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I. PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN..............................................01 

1. Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014

2. Nghị định số 76/2015/NĐ-CP  ngày 10 tháng 09 năm 2015 quy định chi tiết một số

điều của Luật kinh doanh bất động sản 

3. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ

một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

xây dựng 

4. Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm

hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; 

kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, Quản lý sử dụng nhà và công sở 

5. Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 về việc xây dựng, quản lý

và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

6. Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24 tháng 04 năm 2018 quy định chi tiết một số

điều của nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; Khai thác, chế biến, kinh doanh 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Quản lý công trình 

hạ tầng kỹ thuật; Kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 

7. Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 09 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số

điều của thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Thống đốc ngân hàng 

nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng 

8. Văn bản hợp nhất thông tư số 04/VBHN-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2016 quy định

việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và 

tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;   

9. Thông tư số  28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số

quy định của thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ xây dựng quy 

định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung 

cư, thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của bộ xây dựng quy định việc 

cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ 

chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của quy chế quản lý, sử 

dụng nhà chung cư ban hành kèm theo thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 

2016 của bộ trưởng bộ xây dựng 

10. Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 quy định một số điều của

nghị định số 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở 

và thị trường bất động sản 

11. Thông tư số  23/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 07 năm 2016 bãi bỏ toàn bộ hoặc một

phần văn bản quy phạm pháp luật có về điều kiện đầu tư kinh doanh do bộ xây dựng ban hành 

12. Thông tư số  11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định việc cấp chứng

chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức hành nghề 

môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt 

động của sàn giao dịch bất động sản 



13. Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc đào tạo, 

bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư 

14. Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 06 năm 2015 quy định về bảo lãnh 

ngân hàng 

15. Công văn số  30/BXD-QLN ngày 16 tháng 02 năm 2017 hướng dẫn thực hiện điều 

56 luật kinh doanh bất động sản do Bộ Xây Dựng ban hành 

16. Quyết định số  20/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 04 năm 2013 quy định mức giá trị 

của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo 

17. Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2010 v/v đơn giản hóa thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ xây dựng 

18. Báo cáo số 69/BC_BXD ngày 28 tháng 09 năm 2009 v/v ban hành các văn bản hướng 

dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản 

19. Quyết định số 378/QĐ-BXD ngày 14 tháng 03 năm 2008 vv công nhận cơ sở đào 

tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành 

sàn giao dịch bất động sản 
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1. Văn bản hợp nhất luật nhà ở 2019 số 09/VBHN ngày 04 tháng 07 năm 2019 

2.  Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2019 sửa đổi, bổ sung 1 số điều 

của nghị định 99/2015/-NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành 1 số điều của luật nhà ở 

3.  Nghị định số140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 về lệ phí trước bạ 

4.  Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 về xây dựng, quản lý và 

sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

5.  Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 về cải tạo, xây dựng lại 

nhà chung cư 

6.  Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 về phát triển và quản lý 

nhà ở xã hội 

7. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn luật nhà ở 

8.  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư 

xây dưng 

9.  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 về quản lý chất lượng và 

bảo trí công trình xây dựng 

10. Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2013 về tổ chức và hoạt động 

của thanh tra ngành xây dựng 

11. Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư 

12. Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 vv quy định viêc phân 

hạng và công nhận hạn chung cư 

13. Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 sửa đổi 1 số thông tư về 

nhà chung cư 

14.  Thông tư số  27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 Quy định chi tiết một 

số điều của NĐ số 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về 

nhà ở và thị trường 



15. Thông tư số 139/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 09 năm 2016 miễn tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho Chủ đầu tư khi đầu tư xây 

dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền 

16. Thông tư số 124/2016/TT-BTC ngày 03 tháng 08 năm 2016 quản lý số tiền thu được 

từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi 

thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được 

17. Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn thực hiện luật 

nhà ở và nghị định  99/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật nhà ở 

18. Thông tư số 21/2016/TT-BXĐ ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một 

số nội dung của nghị định số 101/2015/NĐ-CP  ngày 20 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về 

cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 

19. Thông tư số 20/2016/TT-BXĐ ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một 

số nội dung của nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về 

phát triển và quản lý nhà ở xã hội 

20. Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 quy chế quản lý, sử dụng 

nhà chung cư 

21. Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn quản lý sử 

dụng nhà ở công vụ 

22. Thông tư số 26/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn trình tự, thủ 

tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương 

lai 

23. Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn cho vay vốn 

ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội 

24. Thông tư số 05/2015/TT-BXĐ ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về quản lý chất 

lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ 

25. Thông tư số 37/2009/TT-BXĐ ngày 01 tháng 12 năm 2009 hướng dẫn phương pháp 

xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư 

26. Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 về khung lãi suất cho vay 

ưu đãi nhà ở xã hội tại chính sách xã hội theo quy định tại nghị định số 100/2015/NĐ-CP của 

chính phủ trong trung hạn 

27. Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg ngày 02 tháng 04 năm 2018 hướng dẫn cấp bù chênh 

lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo nghị định số 100/2015/NĐ-CP 

28. Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 10 tháng 05 năm 2017 lãi suất cho vay ưu đãi nhà 

ở xã hội tại ngân hàng chính sách xã hội theo quy định tại nghị định số 100/2015/NĐ-CP của 

chính phủ 

39. Quyết định số 27/2015/QD-TTG ngày 10 tháng 10 năm 2016 về tiêu chuẩn nhà ở 

công vụ 

30. Quyết định số 2127/QD-TTG ngày 30 tháng 11 năm 2011 về phê duyệt chiến lược 

phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

31. Quyết định số 17/2008/QD-TTG ngày 28 tháng 01 năm 2008 V/v ban hành bảng giá 

chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại 

32. Bộ xây dựng ban hàng số 1436/BXD-QLN ngày 30 tháng 06 năm 2015 vv thực hiện 

luật nhà ở số 65/2014/QH13 và luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 

33. Pháp lệnh nhà ở năm 1991 ngày 06 tháng 04 năm 1991 

 



III. PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG...........................................................................890 

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 

2. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh 

có điều kiện của luật đầu tư số 03/2016/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2016  

3. Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 hướng dẫn về hợp đồng xây 

dựng 

4. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 quy định chi tiết một số nội 

dung về quy hoạch xây dựng  

5. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 về quản lý chất lượng và 

bảo trì công trình xây dựng  

6. Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý dự án đầu tƣ xây 

dựng  

7. Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 quy định bảo hiểm bắt buộc 

trong hoạt động đầu tư xây dựng  

8. Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng  

9. Nghị định 53/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 quy định các loại giấy tờ hợp 

pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng  

10. Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

xây dựng  

11. Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 08 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và 

quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng  

12. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng  

13. Thông tư 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về quản lý chất 

lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ 

14. Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 quy định về quyết toán dự 

án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 

15. Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 hƣớng dẫn điều chỉnh giá 

hợp đồng xây dựng  

16. Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 quy định về phân cấp công 

trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng  

17. Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn một số nội dung 

về hợp đồng tư vấn xây dựng  

18. Thông tư  09/2016/TT-BXD 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây 

dựng công trình  

29. Thông tư 10/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 03 năm 2016  quy định về cắm mốc giới 

và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng 

20. Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 19 tháng 06 năm 2016 quy định về hồ sơ của nhiệm 

vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức 

năng đặc thù 



21. Thông tư 13/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 06 năm 2016  hướng dẫn về thi tuyển, 

tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng  

22. Thông tư 14/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn về cấp giấy phép 

hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam 

23. Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016  hướng dẫn về cấp giấy phép 

xây dựng 

24. Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn thực hiện nghị 

định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng 

25. Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn về thẩm định, 

phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình 

26. Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 09 năm 2016  sửa đổi thông tư liên quan 

đến quản lý dự án đầu tư xây dựng 

27. Thông tư 171/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2016 quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch 

28. Thông tư 172/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2016 quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng 

39. Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ 

sở 

30. Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng 

31. Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016  hướng dẫn NĐ 

117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường Bất 

động sản 

32. Thông tư 30/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016  hướng dẫn hợp đồng thiết 

kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình 

33. Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01 tháng 03 năm 2017 hướng dẫn về quy hoạch 

xây dựng nông thôn 

34. Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 06 tháng 02 năm 2017  hướng dẫn xác định và 

quản lý chi phí khảo sát xây dựng 

35. Thông tư 03/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 03 năm 2017 hướng dẫn xác định chi phí 

bảo trì công trình xây dựng 

36. Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 39 tháng 03 năm 2017 quy định về quản lý an toàn 

lao động trong thi công xây dựng công trình 

37. Thông tư 05/2017/TT-BXD ngày 05 tháng 04 năm 2017  hướng dẫn xác định, quản 

lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 

38. Thông tư số 02/2019/TT-BXD Ngày 01 tháng 07 năm 2019 hướng dẫn chi tiết về 

chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các thông tư liên quan đến 

chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ xây dựng 

39. Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16 tháng 08 năm 2019 sửa đổi thông tư 

26/2016/TT-BXD hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 

40. Thông tư 08/2019/TT-BXD ngày 11 tháng 11 năm 2019 quy định về giám sát, quản 

lý chất lượng công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư 

41. Quyết định 1134/QD-BXD ngày 08 tháng 10 năm 2015 công bố định mức các hao 

phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 



42. Quyết định 79/QD-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017  công bố định mức chi phí quản 

lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 

IV. PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP, ĐẦU TƯ................................................155 

1. Luật doanh nghiệp  số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014  

2. Nghị định  78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 09 năm 2015 về đăng ký doanh nghiệp 

3. Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2015 về công bố thông tin doanh 

nghiệp cả nước 

4. Nghị định  96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn luật doanh nghiệp 

5. Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính  trong lĩnh vự kế hoạch và đầu tư 

6. Thông tư 127/2015/TT-BTC  ngày 21 tháng 08 năm 2015 hướng dẫn việc cấp mã số 

doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp 

7. Thông tư 04/2016/TT-BKHDT ngày 17 tháng 5 năm 2016  quy định biểu mẫu văn 

bản sử dụng trong đkdn xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp 

8. Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 hướng dẫn về đăng ký 

doanh nghiệp 

9. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 sửa đổi, bổ sung Thông 

tư 02/2015/TT-BKHĐT 

10. Luật đầu tư 2014  số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014  

11. Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn một số điều của 

luật đầu tư 

12. Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2016 hướng dẫn thực hiện ưu đãi 

đầu tư theo quy định của luật đầu tư  67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP 

13. Thông tư 81/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2018 sửa đổi Thông tư 83/2016/TT-

BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư  67/2014/QH13 và NĐ 

118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư 

V. PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI...............................................................................1855 
1. Luật đất đai 2013 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2013 

2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Nghị định quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật đất đai 

3. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Quy định về giá đất 

4.  Nghị định số 45/2014/NĐ-CP  ngày 15 tháng 05 năm 2014 Nghị định quy định về 

thu tiền sử dụng đất 

5. Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 Nghị định về thu tiền thuê đất, 

thuê mặt nước 

6. Nghị định  47-2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014  Nghị định về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

7. Nghị định  35/2015/NĐ-CP ngày 13  tháng 04 năm 2015  về quản lý, sử dụng đất 

trồng lúa 

8. Nghị định  62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định số 35/2015/NĐ-CP  ngày 13 tháng 4 năm 2015 của chính phủ về quản lý, sử dụng 

đất trồng lúa. 

9. . Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 sửa đổi Nghị định quy định 

về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

10. Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 Về hồ sơ địa chính 



11. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 Về bản đồ địa chính 

12.  Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 Về hồ sơ giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 

13. Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 Hướng dẫn Nghị định 

45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất. 

14. Thông tư số  77/2014/TT-BTC hướng dẫn nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê 

đất, thuê mặt nước 

15. Thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 Về xây dựng, quản lý, 

khai thác hệ thống thông tin đất đai. 

16. Thông tư  35/2014/TT-BTNMT ngày 03 tháng 06 năm 2014 Về điều tra, đánh giá 

đất đai 

17. Thông tư   36/014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 quy định phương pháp 

định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất 

18. Thông tư  37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 quy định chi tiết về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 

19. Thông tư  02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn Nghị định 

43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP 

20. Thông tư  09/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 03 năm 2015 về định mức kinh tế - 

kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

21. Thông tư  TT 74/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2015 hướng dẫn lập dự toán, 

sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất. 

22. Thông tư  60/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về kỹ thuật 

điều tra, đánh giá đất đai. 

23. Thông tư  161/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về cấp và 

quản lý chứng chỉ định giá đất 

24. Thông tư 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 quy định kỹ thuật về cơ 

sở dữ liệu đất đai 

25. Thông tư 18_2016_TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn thực hiện nghị 

định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 

26. Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 04 năm 2016 Quy định việc lập, điều 

chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

27. Thông tư  333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016  Sửa đổi thông tư 

77/2014/TT-BTC  hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước 

28. Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2017 quy định chế độ tài chính 

trong hoạt động đấu giá tài sản 

29. Thông tư 80/2017/TT-BTC ngày 02 tháng 08 năm 2017 hướng dẫn việc xác định giá 

trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi nhà nước thu hồi 

đất. 

30. Thông tư 33_2017_TT-BTNMT ngày 29 tháng 09 năm 2017 về hướng dẫn Nghị 

định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn 

thi hành luật đất đai 

31.  Thông tư 53/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 12 năm 2017 về quy định ngưng hiệu 

lực thi hành khoản 5 điều 6 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT 



32. Thông tư TT 11/2018/TT-BTC  ngày 30 tháng 01 năm 2018 về sửa đổi Thông tư 

77/2014/TT-BTC hướng dẫn nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước 

33. Thông tư 24/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019  sửa đổi và bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ Tài nguyên & 

Môi trường 

34. Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 04 năm 2015 về 

tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê 

đất 

35. Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP  ngày 04 tháng 04 năm 2015 quy 

định tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho 

thuê đất 

36. Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22 tháng 06 năm 2016 quy 

định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về 

đất đai của người sử dụng đất 

37. Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC ngày 24 tháng 06 năm 2016 về 

việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm 

38. Thông tư liên tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 

2016 quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu 

39. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 12 tháng 09 năm 2019 hợp nhất thông 

tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

40. Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT ngày 12 tháng 09 năm 2019 hợp nhất thông 

tư quy định về hồ sơ địa chính 

41. Văn bản hợp nhất số  06/VBHN-BTNMT ngày 12 tháng 09 năm 2019 hợp nhất thông 

tư hướng dẫn Nghị định 43/2014-NĐ-CP và 44/2014/NĐ-CP 

42. Văn bản hợp nhất số  04/VBHN-BTNMT ngày 12 tháng 09 năm 2019 hợp nhất thông 

tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 

43. Văn bản hợp nhất số  07/VBHN-BTNMT ngày 12 tháng 09 năm 2019 hợp nhất thông 

tư hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 

44.Quyết định 703/QD-TCQLDD ngày 14 tháng 12 năm 2011 về sổ tay hướng dẫn thực 

hiện dịch vụ đăng ký và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất 

45. Quyết định 1989/QD-BTC ngày 14 tháng 08 năm 2014 đính chính thông tư 

76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất 

46. Nghị quyết  1126/2007/NQ-UBTVQH11 ngày 21 tháng 06 năm 2007 về hạn mức 

nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục 

đích nông nghiệp. 

VI. PHÁP LUẬT VỀ THUẾ...................................................................................2528 

1. Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 

2. Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 

2012 

3. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 

4. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 

06 năm 2013 



5. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 số 48/2010/QH12  ngày 17 tháng 06 năm 

2010 

6. Luật phí và lệ phí 2015 số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015  

7. Nghị định 53/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2011 hướng dẫn luật thuế sử dụng 

đất phi nông nghiệp  

8. Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 về lệ phí trước bạ  

9. Thông tư 153/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn về thuế sử dụng 

đất phi nông nghiệp  

10. Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 26 tháng 05 năm 2015 quy định chi tiết 

một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế 

thu nhập cá nhân 

11. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn thực 

hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá 

nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
luật thuế thu nhập cá nhân 

12. Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2017 hướng dẫn thi hành 

NĐ số 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp 

13. Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC ngày 07 tháng 05 năm 2018 quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng 

VII. BỘ LUẬT DÂN SỰ..........................................................................................2761 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Luật số: 66/2014/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 

LUẬT 
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật kinh doanh bất động sản. 

Chương I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 

kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua,

nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất 

động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; 

dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi. 

2. Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. 

3. Nhà, công trình xây dựng có sẵn là nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành việc xây

dựng và đưa vào sử dụng. 

4. Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng

đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

5. Quản lý bất động sản là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động về

quản lý, khai thác và định đoạt bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công 

trình xây dựng hoặc người có quyền sử dụng đất. 

6. Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng,

cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. 

7. Thuê mua nhà, công trình xây dựng là thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên thuê

mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua một khoản tiền và được sử dụng nhà, công 

trình xây dựng đó; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê; sau khi đã thanh toán đủ 

số tiền thuê mua thì bên thuê mua trở thành chủ sở hữu đối với nhà, công trình xây 

dựng đó. 

8. Tư vấn bất động sản là hoạt động trợ giúp về các vấn đề liên quan đến kinh doanh

bất động sản theo yêu cầu của các bên. 

Điều 4. Nguyên tắc kinh doanh bất động sản 
1. Bình đẳng trước pháp luật; tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích

hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng, không trái quy định của pháp luật. 

2. Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật này.

3. Kinh doanh bất động sản phải trung thực, công khai, minh bạch.

4. Tổ chức, cá nhân có quyền kinh doanh bất động sản tại khu vực ngoài phạm vi bảo

vệ quốc phòng, an ninh theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 5. Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh 
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Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật này (sau đây gọi là 

bất động sản) bao gồm: 

1. Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân; 

2. Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân; 

3. Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 

phép đưa vào kinh doanh; 

4. Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất 

theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất. 

Điều 6. Công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh 
1. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trách nhiệm công khai thông tin về bất 

động sản theo các hình thức sau đây: 

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

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

c) Tại sàn giao dịch bất động sản đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất 

động sản. 

2. Nội dung thông tin về bất động sản bao gồm: 

a) Loại bất động sản; 

b) Vị trí bất động sản; 

c) Thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản; 

d) Quy mô của bất động sản; 

đ) Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản; thông tin về 

từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản là 

tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư; 

e) Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản; 

g) Hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy 

tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản; hợp đồng bảo lãnh, văn bản 

cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, 

cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; 

h) Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có); 

i) Giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. 

Điều 7. Chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản 
1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư kinh 

doanh bất động sản phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 

từng thời kỳ và từng địa bàn. 

2. Nhà nước khuyến khích và có chính sách miễn, giảm thuế, tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất, tín dụng ưu đãi cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và dự án 

được ưu đãi đầu tư. 

3. Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của dự án; hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ 

thuật trong hàng rào đối với dự án được ưu đãi đầu tư. 

4. Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư dự án dịch vụ công ích đô 

thị, công trình hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án đầu tư kinh doanh bất động sản. 

5. Nhà nước có cơ chế, chính sách bình ổn thị trường bất động sản khi có biến động, 

bảo đảm lợi ích cho nhà đầu tư và khách hàng. 

Điều 8. Các hành vi bị cấm 
1. Kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định của Luật này. 

2. Quyết định việc đầu tư dự án bất động sản không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 

đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

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

sản. 

4. Gian lận, lừa dối trong kinh doanh bất động sản. 
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5. Huy động, chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân và 

tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong 

tương lai không đúng mục đích theo cam kết. 

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

7. Cấp và sử dụng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không đúng quy định 

của Luật này. 

8. Thu phí, lệ phí và các khoản tiền liên quan đến kinh doanh bất động sản trái quy 

định của pháp luật. 

Chương II 

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CÓ SẴN 

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 9. Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh 
1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy 

chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự 

án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng 

gắn liền với đất; 

c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. 

2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau 

đây: 

a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất; 

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 

d) Trong thời hạn sử dụng đất. 

Điều 10. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản 
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác 

xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 

tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động 

sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng 

phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 11. Phạm vi kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
1. Tổ chức, cá nhân trong nước được kinh doanh bất động sản dưới các hình thức sau 

đây: 

a) Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; 

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

c) Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, 

cho thuê mua; chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền theo 

quy định của pháp luật về đất đai; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa 

địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng kỹ thuật đó; 

d) Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; 

đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho 

thuê mua; 

đ) Đối với đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì được đầu tư xây dựng 

nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; 

e) Đối với đất nhận chuyển nhượng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư 

xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; 
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g) Đối với đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, 

công trình xây dựng để cho thuê theo đúng mục đích sử dụng đất; 

h) Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để 

xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; 

i) Nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để 

đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng, cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ 

thuật đó. 

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các hình 

thức sau đây: 

a) Các hình thức quy định tại các điểm b, d, g và h khoản 1 Điều này; 

b) Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, 

cho thuê mua; 

c) Đối với đất thuê, đất nhận chuyển nhượng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 

khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình 

xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất. 

3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới các 

hình thức sau đây: 

a) Các hình thức quy định tại các điểm b, d, h khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này; 

b) Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh 

doanh theo đúng mục đích sử dụng đất. 

Điều 12. Yêu cầu đối với dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh 
1. Dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn và phải theo kế hoạch thực 

hiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Trình tự, thủ tục đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh thực hiện theo quy định 

của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, đô thị, nhà ở và quy định khác của pháp 

luật có liên quan. 

3. Dự án đầu tư bất động sản phải được thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng 

theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

Điều 13. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản 
1. Thực hiện việc đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý khai thác dự án bất động sản 

theo quy định của pháp luật. 

2. Bảo đảm nguồn tài chính để thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. 

3. Chỉ được phép bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi đã hoàn thành 

xong việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ 

thống hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô 

thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đó. 

4. Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người 

mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê 

mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. 

5. Không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác 

kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê 

mua bất động sản. 

Điều 14. Đối tượng được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản 

của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 
1. Tổ chức, cá nhân trong nước được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua các 

loại bất động sản. 
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2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được thuê các 

loại bất động sản để sử dụng; được mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định của pháp 

luật về nhà ở. 

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 

mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của nhà, công trình xây dựng 

đó. 

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

kinh doanh bất động sản được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản 

để kinh doanh theo quy định tại Điều 11 của Luật này. 

Điều 15. Giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản 
Giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do các bên thỏa 

thuận và được ghi rõ trong hợp đồng. Trường hợp Nhà nước có quy định về giá thì các 

bên phải thực hiện theo quy định đó. 

Điều 16. Thanh toán trong giao dịch bất động sản 
1. Việc thanh toán trong giao dịch bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng 

và phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán. 

2. Việc phạt và bồi thường thiệt hại do bên mua, bên nhận chuyển nhượng, bên thuê, 

bên thuê mua chậm tiến độ thanh toán hoặc bên bán, bên chuyển nhượng, bên cho 

thuê, bên cho thuê mua chậm tiến độ bàn giao bất động sản do các bên thỏa thuận và 

phải được ghi rõ trong hợp đồng. 

Điều 17. Hợp đồng kinh doanh bất động sản 
1. Các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản: 

a) Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng; 

b) Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng; 

c) Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng; 

d) Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; 

đ) Hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản. 

2. Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, 

chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, 

công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia 

đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này thì phải công chứng hoặc 

chứng thực. 

3. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. 

Trường hợp hợp đồng có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp 

đồng là thời điểm công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên không có thỏa thuận, 

không có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm 

các bên ký kết hợp đồng. 

4. Chính phủ quy định các loại hợp đồng mẫu kinh doanh bất động sản. 

Điều 18. Nội dung hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình 

xây dựng 
Hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng phải có các nội 

dung chính sau đây: 

1. Tên, địa chỉ của các bên; 

2. Các thông tin về bất động sản; 

3. Giá mua bán, cho thuê, cho thuê mua; 

4. Phương thức và thời hạn thanh toán; 

5. Thời hạn giao, nhận bất động sản và hồ sơ kèm theo; 

6. Bảo hành; 

7. Quyền và nghĩa vụ của các bên; 

8. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; 

9. Phạt vi phạm hợp đồng; 
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10. Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý; 

11. Giải quyết tranh chấp; 

12. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. 

Mục 2. MUA BÁN NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Điều 19. Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng 
1. Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất. 

2. Việc mua bán nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng phải bảo đảm 

các nguyên tắc sau đây: 

a) Phân định rõ diện tích, trang thiết bị sử dụng chung và diện tích, trang thiết bị sử 

dụng riêng của các chủ sở hữu; 

b) Quyền sử dụng đất của các chủ sở hữu sau khi mua các căn hộ, phần diện tích trong 

nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng là quyền sử dụng chung và 

phải thống nhất theo một hình thức sử dụng ổn định lâu dài hoặc thuê, nếu là quyền sử 

dụng đất thuê thì phải thống nhất về thời hạn thuê đất. 

3. Bên mua nhà, công trình xây dựng, các căn hộ, phần diện tích trong nhà chung cư, 

tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

4. Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo hồ sơ về nhà, công trình xây 

dựng. 

5. Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng là thời điểm bên bán bàn 

giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua hoặc bên mua đã thanh toán đủ tiền cho 

bên bán, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

Điều 20. Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán 
1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán cho bên mua. 

Trường hợp nhà, công trình xây dựng đang trong thời hạn bảo hành thì bên bán có 

quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thi công xây dựng, cung ứng thiết bị có trách nhiệm 

thực hiện việc bảo hành theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

2. Thời hạn bảo hành nhà, công trình xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật 

về xây dựng, nhà ở; trường hợp đã hết thời hạn bảo hành thì do các bên thỏa thuận. 

Điều 21. Quyền của bên bán nhà, công trình xây dựng 
1. Yêu cầu bên mua nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong 

hợp đồng. 

2. Yêu cầu bên mua thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong 

hợp đồng; trường hợp không có thỏa thuận thì chỉ được thu tiền của bên mua không 

vượt quá 95% giá trị hợp đồng khi người mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

3. Yêu cầu bên mua phối hợp thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa 

thuận. 

4. Không bàn giao nhà, công trình xây dựng khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các 

bên có thỏa thuận khác. 

5. Yêu cầu bên mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên mua gây ra. 

6. Các quyền khác trong hợp đồng. 

Điều 22. Nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng 
1. Thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu 

có). 

2. Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã bán trong thời gian chưa bàn giao cho bên 

mua. 

3. Thực hiện các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp 

luật. 

4. Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, chất lượng và các 

điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
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đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo 

thỏa thuận trong hợp đồng. 

5. Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán theo quy định tại Điều 20 của Luật này. 

6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

7. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

8. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng. 

Điều 23. Quyền của bên mua nhà, công trình xây dựng 
1. Yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo thời 

hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng. 

2. Yêu cầu bên bán giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và 

các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan 

theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

3. Yêu cầu bên bán bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 20 của 

Luật này. 

4. Yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không 

đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng. 

5. Các quyền khác trong hợp đồng. 

Điều 24. Nghĩa vụ của bên mua nhà, công trình xây dựng 
1. Thanh toán đủ tiền mua nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa 

thuận trong hợp đồng. 

2. Nhận nhà, công trình xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo đúng 

thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng. 

3. Phối hợp với bên bán thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận 

trong hợp đồng. 

4. Trong trường hợp mua nhà, công trình xây dựng đang cho thuê, phải bảo đảm 

quyền, lợi ích của bên thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê khi thời hạn thuê còn 

hiệu lực. 

5. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

6. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng. 

Mục 3. CHO THUÊ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Điều 25. Nguyên tắc cho thuê nhà, công trình xây dựng 
Nhà, công trình xây dựng cho thuê phải bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi 

trường và các dịch vụ cần thiết khác để vận hành, sử dụng bình thường theo công 

năng, thiết kế và các thỏa thuận trong hợp đồng. 

Điều 26. Quyền của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng 
1. Yêu cầu bên thuê nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong 

hợp đồng. 

2. Yêu cầu bên thuê thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong 

hợp đồng. 

3. Yêu cầu bên thuê bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng theo thỏa thuận trong 

hợp đồng. 

4. Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi của bên 

thuê gây ra. 

5. Cải tạo, nâng cấp nhà, công trình xây dựng cho thuê khi được bên thuê đồng ý 

nhưng không được gây ảnh hưởng cho bên thuê. 

6. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của 

Luật này. 

7. Yêu cầu bên thuê giao lại nhà, công trình xây dựng khi hết thời hạn thuê; trường 

hợp hợp đồng không quy định thời hạn thuê thì chỉ được lấy lại nhà, công trình xây 

dựng sau khi đã thông báo cho bên thuê trước 06 tháng. 
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8. Các quyền khác trong hợp đồng. 

Điều 27. Nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng 
1. Giao nhà, công trình xây dựng cho bên thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng và 

hướng dẫn bên thuê sử dụng nhà, công trình xây dựng theo đúng công năng, thiết kế. 

2. Bảo đảm cho bên thuê sử dụng ổn định nhà, công trình xây dựng trong thời hạn 

thuê. 

3. Bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu 

bên cho thuê không bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng mà gây thiệt hại cho 

bên thuê thì phải bồi thường. 

4. Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên thuê thực hiện đúng nghĩa vụ 

theo hợp đồng, trừ trường hợp được bên thuê đồng ý chấm dứt hợp đồng. 

5. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

6. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

7. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng. 

Điều 28. Quyền của bên thuê nhà, công trình xây dựng 
1. Yêu cầu bên cho thuê giao nhà, công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp 

đồng. 

2. Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây 

dựng. 

3. Được đổi nhà, công trình xây dựng đang thuê với người thuê khác nếu được bên cho 

thuê đồng ý bằng văn bản. 

4. Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng nếu có thỏa 

thuận trong hợp đồng hoặc được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản. 

5. Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên cho thuê trong trường 

hợp thay đổi chủ sở hữu. 

6. Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà, công trình xây dựng trong trường hợp nhà, 

công trình xây dựng bị hư hỏng không phải do lỗi của mình gây ra. 

7. Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra. 

8. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 30 của 

Luật này. 

9. Các quyền khác trong hợp đồng. 

Điều 29. Nghĩa vụ của bên thuê nhà, công trình xây dựng 
1. Bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng công năng, thiết kế và thỏa thuận 

trong hợp đồng. 

2. Thanh toán đủ tiền thuê nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa 

thuận trong hợp đồng. 

3. Sửa chữa hư hỏng của nhà, công trình xây dựng do lỗi của mình gây ra. 

4. Trả nhà, công trình xây dựng cho bên cho thuê theo đúng thỏa thuận trong hợp 

đồng. 

5. Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà, công trình xây dựng nếu không có sự 

đồng ý của bên cho thuê. 

6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

7. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng. 

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

dựng 
1. Bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công 

trình xây dựng khi bên thuê có một trong các hành vi sau đây: 

a) Thanh toán tiền thuê nhà, công trình xây dựng chậm 03 tháng trở lên so với thời 

điểm thanh toán tiền đã ghi trong hợp đồng mà không được sự chấp thuận của bên cho 

thuê; 

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

c) Cố ý gây hư hỏng nghiêm trọng nhà, công trình xây dựng thuê; 
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d) Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, đổi hoặc cho thuê lại nhà, công trình xây dựng đang 

thuê mà không có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc không được bên cho thuê đồng ý 

bằng văn bản. 

2. Bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình 

xây dựng khi bên cho thuê có một trong các hành vi sau đây: 

a) Không sửa chữa nhà, công trình xây dựng khi nhà, công trình xây dựng không bảo 

đảm an toàn để sử dụng hoặc gây thiệt hại cho bên thuê; 

b) Tăng giá thuê nhà, công trình xây dựng bất hợp lý; 

c) Quyền sử dụng nhà, công trình xây dựng bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba. 

3. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng phải 

báo cho bên kia biết trước 01 tháng nếu không có thỏa thuận khác. 

Mục 4. CHO THUÊ MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Điều 31. Nguyên tắc cho thuê mua nhà, công trình xây dựng 
1. Nhà, công trình xây dựng cho thuê mua phải bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh 

môi trường và các dịch vụ cần thiết khác để vận hành, sử dụng bình thường theo công 

năng, thiết kế và các thỏa thuận trong hợp đồng. 

2. Việc cho thuê mua nhà, công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất. 

3. Các bên trong hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có thể thỏa thuận rút 

ngắn thời hạn thuê mua trước khi hết hạn thuê mua trong hợp đồng đã ký. 

Điều 32. Quyền của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng 
1. Yêu cầu bên thuê mua nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận 

trong hợp đồng. 

2. Yêu cầu bên thuê mua thanh toán tiền thuê mua theo thời hạn và phương thức thỏa 

thuận trong hợp đồng. 

3. Yêu cầu bên thuê mua phối hợp thực hiện các thủ tục thuê mua trong thời hạn đã 

thỏa thuận trong hợp đồng. 

4. Yêu cầu bên thuê mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê mua gây ra. 

5. Được bảo lưu quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng khi bên thuê mua chưa thanh 

toán đủ tiền thuê mua. 

6. Yêu cầu bên thuê mua bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng trong thời hạn 

thuê mua theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

7. Các quyền khác trong hợp đồng. 

Điều 33. Nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng 
1. Thông báo cho bên thuê mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng 

(nếu có). 

2. Thực hiện thủ tục thuê mua nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật. 

3. Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã cho thuê mua trong thời gian chưa bàn giao 

cho bên thuê mua. Bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng theo định kỳ hoặc theo 

thỏa thuận trong hợp đồng. 

4. Giao nhà, công trình xây dựng và hồ sơ có liên quan cho bên thuê mua theo đúng 

tiến độ, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng. 

5. Làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất và giao cho bên thuê mua khi kết thúc thời hạn thuê 

mua, trừ trường hợp bên thuê mua có văn bản đề nghị được tự làm thủ tục cấp giấy 

chứng nhận. 

6. Bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 20 của Luật này. 

7. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

8. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

9. Tạo điều kiện cho bên thuê mua chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình 

xây dựng. 

10. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng. 

Điều 34. Quyền của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng 
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1. Yêu cầu bên cho thuê mua cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình 

xây dựng. 

2. Yêu cầu bên cho thuê mua giao nhà, công trình xây dựng và hồ sơ liên quan theo 

thỏa thuận trong hợp đồng; làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi kết thúc thời hạn thuê 

mua. 

3. Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng; được chuyển 

nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng. 

4. Yêu cầu bên cho thuê mua sửa chữa hư hỏng của nhà, công trình xây dựng trong 

thời hạn thuê mua mà không phải do lỗi của mình gây ra. 

5. Yêu cầu bên cho thuê mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê mua gây ra. 

6. Có quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng kể từ thời điểm đã thanh toán đủ tiền cho 

bên cho thuê mua. 

7. Các quyền khác trong hợp đồng. 

Điều 35. Nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng 
1. Bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng mục đích theo thỏa thuận trong 

hợp đồng. 

2. Thanh toán tiền thuê mua theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng. 

3. Phối hợp với bên cho thuê mua thực hiện các thủ tục thuê mua trong thời hạn đã 

thỏa thuận trong hợp đồng. 

4. Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà, công trình xây dựng nếu không có sự 

đồng ý của bên cho thuê mua. 

5. Sửa chữa hư hỏng của nhà, công trình xây dựng do lỗi của mình gây ra trong thời 

hạn thuê mua. 

6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

7. Thông báo cho bên cho thuê mua về việc cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, 

công trình xây dựng; việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây 

dựng. 

8. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng. 

Điều 36. Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng 
1. Bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây 

dựng khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất cho bên thuê mua chưa được nộp cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây 

dựng phải được lập thành văn bản, có xác nhận của bên cho thuê mua vào văn bản 

chuyển nhượng. 

2. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua được tiếp tục thực hiện các quyền, 

nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng với bên cho thuê mua. Bên cho 

thuê mua có trách nhiệm tạo điều kiện cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp 

đồng và không được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng 

hợp đồng. 

3. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng cuối cùng 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

4. Việc chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điều này không áp dụng đối với hợp 

đồng thuê mua nhà ở xã hội. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Mục 5. CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THUÊ, CHO THUÊ LẠI QUYỀN SỬ DỤNG 

ĐẤT 

Điều 37. Nguyên tắc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất 
1. Việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải đáp ứng các 

điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật này. 
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2. Việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải tuân thủ các quy 

định của pháp luật đất đai về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất và đăng ký 

đất đai. 

Điều 38. Quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
1. Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thanh toán tiền theo thời hạn 

và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng. 

2. Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận đất theo đúng thời hạn đã 

thỏa thuận trong hợp đồng. 

3. Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của 

bên nhận chuyển nhượng gây ra. 

4. Không bàn giao đất khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận 

khác. 

5. Các quyền khác trong hợp đồng. 

Điều 39. Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
1. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về 

thông tin do mình cung cấp. 

2. Chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đủ diện tích, đúng 

vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

3. Làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai và giao Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

cho bên nhận chuyển nhượng, trừ trường hợp bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề 

nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. 

4. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

5. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

6. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng. 

Điều 40. Quyền của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
1. Yêu cầu bên chuyển nhượng cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử 

dụng đất chuyển nhượng. 

2. Yêu cầu bên chuyển nhượng làm thủ tục và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

3. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng vị trí và 

tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

4. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên 

chuyển nhượng gây ra. 

5. Có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm nhận bàn giao đất từ bên chuyển nhượng. 

6. Các quyền khác trong hợp đồng. 

Điều 41. Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
1. Thanh toán tiền cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương 

thức thỏa thuận trong hợp đồng. 

2. Bảo đảm quyền của bên thứ ba đối với đất chuyển nhượng. 

3. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

4. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

5. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng. 

Điều 42. Quyền của bên cho thuê quyền sử dụng đất 
1. Yêu cầu bên thuê khai thác, sử dụng đất theo đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất, dự án đầu tư và thỏa thuận trong hợp đồng. 

2. Yêu cầu bên thuê thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương thức thỏa thuận 

trong hợp đồng. 

3. Yêu cầu bên thuê chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại 

đất hoặc làm giảm sút giá trị sử dụng của đất; nếu bên thuê không chấm dứt ngay hành 

vi vi phạm thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, yêu 

cầu bên thuê trả lại đất đang thuê và bồi thường thiệt hại. 
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4. Yêu cầu bên thuê giao lại đất khi hết thời hạn thuê theo hợp đồng. 

5. Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê gây ra. 

6. Các quyền khác trong hợp đồng. 

Điều 43. Nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất 
1. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về 

thông tin do mình cung cấp. 

2. Chuyển giao đất cho bên thuê đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa 

thuận trong hợp đồng. 

3. Đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất. 

4. Kiểm tra, nhắc nhở bên thuê bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích. 

5. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

6. Thông báo cho bên thuê về quyền của người thứ ba đối với đất thuê. 

7. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

8. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng. 

Điều 44. Quyền của bên thuê quyền sử dụng đất 
1. Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất 

được cho thuê. 

2. Yêu cầu bên cho thuê chuyển giao đất đúng diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất 

theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

3. Được sử dụng đất thuê theo thời hạn trong hợp đồng. 

4. Khai thác, sử dụng đất thuê và hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất 

thuê. 

5. Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra. 

6. Các quyền khác trong hợp đồng. 

Điều 45. Nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất 
1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng thời hạn cho thuê. 

2. Không được hủy hoại đất. 

3. Thanh toán đủ tiền thuê quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức đã thỏa 

thuận trong hợp đồng. 

4. Tuân theo quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại đến quyền, lợi 

ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quanh. 

5. Trả lại đất đúng thời hạn và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

7. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng. 

Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc cho thuê lại quyền sử dụng đất 
Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê lại, bên thuê lại quyền sử dụng đất được thực hiện 

theo quy định tại các Điều 42, 43, 44 và 45 của Luật này. 

Điều 47. Nội dung hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử 

dụng đất 
Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải có các nội 

dung chính sau đây: 

1. Tên, địa chỉ của các bên; 

2. Các thông tin về loại đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng thửa đất, 

tài sản gắn liền với đất (nếu có); 

3. Thời hạn sử dụng đất; 

4. Giá chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại bao gồm cả tài sản gắn liền với đất (nếu 

có); 

5. Phương thức và thời hạn thanh toán; 

6. Thời hạn bàn giao đất và hồ sơ kèm theo; 

7. Quyền và nghĩa vụ của các bên; 

8. Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất (nếu có); 

9. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; 
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10. Phạt vi phạm hợp đồng; 

11. Giải quyết hậu quả khi hợp đồng hết hạn đối với trường hợp cho thuê, cho thuê lại 

quyền sử dụng đất; 

12. Giải quyết tranh chấp; 

13. Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và biện pháp xử lý. 

Mục 6. CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT 

ĐỘNG SẢN 

Điều 48. Nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản 
1. Chủ đầu tư dự án bất động sản được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án 

cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh. 

2. Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải bảo đảm yêu 

cầu sau đây: 

a) Không làm thay đổi mục tiêu của dự án; 

b) Không làm thay đổi nội dung của dự án; 

c) Bảo đảm quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan. 

3. Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư đồng ý bằng văn bản. Chủ đầu tư nhận 

chuyển nhượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất hoặc được đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp 

cho chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai. 

4. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản không 

phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và Giấy phép xây dựng của dự án nếu 

không có thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của dự 

án. 

Điều 49. Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản 
1. Dự án bất động sản được chuyển nhượng phải có các điều kiện sau đây: 

a) Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 

1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt; 

b) Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng 

mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ 

ghi trong dự án đã được phê duyệt; 

c) Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi 

hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; 

d) Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp 

hành xong quyết định xử phạt. 

2. Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với 

toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng. 

3. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là 

doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục 

việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo 

đảm tiến độ, nội dung dự án. 

Điều 50. Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất 

động sản 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh) quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất 

động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư. 

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần 

dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư. 

Điều 51. Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản 
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1. Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đến Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy 

quyền. 

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

có trách nhiệm ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng, trường hợp không đủ 

điều kiện cho phép chuyển nhượng thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư 

biết. 

Trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư thì trong thời hạn 

45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy 

ý kiến của bộ quản lý chuyên ngành và Bộ Xây dựng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

quyết định. 

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bên phải hoàn thành việc ký kết hợp đồng 

chuyển nhượng và hoàn thành việc bàn giao dự án. 

Trường hợp chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án bất động sản là doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài thì sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư chuyển nhượng làm thủ tục trả lại đất cho 

Nhà nước; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đối với 

chủ đầu tư nhận chuyển nhượng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 52. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong chuyển nhượng toàn bộ hoặc một 

phần dự án bất động sản 
1. Chủ đầu tư chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản có các quyền 

và nghĩa vụ sau đây: 

a) Chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình đối với toàn bộ hoặc một phần dự án cho 

chủ đầu tư nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng bất động sản để kinh 

doanh, trừ các quyền và nghĩa vụ đã thực hiện xong mà không liên quan đến chủ đầu 

tư nhận chuyển nhượng và việc tiếp tục triển khai dự án, phần dự án đó; 

b) Chuyển giao hồ sơ liên quan cho bên nhận chuyển nhượng; thông báo kịp thời, đầy 

đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các 

bên liên quan tới dự án, phần dự án chuyển nhượng; 

c) Phối hợp với bên nhận chuyển nhượng làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho 

bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai; 

d) Trường hợp chuyển nhượng một phần dự án bất động sản, bên chuyển nhượng có 

quyền yêu cầu bên nhận chuyển nhượng tiếp tục đầu tư xây dựng nhà, công trình xây 

dựng trong phần dự án nhận chuyển nhượng theo đúng tiến độ và quy hoạch chi tiết 

1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án; theo dõi và thông báo kịp thời với cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm trong việc sử dụng đất, đầu tư xây 

dựng của bên nhận chuyển nhượng; 

đ) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật; 

e) Các quyền và nghĩa vụ khác trong hợp đồng. 

2. Bên nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản có các quyền 

và nghĩa vụ sau đây: 

a) Kế thừa và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư chuyển nhượng đã chuyển 

giao; 

b) Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh dự án theo đúng tiến độ, nội dung 

của dự án đã được phê duyệt; 

c) Trường hợp nhận chuyển nhượng một phần dự án bất động sản, bên nhận chuyển 

nhượng có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của bên chuyển nhượng dự án về việc 

bảo đảm tiến độ, tuân thủ quy hoạch của dự án trong quá trình đầu tư xây dựng; 

d) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật; 
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đ) Các quyền và nghĩa vụ khác trong hợp đồng. 

Điều 53. Nội dung hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất 

động sản 
Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải có các nội 

dung chính sau đây: 

1. Tên, địa chỉ của các bên; 

2. Thông tin cơ bản của dự án đã được phê duyệt; 

3. Thông tin chi tiết về toàn bộ dự án hoặc phần dự án chuyển nhượng; 

4. Giá chuyển nhượng; 

5. Phương thức và thời hạn thanh toán; 

6. Thời hạn bàn giao toàn bộ hoặc một phần dự án và hồ sơ kèm theo; 

7. Quyền và nghĩa vụ của các bên; 

8. Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến 

quyền sử dụng đất; 

9. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; 

10. Phạt vi phạm hợp đồng; 

11. Giải quyết tranh chấp; 

12. Các trường hợp chấm dứt thực hiện hợp đồng và các biện pháp xử lý; 

13. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. 

Chương III  

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI 

Điều 54. Quyền kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai 
1. Chủ đầu tư dự án bất động sản có quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình 

xây dựng hình thành trong tương lai. 

2. Việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương 

lai được thực hiện theo quy định của Chương này, các quy định tương ứng trong 

Chương II và các quy định khác có liên quan của Luật này. 

Điều 55. Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào 

kinh doanh 
1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép 

xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục 

đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành 

xong phần móng của tòa nhà đó. 

2. Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có 

văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được 

bán, cho thuê mua. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp 

tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được 

bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do. 

Điều 56. Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai 
1. Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong 

tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ 

tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo 

đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng 

lực thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai. 

2. Phạm vi, điều kiện, nội dung và phí bảo lãnh do các bên thỏa thuận nhưng phải bảo 

đảm thực hiện trách nhiệm của bên bảo lãnh quy định tại khoản 3 Điều này và phải 

được lập thành hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng bảo lãnh 

cho bên mua, bên thuê mua khi ký kết hợp đồng mua, thuê mua. 
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Hợp đồng bảo lãnh có thời hạn cho đến khi nhà ở được bàn giao cho bên mua, bên 

thuê mua. 

3. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết và 

bên mua, bên thuê mua có yêu cầu thì bên bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng 

trước và các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở 

và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết. 

4. Việc bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện 

theo quy định tại Điều này và quy định của pháp luật về bảo lãnh. 

Điều 57. Thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong 

tương lai 
1. Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai 

được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo 

phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị 

hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng; trường hợp bên 

bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không 

quá 50% giá trị hợp đồng. 

Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua 

không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh 

toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua. 

2. Chủ đầu tư phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam 

kết. 

Điều 58. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê mua bất động sản 

hình thành trong tương lai 
Ngoài các quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê mua bất động sản quy 

định tại Chương II của Luật này, các bên còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1. Bên mua, bên thuê mua có quyền yêu cầu bên bán, bên cho thuê mua cung cấp 

thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra thực tế 

tại công trình; 

2. Bên bán, bên cho thuê mua có nghĩa vụ cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây 

dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và tạo điều kiện để bên mua, bên thuê mua kiểm tra 

thực tế tại công trình. 

Điều 59. Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong 

tương lai 
1. Bên mua, bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà 

ở hình thành trong tương lai khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua 

chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng 

mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được lập thành văn bản, có 

xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng. 

2. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của 

bên mua, bên thuê mua nhà ở với chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm tạo điều kiện 

cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản chi 

phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng. 

3. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở cuối cùng được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

4. Việc chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điều này không áp dụng đối với hợp 

đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chương IV  
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KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 60. Phạm vi kinh doanh dịch vụ bất động sản của tổ chức, cá nhân trong 

nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài có quyền kinh doanh các dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất 

động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản theo quy định của Luật này. 

Điều 61. Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản 
1. Các loại hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản: 

a) Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản; 

b) Hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản; 

c) Hợp đồng dịch vụ quản lý bất động sản. 

2. Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công 

chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận. 

3. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. 

Trường hợp hợp đồng có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp 

đồng là thời điểm công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên không có thỏa thuận, 

không có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm 

các bên ký kết hợp đồng. 

4. Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản do các bên thỏa thuận và phải có các nội 

dung chính sau đây: 

a) Tên, địa chỉ của các bên; 

b) Đối tượng và nội dung dịch vụ; 

c) Yêu cầu và kết quả dịch vụ; 

d) Thời hạn thực hiện dịch vụ; 

đ) Phí dịch vụ, thù lao, hoa hồng dịch vụ; 

e) Phương thức, thời hạn thanh toán; 

g) Quyền và nghĩa vụ của các bên; 

h) Giải quyết tranh chấp; 

i) Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. 

Mục 2. DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh 

nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có 

chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của 

pháp luật về thuế. 

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời 

vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh 

bất động sản. 

Điều 63. Nội dung môi giới bất động sản 
1. Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký 

hợp đồng. 

2. Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua 

bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. 

3. Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, 

chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. 

Điều 64. Thù lao môi giới bất động sản 
1. Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng tiền 

thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, 
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chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản giữa khách hàng và 

người thứ ba. 

2. Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ 

thuộc vào giá của giao dịch được môi giới. 

Điều 65. Hoa hồng môi giới bất động sản 
1. Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng hoa 

hồng môi giới khi khách hàng ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho 

thuê lại, cho thuê mua bất động sản. 

2. Mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. 

Điều 66. Quyền của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động 

sản 
1. Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật này. 

2. Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản. 

3. Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách 

hàng. 

4. Thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh 

dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản 

trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với khách hàng, nhưng 

phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới. 

5. Các quyền khác trong hợp đồng. 

Điều 67. Nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất 

động sản 
1. Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng. 

2. Cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về 

hồ sơ, thông tin do mình cung cấp. 

3. Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho 

thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. 

4. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

5. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

6. Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

7. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng. 

Điều 68. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 
1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều 

kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

b) Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; 

c) Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản. 

2. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn sử dụng là 05 năm. 

3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định cụ thể việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất 

động sản. 

Mục 3. DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 69. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản 
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập 

doanh nghiệp. 

2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 

người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn 

giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. 

3. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, 

kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động. 

Điều 70. Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản 
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1. Thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê 

mua bất động sản. 

2. Tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động 

sản; giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên 

tham gia có nhu cầu giao dịch; kiểm tra giấy tờ về bất động sản bảo đảm đủ điều kiện 

được giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng 

mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. 

Điều 71. Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản 
1. Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản được đưa lên sàn 

giao dịch bất động sản. 

2. Từ chối đưa lên sàn giao dịch bất động sản các bất động sản không đủ điều kiện đưa 

vào kinh doanh. 

3. Được thu phí dịch vụ của khách hàng có bất động sản được đưa lên sàn giao dịch 

bất động sản. 

4. Yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại do lỗi của khách hàng gây ra. 

5. Các quyền khác trong hợp đồng. 

Điều 72. Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động 

sản 
1. Bảo đảm bất động sản được đưa lên sàn giao dịch phải có đủ điều kiện được giao 

dịch. 

2. Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản và chịu trách nhiệm về 

hồ sơ, thông tin do mình cung cấp. 

3. Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động 

sản. 

4. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

5. Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

7. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng. 

Điều 73. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động 

sản 
1. Tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản cung cấp hồ 

sơ, thông tin về bất động sản; 

b) Ký hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản để 

mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; 

c) Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản bồi thường 

thiệt hại do lỗi của sàn giao dịch bất động sản gây ra; 

d) Các quyền khác trong hợp đồng. 

2. Tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; 

b) Trả phí dịch vụ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; 

c) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

d) Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng. 

Mục 4. DỊCH VỤ TƯ VẤN, QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 74. Dịch vụ tư vấn bất động sản 
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản phải thành lập doanh 

nghiệp. 

2. Nội dung kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản bao gồm: 

a) Tư vấn pháp luật về bất động sản; 

b) Tư vấn về đầu tư tạo lập, kinh doanh bất động sản; 

c) Tư vấn về tài chính bất động sản; 
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d) Tư vấn về giá bất động sản; 

đ) Tư vấn về hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản. 

3. Nội dung, phạm vi tư vấn, quyền và nghĩa vụ của các bên, phí dịch vụ tư vấn bất 

động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. 

4. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản chịu trách nhiệm thực hiện 

cam kết trong hợp đồng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

Điều 75. Dịch vụ quản lý bất động sản 
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản phải thành lập doanh 

nghiệp. Trường hợp kinh doanh dịch vụ quản lý nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có 

mục đích để ở thì phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

2. Nội dung kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản bao gồm: 

a) Bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản theo ủy 

quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng, người có quyền sử dụng đất; 

b) Tổ chức thực hiện việc cung cấp các dịch vụ bảo đảm duy trì hoạt động bình thường 

của bất động sản; 

c) Tổ chức thực hiện việc bảo trì, sửa chữa bất động sản; 

d) Quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng bất động sản của khách hàng theo đúng 

hợp đồng; 

đ) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với khách hàng, với Nhà nước theo ủy quyền 

của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng, người có quyền sử dụng đất. 

3. Nội dung, thời gian, phạm vi quản lý bất động sản, quyền và nghĩa vụ của các bên 

và giá dịch vụ quản lý bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. 

4. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản chịu trách nhiệm thực hiện 

cam kết trong hợp đồng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

Chương V  

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 76. Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản 
1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bất động 

sản. 

2. Xây dựng, ban hành chiến lược phát triển thị trường bất động sản, kế hoạch thực 

hiện các dự án bất động sản. 

3. Xây dựng và công bố các chỉ số đánh giá thị trường bất động sản.    

4. Xây dựng hệ thống thông tin về thị trường bất động sản. 

5. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh bất 

động sản, tình hình triển khai thực hiện dự án bất động sản. 

6. Phổ biến, giáo dục pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh bất động sản. 

Điều 77. Trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản 
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. 

2. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về kinh doanh bất động sản trên phạm vi cả nước, có nhiệm vụ, quyền hạn sau 

đây: 

a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy 

phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản; 

b) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển thị 

trường bất động sản; 

c) Chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc 

tổ chức thực hiện và quản lý kinh doanh bất động sản; 

d) Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào 

tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất 

động sản; quy định chi tiết việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất 

động sản; 
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đ) Xây dựng và quản lý vận hành hệ thống thông tin quốc gia về thị trường bất động 

sản; xây dựng và công bố các chỉ số đánh giá thị trường bất động sản trên phạm vi cả 

nước; 

e) Phổ biến, giáo dục pháp luật về kinh doanh bất động sản; 

g) Hợp tác quốc tế về kinh doanh bất động sản; 

h) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về kinh doanh bất động sản; phối hợp 

với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án kinh doanh bất động 

sản để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi, đình chỉ, 

tạm dừng hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển nhượng các dự án kinh doanh bất động 

sản; 

i) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc trình cấp có 

thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; 

k) Báo cáo Chính phủ về tình hình kinh doanh bất động sản, thị trường bất động sản 

trên phạm vi cả nước. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

mình có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn việc bố trí quỹ đất cho phát triển thị trường bất động sản trong quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

b) Quy định, hướng dẫn về các loại đất được tham gia thị trường bất động sản theo quy 

định của Luật đất đai và Luật này; 

c) Quy định, hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong kinh doanh bất động sản. 

4. Bộ Tài chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách 

nhiệm trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách về thuế và nghĩa vụ tài chính khác 

trong kinh doanh bất động sản. 

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

của mình có trách nhiệm hướng dẫn việc thanh toán trong các giao dịch kinh doanh bất 

động sản, việc cho vay thế chấp bằng bất động sản, bảo lãnh trong bán, cho thuê mua 

nhà ở hình thành trong tương lai. 

6. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức quản lý, kiểm tra, thanh tra 

trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. 

Điều 78. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương 
1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với kinh doanh bất động sản trên địa 

bàn. 

2. Bố trí quỹ đất để phát triển các dự án bất động sản trong quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất của địa phương. 

3. Ban hành, công khai và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện các dự án bất động 

sản. 

4. Quản lý hành nghề môi giới bất động sản, hoạt động của sàn giao dịch bất động sản 

và các dịch vụ bất động sản khác trên địa bàn. 

5. Xây dựng hệ thống thông tin về thị trường bất động sản, xây dựng và công bố các 

chỉ số đánh giá thị trường bất động sản trên phạm vi địa bàn. 

6. Phổ biến, giáo dục pháp luật về kinh doanh bất động sản trên địa bàn. 

7. Hợp tác quốc tế về kinh doanh bất động sản. 

8. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về kinh 

doanh bất động sản trên địa bàn theo thẩm quyền; tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án 

kinh doanh bất động sản trên địa bàn để thực hiện việc thu hồi, đình chỉ, tạm dừng 

hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển nhượng các dự án kinh doanh bất động sản. 

9. Báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn. 

Điều 79. Xử lý vi phạm 
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1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh bất động sản thì 

tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 

pháp luật. 

2. Xử lý thu hồi dự án bất động sản: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định việc đầu tư dự án quyết định thu hồi dự án để 

giao cho chủ đầu tư khác tiếp tục thực hiện trong các trường hợp chủ đầu tư dự án vi 

phạm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quy hoạch, kiến trúc mà không 

có giải pháp khắc phục theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và những 

trường hợp dự án thuộc diện bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai, trừ 

trường hợp dự án có chủ đầu tư đề nghị được nhận chuyển nhượng theo quy định tại 

Mục 6 Chương II của Luật này; 

b) Chủ đầu tư bị thu hồi dự án có trách nhiệm giải quyết những tồn tại của dự án bảo 

đảm quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng và các bên có liên quan tới dự án; 

c) Cơ quan quyết định thu hồi dự án có trách nhiệm yêu cầu chủ đầu tư bị thu hồi dự 

án giải quyết những tồn tại của dự án; thông báo và tổ chức lựa chọn chủ đầu tư mới 

để giao tiếp tục thực hiện dự án; 

d) Chủ đầu tư có dự án bị thu hồi không được giao làm chủ đầu tư dự án kinh doanh 

bất động sản mới trong thời gian 02 năm kể từ ngày dự án bị thu hồi. 

Chương VI  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 80. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang hoạt động mà chưa đáp ứng đủ 

điều kiện theo quy định của Luật này thì phải bổ sung đủ các điều kiện trong thời hạn 

01 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

2. Các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quyết định việc đầu tư, đã được giao đất, cho thuê đất, đã có văn bản cho phép chuyển 

nhượng dự án hoặc đã ký hợp đồng chuyển nhượng, bán, cho thuê, cho thuê mua trước 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì không phải làm lại thủ tục theo quy định của 

Luật này. 

3. Chứng chỉ môi giới bất động sản đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi 

hành có giá trị pháp lý trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành; 

hết thời hạn trên, người được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản phải có đủ điều kiện 

theo quy định của Luật này. 

4. Chứng chỉ định giá bất động sản đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi 

hành có giá trị pháp lý trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành; 

hết thời hạn trên, người được cấp chứng chỉ định giá bất động sản phải có đủ điều kiện 

về thẩm định giá viên theo quy định của pháp luật về giá. 

Điều 81. Hiệu lực thi hành 
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 

Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành. 

Điều 82. Quy định chi tiết 
Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong 

Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ 

họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014. 

  
  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

Nguyễn Sinh Hùn 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 76/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015 

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH 

BẤT ĐỘNG SẢN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh 

doanh bất động sản. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Kinh doanh bất động sản, 

bao gồm các nội dung về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; về 

các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản; về chuyển nhượng hợp đồng 

thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn; về chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê 

mua nhà ở hình thành trong tương lai và về thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một 

phần dự án bất động sản. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

2. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến kinh doanh bất động sản tại

Việt Nam. 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1: ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH BẤT ĐỘNG 

SẢN 

Điều 3. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy

định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về 

hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được 

thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau: 

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động

sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này; 

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật

Kinh doanh bất động sản. 

2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại

Khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp 

định. 

Điều 4. Căn cứ xác định mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất 

động sản 

Mức vốn pháp định quy định tại Điều 3 Nghị định này được xác định căn cứ vào số 

vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, 

pháp luật về hợp tác xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải làm thủ tục đăng ký xác 

nhận về mức vốn pháp định. 

Điều 5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê 

mua bất động sản quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động 
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sản quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản không phải thành lập 

doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bao gồm: 

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động 

sản mà không phải do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh và trường hợp hộ gia 

đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do đầu tư dự 

án bất động sản để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng 

(không tính tiền sử dụng đất). 

2. Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do phá 

sản, giải thể, chia tách. 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các 

tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 

(VAMC) và các tổ chức, cá nhân khác chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển 

nhượng dự án bất động sản, bán nhà, công trình xây dựng đang bảo lãnh, thế chấp để 

thu hồi nợ. 

4. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công 

trình xây dựng để xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền khi xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. 

5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua 

mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

6. Các cơ quan, tổ chức khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước theo 

quy định của pháp luật về quản lý tài sản công. 

7. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động 

sản thuộc sở hữu của mình. 

Mục 2: CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG MẪU TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG 

SẢN 

Điều 6. Các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản 

Các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản được ban hành kèm theo Nghị 

định này bao gồm: 

1. Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn, hình thành trong tương lai theo 

Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn, hình thành trong tương lai theo 

Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

3. Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn, hình thành trong tương lai 

theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

4. Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo Mẫu số 

04a và Mẫu số 04b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

5. Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo Mẫu số 

05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 7. Áp dụng các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản 

1. Hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản được ban hành kèm theo Nghị định 

này là để các bên tham khảo trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng. 

2. Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các điều, khoản trong hợp đồng mẫu 

nhưng hợp đồng do các bên ký kết phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung chính đã được 

quy định tại Điều 18, Điều 47 và Điều 53 Luật Kinh doanh bất động sản. Nội dung cụ 

thể trong hợp đồng do các bên thỏa thuận nhưng không được trái với quy định của 

pháp luật. 

Mục 3: CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH 

XÂY DỰNG CÓ SẴN 

Điều 8. Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng 

có sẵn 

1. Bên thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn theo quy định tại Mục 4 Chương II 
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Luật Kinh doanh bất động sản có quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công 

trình xây dựng đó cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi 

chung là giấy chứng nhận) cho bên thuê mua chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng 

có quyền chuyển nhượng tiếp hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng cho tổ 

chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận. 

3. Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng thì phải chuyển 

nhượng toàn bộ hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng đã ký với bên cho thuê 

mua. Đối với trường hợp là nhà ở thì thực hiện chuyển nhượng hợp đồng thuê mua 

từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ; trường hợp hợp đồng thuê mua nhiều căn nhà 

riêng lẻ hoặc nhiều căn hộ thì phải chuyển nhượng toàn bộ số căn nhà hoặc căn hộ 

trong hợp đồng đó. 

Điều 9. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây 

dựng có sẵn 

Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng thì phải được lập 

thành văn bản và phải thực hiện công chứng hoặc chứng thực văn bản chuyển nhượng 

theo quy định tại Khoản 2 Điều này; việc nộp thuế; việc xác nhận của chủ đầu tư vào 

văn bản chuyển nhượng và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể như sau: 

1. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hợp đồng soạn thảo văn bản 

chuyển nhượng hợp đồng theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này hoặc do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của các bên. Văn bản 

chuyển nhượng hợp đồng do hai bên ký kết được lập thành 04 bản và có công chứng 

hoặc chứng thực theo quy định tại Khoản 2 Điều này (01 bản để bên cho thuê mua lưu; 

01 bản nộp cho cơ quan thuế; 01 bản bên chuyển nhượng hợp đồng lưu; 01 bản bên 

nhận chuyển nhượng hợp đồng lưu). 

2. Việc công chứng, chứng thực văn bản chuyển nhượng hợp đồng thực hiện theo quy 

định sau: 

a) Trường hợp bên chuyển nhượng hợp đồng là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức không 

phải là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản thì văn bản chuyển 

nhượng hợp đồng phải có công chứng hoặc chứng thực. Hồ sơ để công chứng hoặc 

chứng thực gồm các giấy tờ sau: 

- Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng đã ký lần đầu với bên cho thuê mua và 

văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó đối với 

trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi (bản chính); 

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu nếu bên nhận chuyển nhượng 

là cá nhân; trường hợp bên nhận chuyển nhượng là tổ chức thì phải kèm theo quyết 

định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó (bản sao có chứng thực hoặc 

bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu); 

- Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. 

b) Trường hợp bên chuyển nhượng hợp đồng là doanh nghiệp có chức năng kinh 

doanh bất động sản thì việc công chứng hoặc chứng thực văn bản chuyển nhượng hợp 

đồng do các bên thỏa thuận. Nếu thỏa thuận có công chứng, chứng thực thì việc công 

chứng hoặc chứng thực được thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản này; 

c) Tổ chức hành nghề công chứng, Cơ quan chứng thực có trách nhiệm công chứng, 

chứng thực vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng theo thời hạn quy định của pháp 

luật về công chứng, chứng thực. 

3. Các bên trong chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có trách 

nhiệm nộp thuế, phí và lệ phí cho việc chuyển nhượng hợp đồng theo quy định của 
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pháp luật. 

4. Việc xác nhận của bên cho thuê mua vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng được 

thực hiện như sau: 

a) Các bên có trách nhiệm nộp các giấy tờ sau cho bên cho thuê mua: 

- Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng đã ký lần đầu với bên cho thuê mua 

(bản chính); 

- Văn bản chuyển nhượng hợp đồng đã có công chứng hoặc chứng thực; trường hợp 

không có công chứng, chứng thực thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng 

hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó đối với trường hợp chuyển nhượng 

từ lần thứ hai trở đi; 

- Biên lai nộp thuế hoặc được miễn thuế theo quy định pháp luật về thuế (bản chính); 

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu nếu bên nhận chuyển nhượng 

là cá nhân; trường hợp bên nhận chuyển nhượng là tổ chức thì phải kèm theo quyết 

định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó (bản sao có chứng thực hoặc 

bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu). 

b) Bên cho thuê mua có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng 

trong thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nhượng 

hợp đồng và giao lại cho bên nộp hồ sơ các giấy tờ đã nộp, trong đó có 02 văn bản 

chuyển nhượng đã có xác nhận (01 bản cho bên chuyển nhượng hợp đồng và 01 bản 

cho bên nhận chuyển nhượng hợp đồng) và không được thu bất kỳ khoản chi phí nào 

liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng đó. Bên cho thuê mua có trách nhiệm lưu 

một bộ hồ sơ (bản sao) chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điểm a Khoản này, 

trong đó có 01 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng. 

5. Kể từ ngày văn bản chuyển nhượng hợp đồng được bên cho thuê mua xác nhận, bên 

nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên 

thuê mua nhà, công trình xây dựng với bên cho thuê mua theo hợp đồng thuê mua đã 

được bên cho thuê mua ký kết. 

6. Các trường hợp chuyển nhượng hợp đồng từ lần thứ 2 trở đi cũng phải thực hiện 

việc chuyển nhượng như trường hợp chuyển nhượng hợp đồng lần đầu. 

7. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng cuối cùng 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

8. Khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất, ngoài các giấy tờ theo quy định của pháp luật về đất đai, bên 

đề nghị cấp giấy chứng nhận phải nộp thêm cho cơ quan cấp giấy chứng nhận các giấy 

tờ sau: 

a) Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng đã ký lần đầu với bên cho thuê mua 

(bản chính); 

b) Văn bản chuyển nhượng hợp đồng cuối cùng đã có xác nhận của bên cho thuê mua 

(bản chính). 

Mục 4: CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN, THUÊ MUA NHÀ Ở 

HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI 

Điều 10. Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình 

thành trong tương lai 

1. Bên mua, bên thuê mua chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có 

quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai 

cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa 

nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng có quyền chuyển nhượng tiếp hợp 

đồng mua bán, thuê mua cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng 

nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận. 
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3. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai 

thì phải chuyển nhượng hợp đồng theo từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ; đối với 

trường hợp hợp đồng mua bán, thuê mua nhiều căn nhà riêng lẻ hoặc nhiều căn hộ thì 

phải chuyển nhượng toàn bộ số căn nhà hoặc căn hộ trong hợp đồng đó. 

Điều 11. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở 

hình thành trong tương lai 

1. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai 

thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

2. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương 

lai thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này. Văn bản chuyển nhượng hợp 

đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định này. 

3. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cuối 

cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất 

đai. 

4. Khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất, ngoài các giấy tờ theo quy định của pháp luật về đất đai, bên 

đề nghị cấp giấy chứng nhận phải nộp thêm cho cơ quan cấp giấy chứng nhận các giấy 

tờ sau: 

a) Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đã ký lần đầu với bên cho thuê 

mua (bản chính); 

b) Văn bản chuyển nhượng hợp đồng cuối cùng đã có xác nhận của bên cho thuê mua 

(bản chính). 

Mục 5: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ HOẶC MỘT 

PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 12. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư (quyết định chủ trương 

đầu tư, quyết định đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư) 

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh 

doanh thực hiện như sau: 

1. Chủ đầu tư chuyển nhượng gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc 

một phần dự án đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan được Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cụ thể như sau: 

a) Đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở là Sở Xây dựng; 

b) Đối với các loại dự án bất động sản khác là Sở quản lý chuyên ngành do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định. 

2. Hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án của chủ đầu tư 

chuyển nhượng theo Mẫu số 08a và 08b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định này; 

b) Hồ sơ dự án, phần dự án đề nghị cho chuyển nhượng bao gồm: 

- Văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền (bản sao có chứng thực); 

- Quyết định phê duyệt dự án, quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng 

(bản sao có chứng thực); 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ hoặc phần dự án đề nghị chuyển 

nhượng (bản sao có chứng thực). 

c) Báo cáo quá trình thực hiện dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng đến thời điểm 

chuyển nhượng theo Mẫu số 09a và 09b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định này. 
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d) Hồ sơ của chủ đầu tư nhận chuyển nhượng bao gồm: 

- Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án theo Mẫu số 10a 

và 10b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bất động sản hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu quy định tại 

Điều 3 Nghị định này (bản sao có chứng thực), trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài 

chưa thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư; 

- Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án theo quy định 

của pháp luật về đầu tư, về đất đai. Trường hợp chưa có văn bản chứng minh có vốn 

thuộc sở hữu của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai thì phải có 

văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm 

toán về mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm nhận 

chuyển nhượng hoặc năm trước liền kề năm nhận chuyển nhượng) đối với doanh 

nghiệp đang hoạt động; đối với doanh nghiệp mới thành lập thì nếu số vốn là tiền Việt 

Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài 

khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp, nếu số vốn là tài sản thì phải có 

chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá đang hoạt động tại 

Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá tài sản của doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đầu mối quy định 

tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục thuế và Sở quản lý chuyên 

ngành, tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này và báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh ký ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng. Trường hợp 

không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ 

quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền phải thông báo bằng văn 

bản cho chủ đầu tư chuyển nhượng biết rõ lý do. 

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án 

hoặc một phần dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (theo Mẫu số 11 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này), các bên phải hoàn thành việc ký kết 

hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành việc bàn giao dự án hoặc phần dự án. Chủ đầu 

tư nhận chuyển nhượng có trách nhiệm tiếp tục triển khai dự án hoặc phần dự án ngay 

sau khi nhận bàn giao. Chủ đầu tư chuyển nhượng có trách nhiệm bàn giao cho chủ 

đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hồ sơ dự án hoặc một phần dự án, có biên bản bàn 

giao kèm theo danh mục hồ sơ. 

Trước khi làm thủ tục bàn giao, chủ đầu tư chuyển nhượng phải thông báo bằng văn 

bản cho tất cả khách hàng (nếu có) và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng 

trước 15 ngày (ít nhất 03 số liên tiếp của một tờ báo phát hành tại địa phương hoặc 

một đài truyền hình địa phương hoặc Trung ương và trang thông tin điện tử của cơ 

quan đầu mối (nếu có) về việc chuyển nhượng dự án hoặc phần dự án, quyền lợi của 

khách hàng và các bên có liên quan. Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan 

có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến dự án hoặc một phần dự án chuyển 

nhượng thì chủ đầu tư chuyển nhượng có trách nhiệm giải quyết theo quy định của 

pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng. 

5. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án hoặc một phần dự án được phép 

chuyển nhượng thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Điều 13. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do Thủ 

tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư (quyết định chủ trương đầu tư, quyết 

định đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư) 

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án do Thủ tướng Chính 

phủ quyết định việc đầu tư cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh thực hiện 

như sau: 

1. Chủ đầu tư chuyển nhượng gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cho chuyển nhượng toàn bộ 
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hoặc một phần dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định này cho Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án. 

2. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

có trách nhiệm gửi lấy ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ quản lý chuyên ngành và tổ chức thẩm định theo 

quy định tại Điều 14 Nghị định này để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

3. Các nội dung khác trong chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản 

do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư thực hiện theo trình tự, thủ tục quy 

định tại Điều 12 Nghị định này. 

Điều 14. Thẩm định và cho ý kiến về hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một 

phần dự án 

1. Nội dung thẩm định và cho ý kiến về hồ sơ đề nghị cho chuyển nhượng toàn bộ 

hoặc một phần dự án bất động sản bao gồm: 

a) Về hồ sơ đề nghị cho chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án của chủ đầu tư 

dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định này; 

b) Về điều kiện của dự án, phần dự án chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 1 Điều 

49 Luật Kinh doanh bất động sản; 

c) Về điều kiện của chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật 

Kinh doanh bất động sản; 

d) Về điều kiện của chủ đầu tư nhận chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 3 Điều 

49 Luật Kinh doanh bất động sản và pháp luật về đất đai. 

2. Cơ quan đầu mối thẩm định quy định tại Khoản 1 Điều 12 và cơ quan có trách 

nhiệm cho ý kiến về hồ sơ đề nghị cho chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án 

bất động sản quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Khoản 2 Điều 13 Nghị định này phải có 

ý kiến về các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này, trong đó nêu rõ ý kiến về việc 

dự án, phần dự án đã đủ điều kiện chuyển nhượng. Trường hợp chưa đủ điều kiện 

được chuyển nhượng thì phải nêu rõ lý do để cơ quan chủ trì thẩm định trả lời cho chủ 

đầu tư chuyển nhượng biết rõ lý do. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015. 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 

năm 2006. 

Điều 16. Xử lý chuyển tiếp 

1. Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang hoạt động mà chưa đáp ứng đủ 

điều kiện về vốn pháp định theo quy định tại Nghị định này được tiếp tục hoạt động, 

nhưng phải bổ sung đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định của Nghị định này 

trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 nếu tiếp tục kinh doanh bất 

động sản. 

2. Các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quyết định việc đầu tư, đã được giao đất, cho thuê đất, đã có văn bản cho phép chuyển 

nhượng dự án và các hợp đồng chuyển nhượng, bán, cho thuê, cho thuê mua bất động 

sản đã ký trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 thì không phải làm lại thủ tục theo quy định 

của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13. 

3. Các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, 

chuyển nhượng dự án, các văn bản chuyển nhượng hợp đồng đã ký kết trước ngày 

Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện mà không phải ký lại theo 

các hợp đồng mẫu và theo trình tự, thủ tục của Nghị định này. 

Điều 17. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp 

kinh doanh bất động sản, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 

 

PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của 

Chính phủ) 

TT Nội dung 

Mẫu số 01 
Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành 

trong tương lai) 

Mẫu số 02 
Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành 

trong tương lai) 

Mẫu số 03 
Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn (hoặc hình thành 

trong tương lai) 

Mẫu số 04a Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

Mẫu số 04b Hợp đồng cho thuê (cho thuê lại) quyền sử dụng đất 

Mẫu số 05 Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự án) 

Mẫu số 06 
Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng 

có sẵn 

Mẫu số 07 
Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong 

tương lai 

Mẫu số 08a Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án 

Mẫu số 08b Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần dự án 

Mẫu số 09a Báo cáo quá trình thực hiện dự án 

Mẫu số 09b Báo cáo quá trình thực hiện dự án và một phần dự án chuyển nhượng 

Mẫu số 10a Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án 

Mẫu số 10b Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án 

Mẫu số 11 Quyết định về chấp thuận chuyển nhượng dự án (hoặc một phần dự án) 
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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
…………., ngày …. tháng …. năm……. 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN (HOẶC 

HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI) 

Số……… /HĐ 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày …. tháng ….. năm ……..; 

Căn cứ Nghị định số ……/2015/NĐ-CP ngày....tháng….năm 2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; 

Các căn cứ pháp lý khác; 

Hai bên chúng tôi gồm: 

I. BÊN BÁN NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên bán): 

- Tên doanh nghiệp:  ..............................................................................................  

- Địa chỉ:  ...............................................................................................................  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  ....  

- Mã số doanh nghiệp:  .................................................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật: …………………… Chức vụ:  ..........................  

- Số điện thoại liên hệ:  ..........................................................................................  

- Số tài khoản (nếu có): …………………………….. Tại ngân hàng:  ................  

- Mã số thuế:  .........................................................................................................  

II. BÊN MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên mua): 

- Ông (bà)1: ............................................................................................................   

- Số CMND (hộ chiếu): ……………….. Cấp ngày …./…../….., tại  ....................................... 

- Hộ khẩu thường trú:  ...........................................................................................   

- Địa chỉ liên hệ:  ...................................................................................................   

- Điện thoại: ………………………………… Fax (nếu có):  ..............................  

- Số tài khoản: …………………………….. Tại ngân hàng: ...............................   

- Mã số thuế:  .........................................................................................................  

Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng với 

các nội dung sau đây: 

Điều 1. Các thông tin về nhà, công trình xây dựng 

1. Loại nhà, công trình xây dựng (biệt thự, căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, công trình 

xây dựng không phải nhà ở như tòa nhà văn phòng, khách sạn,…):  ...................  

2. Vị trí nhà, công trình xây dựng:  .......................................................................  

(Đối với hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì 

ghi rõ tên dự án, tên tòa nhà, tên lô đất theo quy hoạch đã được duyệt). 

3. Thông tin về quy hoạch có liên quan đến nhà, công trình xây dựng:  ..............  

4. Quy mô của nhà, công trình xây dựng: 

- Tổng diện tích sàn xây dựng: …………m2 

- Tổng diện tích sử dụng đất: ……….m2, trong đó: 

Sử dụng riêng: …………….m2 

Sử dụng chung (nếu có): …………m2 

Nguồn gốc sử dụng đất (được giao, được công nhận hoặc thuê):  ........................  

(Nếu là thuê đất thì phải ghi thêm thông tin về số hợp đồng, ngày ký hợp đồng thuê 

đất, thời gian thuê từ ngày …. đến ngày…..). 

1 Nếu bên mua là tổ chức thì ghi thông tin tên của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ, giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, tên và chức vụ người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó, số điện thoại 

liên hệ, số tài khoản (nếu có), mã số thuế. 31



5. Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của nhà, công trình xây dựng; 

thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với nhà, 

công trình xây dựng là tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư. 

6. Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến nhà, công trình xây dựng. 

7. Hồ sơ pháp lý của dự án, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền 

sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng nhà. 

8. Đối với hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì phải ghi rõ số, ngày 

tháng của hợp đồng bảo lãnh về nhà ở, số ngày tháng văn bản của Sở Xây dựng địa 

phương về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai; kèm theo hợp đồng này còn có 

bản sao hợp đồng bảo lãnh về nhà ở, bản sao văn bản của Sở Xây dựng địa phương về 

việc bán nhà ở hình thành trong tương lai. 

9. Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà, công trình xây dựng (nếu có). 

10. Các thông tin khác  ..........................................................................................  

Điều 2. Giá bán nhà, công trình xây dựng 

Giá bán nhà, công trình xây dựng là  .............................................................đồng 

(Bằng chữ:  ......................................................................................................... ). 

Giá bán này đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế VAT (nếu bên bán thuộc diện 

phải nộp thuế VAT) và phí bảo trì (nếu có) 

(Nếu giá bán là đơn giá trên m2 sàn thì diện tích sàn phải tính theo thông thủy) 

Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán 

1. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức (theo 

pháp luật về thanh toán):  ......................................................................................  

2. Thời hạn thực hiện thanh toán: 

a) Thanh toán một lần vào ngày …… tháng …… năm …….. (hoặc trong thời hạn 

……. ngày, kể từ sau ngày kí kết hợp đồng này). 

b) Thanh toán nhiều lần 

- Lần 1: 

- Lần 2: 

……… 

3. Trường hợp mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo phương 

thức thanh toán nhiều lần thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh 

bất động sản 2014 như sau: 

a) Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai 

được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo 

phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị 

hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng, trường hợp bên 

bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không 

quá 50% giá trị hợp đồng; 

Trong mọi trường hợp khi bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, 

bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp 

đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua. 

b) Chủ đầu tư phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam 

kết. 

Điều 4. Thời hạn giao, nhận nhà công trình xây dựng và hồ sơ kèm theo 

1. Bên bán có trách nhiệm bàn giao nhà, công trình xây dựng kèm theo các trang thiết 

bị gắn với nhà, công trình xây dựng đó và giấy tờ pháp lý về nhà, công trình xây dựng 

nêu tại Điều 1 của hợp đồng này cho Bên mua trong thời hạn là ………. ngày, kể từ 

ngày Bên mua thanh toán đủ số tiền mua nhà, công trình xây dựng (trừ trường hợp các 
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bên có thỏa thuận khác2). Việc bàn giao nhà, công trình xây dựng phải lập thành biên 

bản có chữ ký xác nhận của hai bên. 

2. Trường hợp Bên mua chưa nhận bàn giao nhà ở hình thành trong tương lai từ chủ 

đầu tư (bên bán) mà Bên mua có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở 

hình thành trong tương lai thì các bên phải thực hiện đúng thủ tục chuyển nhượng hợp 

đồng theo quy định tại Điều ………. của Nghị định số …….. Bên bán không được thu 

thêm bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng khi xác 

nhận việc chuyển nhượng hợp đồng cho Bên mua. 

3. Các thỏa thuận khác  ..........................................................................................  

Điều 5. Bảo hành (theo quy định tại Điều 20 Luật Kinh doanh bất động sản) 

1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán cho bên mua. 

Trường hợp nhà, công trình xây dựng đang trong thời hạn bảo hành thì bên bán có 

quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thi công xây dựng, cung ứng thiết bị có trách nhiệm 

thực hiện việc bảo hành theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

2. Thời hạn bảo hành: ………… (Thời hạn bảo hành theo quy định của pháp luật về 

xây dựng, về nhà ở). 

3. Thỏa thuận về hết thời hạn bảo hành:................................................................  

4. Các thỏa thuận khác:  ........................................................................................  

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán 

1. Quyền của Bên bán (theo quy định tại Điều 21 Luật Kinh doanh bất động sản) cụ 

thể: 

a) Yêu cầu Bên mua nhận nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn đã thỏa thuận 

tại Điều 4 của Hợp đồng này; 

b) Yêu cầu Bên mua thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận tại 

Điều 3 của Hợp đồng này; 

c) Yêu cầu bên mua phối hợp thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa 

thuận (thủ tục thanh toán, tài chính, giấy tờ………); 

d) Không bàn giao nhà, công trình xây dựng khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các 

bên có thỏa thuận khác; 

đ) Yêu cầu bên mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên mua gây ra; 

e) Các quyền khác .................................................................................................  

2. Nghĩa vụ của Bên bán (theo quy định tại Điều 22 Luật Kinh doanh bất động sản) cụ 

thể: 

a) Thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu 

có)3; 

(Đối với trường hợp mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì thỏa thuận theo nội 

dung: Bên bán có trách nhiệm xây dựng nhà ở theo đúng thiết kế và theo danh mục vật 

liệu xây dựng bên trong và bên ngoài nhà ở mà các bên đã thỏa thuận; thông báo cho 

Bên mua biết tiến độ xây dựng nhà ở và đảm bảo hoàn thành việc xây dựng theo đúng 

tiến độ đã thỏa thuận; tạo điều kiện để Bên mua kiểm tra việc xây dựng nhà ở nếu có 

yêu cầu). 

b) Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã bán trong thời gian chưa bàn giao cho bên 

2 Trường hợp các bên thỏa thuận bàn giao nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo tiến độ xây 

dựng: Hai bên thống nhất Bên Bán có trách nhiệm thực hiện việc xây dựng nhà, công trình xây dựng theo đúng 

tiến độ thỏa thuận dưới đây: 

a) Giai đoạn 1: ………………………… 

b) Giai đoạn 2: ………………………… 

c) Giai đoạn 3: …………………………. 

3 Nếu mua bán nhà ở là căn hộ nhà chung cư thì Bên bán phải thông báo cho Bên mua biết rõ các quyền và nghĩa 

vụ đối với phần diện tích sở hữu chung, sở hữu riêng của căn hộ mua bán và quy chế quản lý sử dụng nhà chung 
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mua; 

c) Thực hiện các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp 

luật; 

d) Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn đã thỏa thuận tại 

Điều 4 của Hợp đồng này, đảm bảo chất lượng4. Giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo 

thỏa thuận trong hợp đồng; 

đ) Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng 

này; 

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

g) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật (nộp tiền sử 

dụng đất và các khoản phí, lệ phí khác....); 

h) Trường hợp mua nhà hình thành trong tương lai bên bán có nghĩa vụ cung cấp 

thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước của khách hàng, và 

tạo điều kiện cho bên mua kiểm tra công trình; 

i) Chủ đầu tư có nghĩa vụ thực hiện các quy định về bảo lãnh trong bán nhà ở hình 

thành trong tương lai cho bên mua theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và 

pháp luật về tín dụng. 

k) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận:  .......................................................  

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua 

1. Quyền của Bên mua (theo quy định tại Điều 23 Luật Kinh doanh bất động sản): 

a) Yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo thời 

hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng5; 

b) Yêu cầu bên bán giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và 

các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan 

theo thỏa thuận trong hợp đồng (áp dụng tương tự Khoản 2 Điều 6 của Hợp đồng này); 

c) Yêu cầu bên bán bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 5 của 

Hợp đồng này; 

d) Yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không 

đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng; 

đ) Trường hợp mua nhà hình thành trong tương lai bên mua có quyền yêu cầu bên bán 

cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra 

thực tế tại công trình; 

e) Các quyền khác:  ...............................................................................................  

2. Nghĩa vụ của Bên mua (theo Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản) 

a) Thanh toán đủ tiền mua nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa 

thuận tại Điều 3 của Hợp đồng này; 

b) Nhận nhà, công trình xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo đúng 

thời hạn thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng này6; 

c) Phối hợp với bên bán thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thỏa thuận là:

 ...............................................................................................................................  

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

4 Bên Bán cam kết bảo đảm chất lượng xây dựng nhà, công trình xây dựng theo đúng thiết kế đã được phê duyệt 

và sử dụng đúng (hoặc tương đương) các vật liệu xây dựng nhà, công trình xây dựng mà hai bên đã cam kết 

trong hợp đồng này. 

5 Nếu bên mua tự đi làm thủ tục thì bên mua có quyền yêu cầu Bên bán phối hợp, cung cấp các giấy tờ có liên 

quan để làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đối với nhà, công trình xây 

dựng. 

6 Trường hợp mua nhà, công trình xây dựng đang cho thuê, phải bảo đảm quyền, lợi ích của bên thuê theo thỏa 

thuận trong hợp đồng thuê khi thời hạn thuê còn hiệu lực. 34



đ) Các nghĩa vụ khác:  ...........................................................................................  

Điều 8. Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng 

Hai bên thỏa thuận cụ thể về các hành vi vi phạm hợp đồng mà các bên phải chịu trách 

nhiệm trước bên kia (đối với bên mua: Chậm nộp tiền mua nhà, không chịu nhận bàn 

giao nhà...; đối với bên bán: Chậm bàn giao nhà, chất lượng thi công không đảm 

bảo...). 

Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng 

Hai bên thỏa thuận cụ thể về các trường hợp phạt do vi phạm hợp đồng. 

Điều 10. Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý 

1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau: 

-  .............................................................................................................................  

2. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng: 

-  .............................................................................................................................  

3. Xử lý khi chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng. 

4. Các thỏa thuận khác  ..........................................................................................  

Điều 11. Giải quyết tranh chấp 

Trường hợp các bên có tranh chấp về nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn 

bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương 

lượng được thì thống nhất chọn Tòa án hoặc trọng tài giải quyết theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 12. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng 

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày (hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công chứng 

chứng nhận hoặc được UBND chứng thực đối với trường hợp pháp luật quy định phải 

công chứng hoặc chứng thực). 

2. Hợp đồng này được lập thành ….. bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 

…. bản, .... bản lưu tại cơ quan thuế,.... và …. bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đối với nhà và công trình./. 

 

BÊN BÁN 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và 

đóng dấu) 

BÊN MUA 
(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức thì ghi 

rõ chức vụ người ký và đóng dấu) 

 

Chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền7 

 

Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
………, ngày ….. tháng ….. năm …..  

 

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN 

(HOẶC HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI) 

Số…….. /HĐ 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày ….. tháng ….. năm …..; 

Căn cứ Nghị định số: …../2015/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; 

Các căn cứ pháp lý khác; 

Hai bên chúng tôi gồm: 

7 Đối với trường hợp phải chứng thực hoặc công chứng theo quy định pháp luật. 35



I. BÊN CHO THUÊ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên 

cho thuê): 

- Tên doanh nghiệp  ...............................................................................................  

- Địa chỉ:  ...............................................................................................................  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:   

- Mã số doanh nghiệp:  ..........................................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật: ……………………. Chức vụ:  .........................  

- Số điện thoại liên hệ:  ..........................................................................................  

- Số tài khoản (nếu có): ……………………………. Tại ngân hàng:  .................  

- Mã số thuế:  .........................................................................................................  

II. BÊN THUÊ NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên thuê): 

- Ông (bà)1:  

- Số CMND (hộ chiếu): ……………………… Cấp ngày: ……../……./……. Tại:   

- Hộ khẩu thường trú:  ...........................................................................................  

- Địa chỉ liên hệ:  ...................................................................................................  

- Điện thoại: ……………………………………….. Fax (nếu có):  ....................  

- Số tài khoản: ……………………………………. Tại ngân hàng:  ...................   

- Mã số thuế:  .........................................................................................................  

Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng với 

các nội dung sau đây: 

Điều 1. Các thông tin về nhà, công trình xây dựng cho thuê 

1. Loại nhà, công trình xây dựng:  .........................................................................  

2. Vị trí, địa điểm nhà, công trình xây dựng:  .......................................................  

3. Hiện trạng về chất lượng nhà, công trình:  ........................................................  

4. Diện tích của nhà, công trình xây dựng 

- Tổng diện tích sàn xây dựng cho thuê: ………….m2 

- Tổng diện tích sử dụng đất: …………m2, trong đó: 

Sử dụng riêng: ………..m2; 

Sử dụng chung (nếu có): ………..m2 

5. Trang thiết bị kèm theo:  ...................................................................................  

Điều 2. Giá cho thuê nhà, công trình xây dựng 

1. Giá cho thuê nhà, công trình xây dựng là  

…………………………………………………….. ………………………. Việt Nam 

đồng/tháng (hoặc Việt Nam đồng/năm).  

(Bằng chữ:  ............................................................................................................... ). 

Giá cho thuê này đã bao gồm: Chi phí bảo trì, quản lý vận hành nhà, công trình xây 

dựng và các khoản thuế mà Bên cho thuê phải nộp cho Nhà nước theo quy định 

……… (do các bên thỏa thuận). 

2. Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do Bên thuê thanh 

toán cho bên cung cấp điện, nước, điện thoại và các cơ quan cung cấp dịch vụ khác. 

3. Các thỏa thuận khác  ..........................................................................................  

Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán 

1. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức (trả 

bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng)  ...............................................  

2. Thời hạn thực hiện thanh toán:  .........................................................................  

Điều 4. Thời hạn cho thuê, thời điểm giao, nhận nhà, công trình xây dựng cho 

thuê và hồ sơ kèm theo 

1. Thời hạn cho thuê nhà, công trình xây dựng:  ...................................................  

1 Nếu bến thuê là tổ chức thì ghi thông tin tên của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ, giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, tên và chức vụ người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó, số điện thoại 

liên hệ, số tài khoản (nếu có), mã số thuế. 36



2. Thời điểm giao nhận nhà: Ngày …… tháng ……. năm …………….. 

3. Hồ sơ kèm theo:  ................................................................................................  

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê 

1. Quyền của bên cho thuê (theo Điều 26 của Luật Kinh doanh bất động sản): 

a) Yêu cầu bên thuê nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận tại 

Điều 4 của Hợp đồng này; 

b) Yêu cầu bên thuê thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận tại 

Điều 3 của Hợp đồng này; 

c) Yêu cầu bên thuê bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng theo đúng hiện trạng 

đã liệt kê tại Điều 1 của Hợp đồng này; 

d) Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi của bên 

thuê gây ra; 

đ) Cải tạo, nâng cấp nhà, công trình xây dựng cho thuê khi được bên thuê đồng ý 

nhưng không được gây ảnh hưởng cho bên thuê; 

e) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 của 

Luật Kinh doanh bất động sản; 

g) Yêu cầu bên thuê giao lại nhà, công trình xây dựng khi hết thời hạn thuê; 

h) Các quyền khác do các bên thỏa thuận (nhưng không được trái các quy định pháp 

luật và đạo đức xã hội)  .........................................................................................  

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê (theo Điều 27 của Luật Kinh doanh bất động sản) 

a) Giao nhà, công trình xây dựng cho bên thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng và 

hướng dẫn bên thuê sử dụng nhà, công trình xây dựng theo đúng công năng, thiết kế 

tại Điều 1 của Hợp đồng này; 

b) Bảo đảm cho bên thuê sử dụng ổn định nhà, công trình xây dựng trong thời hạn 

thuê; 

c) Bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu 

bên cho thuê không bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng mà gây thiệt hại cho 

bên thuê thì phải bồi thường; 

d) Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên thuê thực hiện đúng nghĩa vụ 

theo hợp đồng, trừ trường hợp được bên thuê đồng ý chấm dứt hợp đồng; 

đ) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

e) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật; 

g) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận  .........................................................  

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê 

1. Quyền của bên thuê (theo Điều 28 của Luật Kinh doanh bất động sản) 

a) Yêu cầu bên cho thuê giao nhà, công trình xây dựng theo đúng hiện trạng đã liệt kê 

tại Điều 1 của Hợp đồng này; 

b) Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây 

dựng; 

c) Được đổi nhà, công trình xây dựng đang thuê với người thuê khác nếu được bên cho 

thuê đồng ý bằng văn bản; 

d) Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng nếu có thỏa 

thuận trong hợp đồng hoặc được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản; 

đ) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên cho thuê trong trường 

hợp thay đổi chủ sở hữu; 

e) Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà, công trình xây dựng trong trường hợp nhà, 

công trình xây dựng bị hư hỏng không phải do lỗi của mình gây ra; 

g) Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra; 

h) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 của 

Luật Kinh doanh bất động sản; 

i) Các quyền khác do hai bên thỏa thuận  ..............................................................  

2. Nghĩa vụ của Bên thuê (theo Điều 29 của Luật Kinh doanh bất động sản) 
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a) Bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng công năng, thiết kế đã liệt kê tại 

Điều 1 và các thỏa thuận trong hợp đồng; 

b) Thanh toán đủ tiền thuê nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa 

thuận tại Điều 3 và Điều 4 của Hợp đồng này; 

c) Sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng mục đích và sửa chữa hư hỏng của nhà, 

công trình xây dựng do lỗi của mình gây ra; 

d) Trả nhà, công trình xây dựng cho bên cho thuê theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng 

(Điều 4); 

đ) Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà, công trình xây dựng nếu không có sự 

đồng ý của bên cho thuê; 

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

g) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận  .........................................................  

Điều 7. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng 

1. Trách nhiệm của bên cho thuê khi vi phạm hợp đồng  .....................................  

2. Trách nhiệm của bên thuê khi vi phạm hợp đồng  ............................................  

3. Các trường hợp bất khả kháng: Bên thuê hoặc Bên cho thuê không bị coi là vi phạm 

hợp đồng và không bị phạt hoặc không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu 

việc chậm thực hiện hoặc không thực hiện các nghĩa vụ được các bên thỏa thuận trong 

hợp đồng này do có sự kiện bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn, sự thay 

đổi quy định pháp luật và các trường hợp khác mà không phải do lỗi của các Bên gây 

ra. 

4. Các thỏa thuận khác:  ........................................................................................  

Điều 8. Phạt vi phạm hợp đồng 

Do các bên thỏa thuận:  .........................................................................................  

Điều 9. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng và các biện pháp xử lý 
1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau: 

-  .............................................................................................................................  

-  .............................................................................................................................  

2. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng: 

-  .............................................................................................................................  

-  .............................................................................................................................  

3. Xử lý khi chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng:  .........................................................  

4. Các thỏa thuận khác:  ........................................................................................  

Điều 10. Giải quyết tranh chấp 

Trường hợp các bên có tranh chấp về nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn 

bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương 

lượng được thì thống nhất chọn Tòa án hoặc trọng tài giải quyết theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 11. Hiệu lực của hợp đồng 

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… (hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công 

chứng hoặc chứng thực đối với trường hợp cá nhân cho thuê nhà, công trình xây dựng 

có thời hạn từ 06 tháng trở lên). 

2. Hợp đồng này được lập thành …. bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ .... bản,.... 

và .... bản lưu tại cơ quan thuế./. 

BÊN CHO THUÊ 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và 

đóng dấu) 

BÊN THUÊ 
(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức thì ghi 

rõ chức vụ người ký và đóng dấu) 

 

Chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền2 

2 Đối với trường hợp phải chứng thực hoặc công chứng theo quy định pháp luật. 38



 

Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
……….., ngày ….. tháng ….. năm …….  

HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN 

(HOẶC HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI) 

Số: ………./HĐ 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày …. tháng …. năm ……..; 

Căn cứ Nghị định số: ......./2015/NĐ-CP ngày …. tháng …… năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; 

Căn cứ pháp lý khác. 

Hai bên chúng tôi gồm: 

I. BÊN CHO THUÊ MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là 

Bên cho thuê mua): 

- Tên doanh nghiệp:  ..............................................................................................  

- Địa chỉ:  ...............................................................................................................  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:   

- Mã số doanh nghiệp:  ..........................................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật: ………………. Chức vụ:  .................................  

- Số điện thoại liên hệ:  ..........................................................................................  

- Số tài khoản (nếu có): ……………………. Tại ngân hàng:  .............................  

- Mã số thuế:  .........................................................................................................  

II. BÊN THUÊ MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (sau đây gọi tắt là Bên 

thuê mua): 

Ông (bà)1:  .............................................................................................................  

- Số CMND (hộ chiếu): ………… Cấp ngày: …../…./…… Tại:  ........................  

- Hộ khẩu thường trú:  ...........................................................................................  

- Địa chỉ liên hệ: ....................................................................................................  

- Điện thoại: ………………………………………. Fax (nếu có):  .....................  

- Số tài khoản (nếu có): …………………………. tại Ngân hàng:  ......................  

- Mã số thuế (nếu có):  ...........................................................................................  

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng với các nội 

dung sau: 

Điều 1. Các thông tin về nhà, công trình xây dựng: 

1. Loại nhà, công trình xây dựng (biệt thự, căn hộ chung cư; nhà ở riêng lẻ, công trình 

xây dựng không phải nhà ở như tòa nhà văn phòng, khách sạn ……):  ...............  

2. Vị trí nhà, công trình xây dựng:  .......................................................................  

(Đối với hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì 

ghi rõ tên dự án, tên tòa nhà, tên lô đất theo quy hoạch đã được duyệt). 

3. Thông tin về quy hoạch có liên quan đến nhà, công trình xây dựng:  ..............  

 ...............................................................................................................................  

4. Quy mô của nhà, công trình xây dựng: 

- Tổng diện tích sàn xây dựng: ………..m2 

- Tổng diện tích sử dụng đất: …………m2, trong đó: 

Sử dụng riêng: ………m2; sử dụng chung (nếu có): ………m2 

1 Nếu bên thuê mua là tổ chức thì ghi thông tin tên của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ, giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, tên và chức vụ người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó, số điện 

thoại liên hệ, số tài khoản (nếu có), mã số thuế. 39



Nguồn gốc sử dụng đất (được giao, được công nhận hoặc thuê):  ........................  

(Nếu là thuê đất thì phải ghi thêm thông tin về số hợp đồng, ngày ký hợp đồng thuê 

đất, thời gian thuê từ ngày....đến ngày....). 

5. Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của nhà, công trình xây dựng; 

thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với nhà, 

công trình xây dựng là tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư. 

6. Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến nhà, công trình xây dựng. 

7. Hồ sơ pháp lý của dự án, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền 

sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng nhà. 

8. Đối với hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thì phải ghi rõ số, ngày 

tháng của hợp đồng bảo lãnh về nhà ở, số ngày tháng văn bản của Sở Xây dựng địa 

phương về việc thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; kèm theo hợp đồng này 

còn có bản sao hợp đồng bảo lãnh về nhà ở, bản sao văn bản của Sở Xây dựng địa 

phương về việc thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. 

9. Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà, công trình xây dựng (nếu có). 

Điều 2. Giá thuê mua, các chi phí liên quan và phương thức, thời hạn thanh toán 

Giá thuê mua (bao gồm tiền thuê và tiền mua nhà):  ............................................  

Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán: 

1. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức (theo 

pháp luật về thanh toán):  ......................................................................................  

2. Thời hạn thực hiện thanh toán: 

a) Thanh toán một lần vào ngày …… tháng ….. năm ……. (hoặc trong thời hạn ……. 

ngày, kể từ sau ngày ký kết hợp đồng này); 

b) Thanh toán nhiều lần 

- Lần 1: 

- Lần 2: 

…….. 

3. Trường hợp thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo 

phương thức thanh toán nhiều lần thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật 

Kinh doanh bất động sản 2014 như sau: 

a) Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai 

được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo 

phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị 

hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng, trường hợp bên 

bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không 

quá 50% giá trị hợp đồng; 

Trong mọi trường hợp khi bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, 

bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp 

đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua; 

b) Chủ đầu tư phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam 

kết. 

Điều 4. Thời điểm giao nhận, thời hạn cho thuê mua và chuyển quyền sở hữu 

nhà, công trình xây dựng 

1. Thời điểm giao nhận nhà, công trình xây dựng là ngày ....... tháng ….. năm ….. 

(hoặc trong thời hạn ngày (tháng) kể từ ngày ký kết hợp đồng). 

2. Thời hạn cho thuê mua nhà, công trình xây dựng là ……. năm (…..tháng), kể từ 

ngày …. tháng ….. năm …..đến ngày ….. tháng ….. năm ……. 

3. Trường hợp Bên thuê mua chưa nhận bàn giao quyền sở hữu nhà ở hình thành trong 

tương lai từ chủ đầu tư (bên cho thuê mua) mà Bên thuê mua có nhu cầu thực hiện 

chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thì các bên phải 
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thực hiện đúng thủ tục chuyển nhượng hợp đồng theo quy định tại Điều …. của Nghị 

định số …… Bên cho thuê mua không được thu thêm bất kỳ khoản chi phí nào liên 

quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng khi xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng 

cho Bên thuê mua. 

4. Sau thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu Bên thuê mua đã thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ đối với Bên cho thuê mua thì Bên cho thuê mua có trách nhiệm làm thủ tục 

đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bên thuê mua trừ trường hợp hai bên thỏa 

thuận Bên thuê mua tự làm thủ tục. 

5. Các thỏa thuận khác  ..........................................................................................  

Điều 5. Bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng đang cho thuê mua 

1. Bên cho thuê mua có trách nhiệm sửa chữa nhà, công trình xây dựng cho bên thuê 

mua nếu nhà, công trình xây dựng có hư hỏng vì lý do khách quan không do lỗi của 

bên thuê mua gây ra. 

2. Bên thuê mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên cho thuê mua các hư 

hỏng cần được sửa chữa. Trong thời hạn ……... ngày, kể từ ngày nhận được thông báo 

của bên thuê mua, bên cho thuê mua có trách nhiệm phối hợp với bên thuê mua thực 

hiện việc sửa chữa các hư hỏng theo đúng quy định. Nếu bên cho thuê mua chậm thực 

hiện việc bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng mà gây thiệt hại cho bên thuê mua 

thì phải chịu trách nhiệm bồi thường. 

3. Các thỏa thuận khác  ..........................................................................................  

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê mua 

1. Quyền của Bên cho thuê mua (theo Điều 32 của Luật Kinh doanh bất động sản): 

a) Yêu cầu bên thuê mua nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận tại 

Điều 4 của Hợp đồng; 

b) Yêu cầu bên thuê mua thanh toán tiền thuê mua theo thời hạn và phương thức thỏa 

thuận tại Điều 3 của Hợp đồng; 

c) Yêu cầu bên thuê mua phối hợp thực hiện các thủ tục thuê mua trong thời hạn đã 

thỏa thuận trong hợp đồng; 

d) Yêu cầu bên thuê mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê mua gây ra trong 

thời gian thuê mua nhà, công trình xây dựng; 

đ) Được bảo lưu quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng khi bên thuê mua chưa thanh 

toán đủ tiền thuê mua; 

e) Yêu cầu bên thuê mua bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng trong thời hạn 

thuê mua theo thỏa thuận trong hợp đồng (Yêu cầu Bên thuê mua sử dụng nhà, công 

trình xây dựng thuê mua đúng mục đích và thực hiện đúng các quy định về quản lý sử 

dụng nhà, công trình xây dựng thuê mua); 

g) Các quyền khác  ................................................................................................  

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê mua (theo Điều 33 của Luật Kinh doanh bất động sản): 

a) Thông báo cho bên thuê mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng 

(nếu có); 

(Đối với trường hợp thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì 

thỏa thuận theo nội dung; Bên cho thuê mua có trách nhiệm xây dựng nhà theo đúng 

thiết kế và theo danh mục vật liệu xây dựng bên trong và bên ngoài nhà mà các bên đã 

thỏa thuận; thông báo cho Bên thuê mua biết tiến độ xây dựng nhà và đảm bảo hoàn 

thành việc xây dựng theo đúng tiến độ đã thỏa thuận; tạo điều kiện để Bên thuê mua 

kiểm tra việc xây dựng nhà, công trình xây dựng nếu có yêu cầu). 

b) Thực hiện thủ tục thuê mua nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật 

(phổ biến, hướng dẫn cho Bên thuê mua biết quy định về quản lý sử dụng nhà, công 

trình xây dựng thuê mua); 

c) Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã cho thuê mua trong thời gian chưa bàn giao 

cho bên thuê mua. Bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng theo định kỳ hoặc theo 
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thỏa thuận trong hợp đồng; 

d) Giao nhà, công trình xây dựng và hồ sơ có liên quan cho bên thuê mua theo đúng 

tiến độ, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận tại Hợp đồng này; 

đ) Chủ đầu tư có nghĩa vụ thực hiện các quy định về bảo lãnh trong thuê mua nhà ở 

hình thành trong tương lai cho bên thuê mua theo quy định của Luật Kinh doanh bất 

động sản và pháp luật về tín dụng; 

e) Làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất cho 

Bên thuê mua khi hết thời hạn thuê mua và Bên mua đã thanh toán đủ tiền thuê mua 

nhà, công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng này (hoặc thỏa thuận 

khác…………………………); 

g) Bảo hành nhà, công trình xây dựng theo Điều 20 Luật Kinh doanh bất động sản; 

h) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

i) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật; 

k) Tạo điều kiện cho bên thuê mua chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình 

xây dựng; 

l) Các nghĩa vụ khác  .............................................................................................  

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê mua 

1. Quyền của Bên thuê mua (theo Điều 34 của Luật Kinh doanh bất động sản): 

a) Yêu cầu bên cho thuê mua cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình 

xây dựng theo cam kết tại Điều 1 của Hợp đồng này; 

b) Yêu cầu bên cho thuê mua giao nhà, công trình xây dựng và hồ sơ liên quan theo 

thỏa thuận trong hợp đồng; làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi kết thúc thời hạn thuê 

mua; 

c) Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng; được chuyển 

nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng; 

d) Yêu cầu bên cho thuê mua sửa chữa hư hỏng của nhà, công trình xây dựng trong 

thời hạn thuê mua mà không phải do lỗi của mình gây ra; 

đ) Yêu cầu bên cho thuê mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê mua gây ra; 

e) Có quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng kể từ thời điểm đã thanh toán đủ tiền cho 

bên cho thuê mua; 

g) Các quyền khác  ................................................................................................  

2. Nghĩa vụ của Bên thuê mua (theo Điều 35 của Luật Kinh doanh bất động sản): 

a) Bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng mục đích theo thỏa thuận trong 

hợp đồng; 

b) Thanh toán tiền thuê mua theo thời hạn và phương thức thỏa thuận tại Điều 3 của 

Hợp đồng này; 

c) Phối hợp với bên cho thuê mua thực hiện các thủ tục thuê mua trong thời hạn đã 

thỏa thuận tại Điều 4 của Hợp đồng này; 

d) Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà, công trình xây dựng nếu không có sự 

đồng ý của bên cho thuê mua; 

đ) Sửa chữa hư hỏng của nhà, công trình xây dựng do lỗi của mình gây ra trong thời 

hạn thuê mua; 

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

g) Thông báo cho bên cho thuê mua về việc cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, 

công trình xây dựng; việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây 

dựng; 

h) Các nghĩa vụ khác  ............................................................................................  

Điều 8. Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng và phạt vi phạm hợp đồng 

Hai bên thỏa thuận cụ thể về các hành vi vi phạm hợp đồng mà các bên phải chịu trách 

nhiệm trước bên kia (đối với bên thuê mua: Chậm nộp tiền thuê mua nhà, không chịu 
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nhận bàn giao nhà...; đối với bên cho thuê mua: chậm bàn giao nhà, chất lượng thi 

công không đảm bảo...):  .......................................................................................  

Các thỏa thuận khác  ..............................................................................................  

Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng 

Hai bên thỏa thuận cụ thể về các trường hợp phạt do vi phạm hợp đồng 

Điều 10. Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý 

1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:  .....................................  

2. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng:  ....................................................................  

3. Xử lý khi chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng:  .........................................................  

4. Các thỏa thuận khác  ..........................................................................................  

Điều 11. Giải quyết tranh chấp 

Trường hợp các bên có tranh chấp về nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn 

bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương 

lượng được thì thống nhất chọn Tòa án hoặc trọng tài giải quyết theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 12. Hiệu lực của hợp đồng 

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… (hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công 

chứng hoặc chứng thực đối với trường hợp cá nhân cho thuê mua nhà, công trình xây 

dựng có thời hạn từ 06 tháng trở lên). 

2. Hợp đồng này được lập thành …… bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ .... bản, 

.... bản lưu tại cơ quan thuế và một bản để khi làm giấy chứng nhận quyền sở hữu./. 

 

BÊN CHO THUÊ MUA 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và 

đóng dấu) 

BÊN THUÊ MUA 
(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức thì ghi 

rõ chức vụ người ký và đóng dấu) 

 

Chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền2 

 

Mẫu số 04a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
…………., ngày ….. tháng ….. năm…….. 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Số ……../HĐ 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Nghị định số: ……../2015/NĐ-CP ngày .... tháng …. năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; 

Các căn cứ pháp lý khác. 

Hai bên chúng tôi gồm: 

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG 

- Tên doanh nghiệp:  ..........................................................................................................  

- Địa chỉ:  ...........................................................................................................................  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:   

- Mã số doanh nghiệp:  ..........................................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………….. Chức vụ:  ................  

- Số điện thoại liên hệ:  ..........................................................................................  

- Số tài khoản (nếu có): ……………………………. Tại ngân hàng:  .................  

- Mã số thuế:  .........................................................................................................  

2 Đối với trường hợp phải chứng thực hoặc công chứng theo quy định pháp luật. 43



II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 

- Ông/Bà1: ..............................................................................................................  

- Sinh ngày: ………………………./……………………../ .................................  

- Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ………………………....Cấp ngày: …../ 

……./………  

Tại  .........................................................................................................................  

- Quốc tịch (đối với người nước ngoài):  ...............................................................  

- Địa chỉ liên hệ:  ...................................................................................................  

- Số điện thoại:  ......................................................................................................  

- Email:  .................................................................................................................  

(Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là cá nhân thì chỉ ghi thông tin về cá nhân. 

Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là nhiều người thì ghi thông tin cụ thể của từng 

cá nhân nhận chuyển nhượng. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là vợ và chồng 

hoặc Quyền sử dụng đất là tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng theo quy định pháp 

luật thì ghi thông tin của cả vợ và chồng. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là tổ 

chức thì ghi thông tin của tổ chức). 

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thỏa thuận 

sau đây: 

Điều 1. Thông tin về thửa đất chuyển nhượng 

1. Quyền sử dụng đất của bên chuyển nhượng đối với thửa đất theo:  .............................  

(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ....) 

2. Đặc điểm cụ thể của thửa đất như sau: 

- Thửa đất số:  ....................................................................................................................  

- Tờ bản đồ số:  ..................................................................................................................  

- Địa chỉ thửa đất:  .............................................................................................................  

- Diện tích: ……………./………m2 (Bằng chữ:  ........................................................... ) 

- Hình thức sử dụng: 

+ Sử dụng riêng: ………………. m2 

+ Sử dụng chung: ……………... m2 

- Mục đích sử dụng:  ..........................................................................................................  

- Thời hạn sử dụng:  ...........................................................................................................  

- Nguồn gốc sử dụng:  .......................................................................................................  

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):  ...............................................................  

3. Các chỉ tiêu về xây dựng của thửa đất như sau: 

- Mật độ xây dựng:  ...........................................................................................................  

- Số tầng cao của công trình xây dựng:  ............................................................................  

- Chiều cao tối đa của công trình xây dựng:  .....................................................................  

- Các chỉ tiêu khác theo quy hoạch được duyệt:................................................................  

4. Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất: 

a) Đất đã có hạ tầng kỹ thuật (nếu là đất trong dự án đã được đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật để chuyển nhượng); 

b) Đặc điểm nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất: …………….(nếu có). 

Điều 2. Giá chuyển nhượng 

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: 

…………..đồng (bằng chữ:  ...................................................... đồng Việt Nam). 

(Có thể ghi chi tiết bao gồm: 

- Giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất:  ....................................................................  

- Giá trị chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật:  .......................................................................  

1 Nếu bên nhận chuyển nhượng là tổ chức thì ghi thông tin tên của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ, giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, tên và chức vụ người đại diện theo pháp luật của tổ 

chức đó, số điện thoại liên hệ, số tài khoản (nếu có), mã số thuế. 44



- Giá trị bán/chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất hoặc tài sản 

khác gắn liền với đất:  .......................................................................................................  

- Tiền thuế VAT:  ...............................................................................................................  

Điều 3. Phương thức thanh toán 

1. Phương thức thanh toán:  ...............................................................................................  

2. Các thỏa thuận khác:  ....................................................................................................  

Điều 4. Thời hạn thanh toán 

Thanh toán 1 lần hoặc nhiều lần do các bên thỏa thuận. 

Điều 5. Bàn giao đất và đăng ký quyền sử dụng đất 

1. Bàn giao quyền sử dụng đất 

a) Việc bàn giao quyền sử dụng đất được các bên lập thành biên bản; 

b) Bên chuyển nhượng có trách nhiệm bàn giao cho Bên nhận chuyển nhượng các giấy 

tờ pháp lý về quyền sử dụng đất kèm theo quyền sử dụng đất: 

- Bản gốc của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

- Bản sao các giấy tờ pháp lý về đất đai:  ..........................................................................  

- Các giấy tờ khác theo thỏa thuận:  ..................................................................................  

c) Bàn giao trên thực địa:  .................................................................................................  

(Đối với trường hợp chuyển nhượng đất trong dự án khu đô thị mới, dự án phát triển 

nhà ở, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp và các dự án đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật để chuyển nhượng đất có hạ tầng: Bên chuyển nhượng có trách nhiệm bàn giao 

cho Bên nhận chuyển nhượng các điểm đấu nối hạ tầng kỹ thuật về cấp điện, cấp và 

thoát nước…….). 

2. Đăng ký quyền sử dụng đất 

a) Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để 

đăng ký quyền sử dụng đất cho Bên nhận chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật (nếu là chuyển nhượng đất trong dự án); 

b) Trong thời hạn ………. ngày kể từ ngày hợp đồng này được ký kết, Bên chuyển 

nhượng có trách nhiệm thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển 

nhượng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

c) Bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm phối hợp với Bên chuyển nhượng thực 

hiện đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật; 

3. Thời điểm bàn giao đất trên thực địa  ............................................................................  

4. Các thỏa thuận khác:  ....................................................................................................  

(Các bên có thể thỏa thuận để Bên nhận chuyển nhượng tự thực hiện đăng ký quyền sử 

dụng đất, trong trường hợp này, Bên chuyển nhượng phải bàn giao cho Bên nhận 

chuyển nhượng các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất). 

Điều 6. Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí 

1. Về thuế do Bên ………………………….. nộp 

2. Về phí do Bên …………………………….. nộp 

3. Các thỏa thuận khác:  ....................................................................................................  

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các bên 

I. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng 

1. Quyền của bên chuyển nhượng (theo Điều 38 Luật Kinh doanh bất động sản): 

a) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thanh toán tiền theo thời hạn 

và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng; 

b) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận đất theo đúng thời hạn 

đã thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của 

bên nhận chuyển nhượng gây ra; 

d) Không bàn giao đất khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận 

khác; 
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đ) Các quyền khác:  ...........................................................................................................  

2. Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng (theo Điều 39 Luật Kinh doanh bất động sản): 

a) Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về 

thông tin do mình cung cấp; 

b) Chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đủ diện tích, đúng 

vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai và giao Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

cho bên nhận chuyển nhượng, trừ trường hợp bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề 

nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận; 

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

đ) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật; 

e) Các nghĩa vụ khác:  .......................................................................................................  

II. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng: 

1. Quyền của bên nhận chuyển nhượng (theo Điều 40 Luật Kinh doanh bất động sản): 

a) Yêu cầu bên chuyển nhượng cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử 

dụng đất chuyển nhượng; 

b) Yêu cầu bên chuyển nhượng làm thủ tục và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

c) Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng vị trí và 

tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng; 

d) Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên 

chuyển nhượng gây ra; 

đ) Có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm nhận bàn giao đất từ bên chuyển nhượng; 

e) Các quyền khác:  ...........................................................................................................  

2. Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng (theo Điều 41 Luật Kinh doanh bất động 

sản): 

a) Thanh toán tiền cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương 

thức thỏa thuận trong hợp đồng; 

b) Bảo đảm quyền của bên thứ ba đối với đất chuyển nhượng; 

c) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

d) Xây dựng nhà, công trình xây dựng tuân thủ đúng các quy định pháp luật và quy 

hoạch được duyệt; 

đ) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật; 

e) Các nghĩa vụ khác  ........................................................................................................  

Điều 8. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng 

1. Bên chuyển nhượng phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các quy định sau:  .................  

2. Bên nhận chuyển nhượng phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các quy định sau:   

Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng 

1. Phạt bên chuyển nhượng khi vi phạm hợp đồng theo Khoản 1 Điều 8 của hợp đồng 

này như sau:  ......................................................................................................................  

2. Phạt bên nhận chuyển nhượng khi vi phạm hợp đồng theo Khoản 2 Điều 8 của hợp 

đồng này như sau:  .............................................................................................................  

Điều 10. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng 

1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau: 

-  .........................................................................................................................................  

-  .........................................................................................................................................  

2. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng: 

-  .........................................................................................................................................  

-  .........................................................................................................................................  

3. Xử lý khi chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng. 

Điều 11. Giải quyết tranh chấp 
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Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau 

thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 

hợp không giải quyết được thì thống nhất chọn Tòa án hoặc trọng tài giải quyết theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 12. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng 

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ………… (hoặc có hiệu lực kể từ ngày được 

công chứng chứng nhận hoặc được UBND chứng thực đối với trường hợp pháp luật 

quy định phải công chứng hoặc chứng thực). 

2. Hợp đồng này được lập thành ….. bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 

….. bản, .... bản lưu tại cơ quan thuế,.... và …… bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đối với nhà và công trình./. 

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và 

đóng dấu) 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì 

đóng dấu và ghi chức vụ người ký) 

 

Chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền2 

 

Mẫu số 04b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ (CHO THUÊ LẠI) QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Số ………./HĐ 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Nghị định số: ……/2015/NĐ-CP ngày ….. tháng ….. năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; 

Các căn cứ pháp lý khác. 

Hai bên chúng tôi gồm: 

I. BÊN CHO THUÊ (BÊN CHO THUÊ LẠI) 

- Tên doanh nghiệp:  ..........................................................................................................  

- Địa chỉ:  ...........................................................................................................................  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  .........  

- Mã số doanh nghiệp:  ......................................................................................................   

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………. Chức vụ:  .................................  

- Số điện thoại liên hệ:  ......................................................................................................  

- Số tài khoản: …………………………….. Tại ngân hàng  ............................................  

- Mã số thuế:  .....................................................................................................................  

II. BÊN THUÊ (BÊN THUÊ LẠI) 

- Ông/Bà1:  ..................................................................................................................  

- Sinh ngày: ………………../……………………/ ..........................................................  

- Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: …………………….……... Cấp ngày: 

……/…./……. 

Tại: .....................................................................................................................................  

- Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ............................................................................  

2 Đối với trường hợp phải công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật. 

1 Nếu bên thuê là tổ chức thì ghi thông tin tên của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ, giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, tên và chức vụ người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó, số điện thoại 

liên hệ, số tài khoản (nếu có), mã số thuế. 47



- Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................  

- Số điện thoại:  ..................................................................................................................  

- Email:  .............................................................................................................................  

(Trường hợp bên thuê là cá nhân thì chỉ ghi thông tin về cá nhân. Trường hợp bên 

thuê là nhiều người thì ghi thông tin cụ thể của từng cá nhân. Trường hợp bên thuê là 

vợ và chồng thì ghi thông tin của cả vợ và chồng. Trường hợp bên thuê là tổ chức thì 

ghi thông tin của tổ chức). 

Hai bên đồng ý thực hiện việc cho thuê quyền sử dụng đất theo các thỏa thuận sau đây: 

Điều 1. Thông tin về đất cho thuê (cho thuê lại) 

1. Quyền sử dụng đất của Ông (bà) hoặc tổ chức:  ...........................................................  

(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) 

(Đối với hợp đồng cho thuê lại cần thêm thông tin về tổ chức, cá nhân đang có quyền 

sử dụng đất của thửa đất cho thuê) 

2. Đặc điểm cụ thể của thửa đất như sau: 

- Thửa đất số:  ....................................................................................................................  

- Tờ bản đồ số:  ..................................................................................................................  

- Địa chỉ thửa đất:  .............................................................................................................  

- Diện tích: ……………../………m2 (bằng chữ: ............................................................ ) 

- Hình thức sử dụng: 

+ Sử dụng riêng: ………………… m2 

+ Sử dụng chung: ………………. m2 

- Mục đích sử dụng:  ..........................................................................................................  

- Thời hạn sử dụng:  ...........................................................................................................  

- Nguồn gốc sử dụng:  .......................................................................................................  

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):  ...............................................................  

3. Các chỉ tiêu về xây dựng của thửa đất như sau: 

- Mật độ xây dựng:  ...........................................................................................................  

- Số tầng cao của công trình xây dựng:  ............................................................................  

- Chiều cao tối đa của công trình xây dựng:  .....................................................................  

- Các chỉ tiêu khác theo quy hoạch được duyệt):  .............................................................  

4. Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất: 

a) Đất đã có hạ tầng kỹ thuật (nếu là đất trong dự án đã được đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật để chuyển nhượng); 

b) Đặc điểm nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất:  ....................... (nếu có). 

5. Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất (nếu có):  .........................................................  

Điều 2. Giá thuê đất:  ......................................................................................................  

Điều 3. Phương thức thanh toán 

1. Phương thức thanh toán:  ...............................................................................................  

2. Các thỏa thuận khác:  ....................................................................................................  

Điều 4. Thời hạn thanh toán 

Thanh toán 1 lần hoặc nhiều lần do các bên thỏa thuận  ...................................................  

Điều 5. Mục đích thuê đất 

1. Mục đích thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: 

 ...........................................................................................................................................  

2. Bên thuê đất phải sử dụng đất đúng mục đích thuê theo Khoản 1 Điều này. 

3. Thỏa thuận về cho thuê lại:  ..........................................................................................  

4. Thỏa thuận khác ............................................................................................................  

Điều 6. Thời hạn thuê đất, thời điểm bàn giao 

I. Thời hạn thuê đất: 

1. Thời hạn thuê quyền sử dụng đất là: ………..tháng (hoặc năm) 

Thời hạn thuê bắt đầu từ ngày: ..........................................................................................  

2. Gia hạn thời hạn thuê:  ..................................................................................................  
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3. Giải quyết hậu quả khi hợp đồng thuê quyền sử dụng đất hết hạn: 

II. Thời điểm bàn giao đất: 

1. Thời điểm bàn giao đất:  ................................................................................................  

2. Giấy tờ pháp lý kèm theo gồm:  ....................................................................................  

(Các bên tự thỏa thuận về điều kiện, thủ tục bàn giao đất, giấy tờ kèm theo của quyền 

sử dụng đất thuê). 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê 

1. Quyền của bên cho thuê (theo Điều 42 của Luật Kinh doanh bất động sản) 

a) Yêu cầu bên thuê khai thác, sử dụng đất theo đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất, dự án đầu tư và thỏa thuận trong hợp đồng; 

b) Yêu cầu bên thuê thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương thức thỏa thuận 

trong hợp đồng; 

c) Yêu cầu bên thuê chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại 

đất hoặc làm giảm sút giá trị sử dụng của đất; nếu bên thuê không chấm dứt ngay hành 

vi vi phạm thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, yêu 

cầu bên thuê trả lại đất đang thuê và bồi thường thiệt hại; 

d) Yêu cầu bên thuê giao lại đất khi hết thời hạn thuê theo hợp đồng; 

đ) Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê gây ra; 

e) Các quyền khác .............................................................................................................  

2. Nghĩa vụ của bên cho thuê (theo Điều 43 của Luật Kinh doanh bất động sản) 

a) Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về 

thông tin do mình cung cấp; 

b) Chuyển giao đất cho bên thuê đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa 

thuận trong hợp đồng; 

c) Đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất; 

d) Kiểm tra, nhắc nhở bên thuê bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích; 

đ) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật; 

e) Thông báo cho bên thuê về quyền của người thứ ba đối với đất thuê; 

g) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

h) Các nghĩa vụ khác  ........................................................................................................  

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê 

1. Quyền của bên thuê (theo Điều 44 của Luật Kinh doanh bất động sản) 

a) Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất 

được cho thuê; 

b) Yêu cầu bên cho thuê chuyển giao đất đúng diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất 

theo thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Được sử dụng đất thuê theo thời hạn trong hợp đồng; 

d) Khai thác, sử dụng đất thuê và hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất 

thuê; 

đ) Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra; 

e) Quyền cho thuê lại (nếu có); 

g) Các quyền khác:  ...........................................................................................................  

2. Nghĩa vụ của bên thuê (theo Điều 45 của Luật Kinh doanh bất động sản) 

a) Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng thời hạn cho thuê; 

b) Không được hủy hoại đất; 

c) Thanh toán đủ tiền thuê quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức đã thỏa 

thuận trong hợp đồng; 

d) Tuân theo quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại đến quyền, lợi 

ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quanh; 

đ) Trả lại đất đúng thời hạn và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng; 

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

g) Các nghĩa vụ khác:  .......................................................................................................  
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Điều 9. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng 

1. Bên cho thuê phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các quy định sau:  ............................  

2. Bên thuê phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các quy định sau: ....................................  

Điều 10. Phạt vi phạm hợp đồng: 

a) Phạt bên cho thuê khi vi phạm hợp đồng theo Khoản 1 Điều 9 của Hợp đồng này 

như sau:  .............................................................................................................................  

b) Phạt bên thuê khi vi phạm hợp đồng theo Khoản 2 Điều 9 của Hợp đồng này như 

sau:  ....................................................................................................................................  

Điều 11. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng 

1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau: 

-  .........................................................................................................................................  

2. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng: 

-  .........................................................................................................................................  

3. Xử lý khi chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng 

-  .........................................................................................................................................  

Điều 12. Giải quyết tranh chấp 

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau 

thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 

hợp không giải quyết được thì thống nhất chọn Tòa án hoặc trọng tài giải quyết theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 13. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng 

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ……. (hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công 

chứng chứng nhận hoặc được UBND chứng thực đối với trường hợp pháp luật quy 

định phải công chứng hoặc chứng thực). 

2. Hợp đồng này được lập thành …. bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 

….. bản, .... bản lưu tại cơ quan thuế,.... và ….. bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đối với nhà và công trình./. 

 

BÊN CHO THUÊ 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và 

đóng dấu) 

BÊN THUÊ 
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì 

đóng dấu và ghi chức vụ người ký) 

 

Chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền2 

Mẫu số 05 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
…………, ngày ….. tháng ….. năm ……. 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN 

(HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN) 

Số ………./HĐKT 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số: ....../2015/NĐ-CP ngày ….. tháng …… năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; 

Căn cứ văn bản cho phép chuyển nhượng dự án (một phần dự án) ……. số ….. ngày ... 

tháng …. năm ……. của  .................................................................................................. , 

Hai bên chúng tôi gồm: 

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG 

- Tên doanh nghiệp:  ..........................................................................................................  

2 Đối với trường hợp phải công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật. 50



- Địa chỉ:  ...........................................................................................................................  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:  .....  

 ...........................................................................................................................................  

- Mã số doanh nghiệp:  ......................................................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật: …………………….. Chức vụ:  ....................................  

- Số CMND (Hộ chiếu): …………….. Cấp ngày …../…../….. Tại:  ...............................  

- Điện thoại: ………………………………….. Fax:  .......................................................  

- Tài khoản: ……………………………………. tại ngân hàng:  .....................................  

- Mã số thuế:  .....................................................................................................................  

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 

- Tên doanh nghiệp:  ..........................................................................................................  

- Địa chỉ:  ...........................................................................................................................  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  .........  

- Mã số doanh nghiệp:  ......................................................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………. Chức vụ:  .................................  

- Số CMND (Hộ chiếu): …………….. Cấp ngày …../…../….. Tại  ................................  

- Điện thoại: ………………………………….. Fax:  .......................................................  

- Tài khoản: ………………………… Tại ngân hàng  ......................................................  

- Mã số thuế:  .....................................................................................................................  

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án (hoặc một phần dự 

án) ….……………….. với các nội dung sau: 

Điều 1. Thông tin cơ bản về dự án đã được phê duyệt 

Nội dung chính của dự án đã được phê duyệt (một phần dự án) gồm: 

- Tên dự án:  .......................................................................................................................  

- Diện tích đất:  ..................................................................................................................  

- Nội dung về quy hoạch sử dụng đất:  ..............................................................................  

- Nội dung về quy hoạch xây dựng:  .................................................................................  

- Nội dung về công trình xây dựng (tổng diện tích sàn, diện tích sàn nhà:  .................... ) 

- Tổng mức đầu tư:  ...........................................................................................................  

- Tiến độ dự án:  ................................................................................................................  

- Nguồn vốn:  .....................................................................................................................  

- Các nội dung khác:  .........................................................................................................  

(Nếu chuyển nhượng một phần dự án cần thêm mục 2 về số liệu của phần dự án 

chuyển nhượng tương tự như trên) 

Điều 2. Thông tin chi tiết về kết quả thực hiện đến thời điểm chuyển nhượng dự 

án (hoặc một phần dự án) 

- Về giải phóng mặt bằng:  ................................................................................................  

- Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật:  .......................................................................................  

- Về xây dựng công trình:  .................................................................................................  

- Thông tin khác: ...............................................................................................................  

Điều 3. Giá chuyển nhượng 

Điều 4. Phương thức và thời hạn thanh toán 

1. Phương thức thanh toán: bằng (chuyển khoản hoặc hình thức khác)  ..........................  

 ...........................................................................................................................................  

2. Thời hạn thanh toán: 

- Trả lần đầu là: ……………. đồng vào ngày ……./……./ ..............................................  

- Trả tiếp theo là: ………………….. đồng vào ngày ……/……/ ....................................   

- Các quy định khác do hai bên thỏa thuận:  .....................................................................  

Điều 5. Thời hạn bàn giao và nhận dự án (hoặc phần dự án) 

1. Cách thức bàn giao: Bàn giao trên hồ sơ hoặc phần nhận dự án, bàn giao trên thực 

địa:  ....................................................................................................................................  

2. Thời gian bàn giao:  .......................................................................................................  
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Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng 

1. Quyền của Bên chuyển nhượng: 

Bên chuyển nhượng có các quyền theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các 

quyền sau: 

a) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng trả đủ tiền đúng thời hạn ghi trong hợp đồng; 

b) Yêu cầu Bên nhận chuyển nhượng nhận bàn giao toàn bộ dự án hoặc phần dự án 

đúng thời hạn ghi trong hợp đồng; 

c) Các quyền khác do hai bên thỏa thuận:  ........................................................................  

2. Nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng: 

Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và các 

nghĩa vụ sau: 

a) Bàn giao toàn bộ dự án hoặc phần dự án trên thực địa và toàn bộ hồ sơ dự án cho 

bên nhận chuyển nhượng, trường hợp không bàn giao hoặc chậm bàn giao thì phải bồi 

thường thiệt hại; 

b) Bảo vệ, quản lý toàn bộ dự án trong thời gian chưa bàn giao xong toàn bộ dự án cả 

về hồ sơ và trên thực địa; 

c) Thông báo cho khách hàng và các bên có liên quan về việc chuyển nhượng dự án; 

d) Giải quyết dứt điểm những cam kết đã thỏa thuận với khách hàng trước khi chuyển 

nhượng dự án hoặc phần dự án. Cùng bên nhận chuyển nhượng thống nhất với từng 

khách hàng về những vấn đề mà chủ đầu tư mới phải có trách nhiệm giải quyết không 

làm thiệt hại đến quyền lợi của khách hàng; 

đ) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận:  ...................................................................  

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng 

1. Quyền của Bên nhận chuyển nhượng: 

Bên nhận chuyển nhượng có các quyền theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và 

các quyền sau: 

a) Nhận bàn giao toàn bộ dự án hoặc phần dự án trên thực địa và toàn bộ hồ sơ dự án 

hoặc phần dự án nêu tại Hợp đồng này theo đúng thời gian quy định tại Hợp đồng này; 

b) Yêu cầu bên chuyển nhượng tạo điều kiện và cung cấp các giấy tờ có liên quan đến 

việc thực hiện tiếp dự án; 

c) Cùng bên chuyển nhượng bàn bạc với khách hàng về giải quyết quyền lợi và nghĩa 

vụ của khách hàng sau khi đã nhận chuyển nhượng; 

d) Các quyền lợi khác do hai bên thỏa thuận  ...................................................................  

2. Nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng: 

Bên nhận chuyển nhượng có các nghĩa vụ theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản 

và các nghĩa vụ sau: 

a) Thanh toán đầy đủ đúng thời hạn tiền chuyển nhượng dự án cho bên chuyển nhượng 

đã ghi trong Hợp đồng; 

b) Thực hiện và đáp ứng đầy đủ quyền lợi của bên chuyển nhượng và của khách hàng 

mà các bên đã thống nhất; 

c) Tiếp nhận toàn bộ dự án, phần dự án tại thực địa và hồ sơ dự án đúng thời hạn đã 

thỏa thuận; 

d) Thực hiện tiếp dự án theo đúng nội dung dự án đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt (đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng …); 

đ) Các nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận:  ...................................................................  

Điều 8. Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến 

chuyển quyền sử dụng đất 

(do các bên thỏa thuận) 

Điều 9. Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng 

(do các bên thỏa thuận) 

Điều 10. Điều khoản về phạt vi phạm hợp đồng 

(do các bên thỏa thuận) 
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Điều 11. Giải quyết tranh chấp 

(do các bên thỏa thuận) 

Điều 12. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng 

(do các bên thỏa thuận) 

Điều 13. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng 

(do các bên thỏa thuận) 

Điều 14. Các thỏa thuận khác 

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

Mẫu số 06 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
……………., ngày …… tháng …… năm …… 

VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ, CÔNG TRÌNH 

XÂY DỰNG CÓ SẴN 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số: ……/2015/NĐ-CP ngày ..... tháng …… năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; 

Các căn cứ pháp luật khác. 

Hai bên chúng tôi gồm: 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN A) 

- Ông (Bà):  ........................................................................................................................  

- Giấy CMTND/Hộ chiếu số: …………….. Cấp ngày..../…../…… Tại  .........................  

- Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ...........................................................................  

- Địa chỉ liên hệ:  ...............................................................................................................  

- Số điện thoại:  ..................................................................................................................  

- Email:  .............................................................................................................................  

(Nếu bên chuyển nhượng là cá nhân thì chỉ ghi thông tin về cá nhân. Nếu bên chuyển 

nhượng là nhiều người thì ghi thông tin cụ thể của từng cá nhân chuyển nhượng. Nếu 

bên chuyển nhượng là vợ và chồng hoặc Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng 

là tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng theo quy định pháp luật thì ghi thông tin của 

cả vợ và chồng. Nếu bên chuyển nhượng là tổ chức thì ghi thông tin của tổ chức) 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN B) 

- Ông (Bà):  ........................................................................................................................  

- Số CMTND: ……………………. Do CA …………….. Cấp ngày:  ............................   

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ...................................................................................  

- Địa chỉ liên hệ:  ...............................................................................................................  

- Số điện thoại liên hệ:  ......................................................................................................  

- Số tài khoản (nếu có): ……………………….. Tại ngân hàng  .....................................   

(Nếu bên nhận chuyển nhượng là cá nhân thì chỉ ghi thông tin về cá nhân. Nếu bên 

nhận chuyển nhượng là nhiều người thì ghi thông tin cụ thể của từng cá nhân chuyển 

nhượng. Nếu bên nhận chuyển nhượng là vợ và chồng hoặc Hợp đồng thuê mua nhà, 

công trình xây dựng là tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng theo quy định pháp luật 

thì ghi thông tin của cả vợ và chồng. Nếu bên nhận chuyển nhượng là tổ chức thì ghi 

thông tin của tổ chức) 

Sau khi thỏa thuận, hai bên nhất trí ký kết văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua 

nhà, công trình xây dựng này với các nội dung sau đây: 

Điều 1. Bên A chuyển nhượng cho Bên B hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây 

dựng như sau: 
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1. Thông tin về hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng 

a) Tên, số hợp đồng, ngày ký:  ..............................................................................  

b) Thông tin về bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng: 

- Công ty  ...............................................................................................................  

(Ghi theo thông tin của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng có trong Hợp đồng 

thuê mua nhà, công trình xây dựng) 

c) Thông tin về bên thuê mua nhà, công trình xây dựng: 

- Ông/bà: …………………………….. (hoặc Công ty:  ..................................... ) 

(Ghi theo thông tin của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng có trong Hợp đồng 

thuê mua nhà, công trình xây dựng) 

2. Thông tin về nhà, công trình xây dựng cho thuê mua 

a) Loại nhà, công trình xây dựng:  ........................................................................  

b) Mô tả các đặc điểm khác của nhà, công trình xây dựng:  .................................  

c) Diện tích: ……………m2 (ghi theo hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng) 

d) Địa chỉ nhà, công trình xây dựng:  ....................................................................  

đ) Hiện trạng nhà, công trình xây dựng:  ...............................................................  

e) Giá thuê mua ………………. đ (bằng chữ:  ................................................... ) 

(Ghi theo Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng) 

g) Số tiền thuê mua đã nộp cho bên cho thuê mua  ............................................. đ 

(Bằng chữ  ........................................................................................................... ) 

h) Hiện trạng pháp lý của nhà, công trình xây dựng: 

- Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của:  ...................................................................  

- Giấy tờ pháp lý của nhà, công trình xây dựng:  ..................................................  

3. Thời hạn thuê mua nhà, công trình xây dựng (theo hợp đồng thuê mua nhà, công 

trình xây dựng) 

a) Thời hạn thuê mua:  ...........................................................................................  

b) Thời hạn nhận bàn giao nhà, công trình xây dựng:  ..........................................  

Điều 2. Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo 

1. Bên A bàn giao cho Bên B bản gốc và bản sao các tài liệu, giấy tờ sau đây: 

a) Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng số ….., ký ngày …….. và các Phụ lục, 

văn bản, tài liệu kèm theo của Hợp đồng. 

b) Các chứng từ tài chính về nộp tiền thuê mua nhà, công trình xây dựng cho Công ty  .  

 ...............................................................................................................................  

c) Các văn bản chuyển nhượng hợp đồng và chứng từ nộp thuế của các lần chuyển 

nhượng trước. 

d) Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu, hộ khẩu, giấy tờ chứng minh tình trạng hôn 

nhân và các giấy tờ liên quan khác..... (của cá nhân chuyển nhượng); giấy chứng nhận 

doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập và các giấy tờ liên quan khác... (đối với tổ 

chức). 

đ) Các giấy tờ liên quan khác (do các bên thỏa thuận). 

2. Thời hạn bàn giao hồ sơ, giấy tờ quy định tại Điều này: 

a) Bên A có trách nhiệm bàn giao cho Bên B các hồ sơ, giấy tờ quy định tại Khoản 1 

Điều 2 này trong thời hạn (hoặc tại thời điểm):  ...................................................  

b) Các bên lập biên bản về việc bàn giao các giấy tờ, tài liệu nêu trên. Biên bản bàn 

giao là bộ phận gắn liền của Văn bản chuyển nhượng này. 

3. Bên A chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, có thật, không bị giả mạo đối với các văn 

bản, tài liệu bàn giao cho Bên B. 

Điều 3. Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán tiền 

chuyển nhượng hợp đồng 

1. Giá chuyển nhượng hợp đồng là:  ................................................................... đ 

(Bằng chữ:  .......................................................................................................... ) 

Giá chuyển nhượng này đã bao gồm: 
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a) Khoản tiền đã trả cho bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng (công 

ty……………..) theo hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng cho đến thời điểm 

ký văn bản chuyển nhượng này (có hóa đơn, phiếu thu kèm theo) là: ………………đ 

(bằng chữ ……………………), bằng ……..% giá trị hợp đồng thuê mua nhà, công trình 

xây dựng đã ký; 

b) Các khoản tiền khác đã chi trả (có hóa đơn, phiếu thu kèm theo): ……………..đ 

(bằng chữ ............................................................................................................ ); 

c) Khoản tiền chênh lệch Bên B phải trả thêm cho Bên A ngoài hai khoản tiền nêu trên 

là: ……………..đ (bằng chữ:  ............................................................................. ) 

2. Phương thức thanh toán: 

a) Đồng tiền thanh toán là: tiền Đồng của Việt Nam; 

b) Hình thức thanh toán: bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt; hình thức thanh toán do 

các bên tự thỏa thuận lựa chọn và tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện. 

3. Thời hạn thanh toán: …………………… (do các bên tự thỏa thuận) 

Điều 4. Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí 

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây 

dựng theo văn bản chuyển nhượng này do Bên ……………………… chịu trách nhiệm 

nộp. 

Các thỏa thuận khác... 

Điều 5. Việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây 

dựng và bàn giao nhà, công trình xây dựng 

1. Việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng và bàn 

giao nhà, công trình xây dựng được quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 

……./2015/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; 

2. Văn bản xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng 

của Bên cho thuê mua (công ty …………) là cơ sở xác định các Bên đã hoàn thành 

việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng và là bộ phận không 

tách rời của văn bản chuyển nhượng này. Mỗi Bên A và Bên B giữ 01 bản gốc văn bản 

xác nhận của Bên cho thuê mua (công ty …………..). 

3. Kể từ thời điểm có văn bản của Bên cho thuê mua (công ty …………….) xác nhận 

việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng thì: 

- Bên A chấm dứt toàn bộ giao dịch với Bên cho thuê mua (công ty …………) và Bên 

B sẽ trực tiếp giao dịch với Bên cho thuê mua (công ty ……………) để tiếp tục thực 

hiện Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng. 

- Toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên A trong Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây 

dựng và các kết quả thực hiện hợp đồng được chuyển giao cho Bên B; Bên B kế thừa 

toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên A trong hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây 

dựng và các kết quả thực hiện hợp đồng của Bên A. 

- Bên A chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng thuê mua nhà, công trình 

xây dựng; Bên B phát sinh toàn bộ quyền và nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công 

trình xây dựng trong hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng. 

- Bên B trở thành bên thuê mua nhà, công trình xây dựng trong hợp đồng thuê mua 

nhà, công trình xây dựng. 

- Bên A và Bên B tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện các cam kết trong văn bản 

chuyển nhượng này; Bên cho thuê mua (công ty ……………) không liên đới bất kỳ 

trách nhiệm pháp lý đối với việc thực hiện các cam kết trong văn bản chuyển nhượng 

này giữa Bên A và Bên B. 

4. Bàn giao nhà, công trình xây dựng 

a) Bên A có trách nhiệm bàn giao cho Bên B nhà, công trình xây dựng trong thời hạn 

………. ngày kể từ ngày được Bên cho thuê mua (công ty ……………..) xác nhận 

việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng. 
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b) Việc bàn giao nhà, công trình xây dựng được các bên lập thành biên bản. 

c) Các bên tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm về việc bàn giao và nhận bàn giao nhà, 

công trình xây dựng theo thỏa thuận. 

d) (Các thỏa thuận khác)  ......................................................................................  

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của hai bên 

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A: 

a) Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền nhận chuyển nhượng hợp đồng 

quy định tại Điều 3 của văn bản này; 

b) Cam kết chịu trách nhiệm về hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng quy định 

tại Điều 1 của văn bản này là: Không có tranh chấp, không được sử dụng để cầm cố 

hoặc thế chấp và chưa chuyển nhượng cho người khác; 

c) Giao cho Bên B các tài liệu, giấy tờ quy định tại Điều 2 của văn bản này và các giấy 

tờ liên quan khác theo thỏa thuận; 

d) Cùng với Bên B làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan công chứng và 

xác nhận chuyển nhượng hợp đồng tại Bên cho thuê mua (Công ty ……………….); 

đ) Cung cấp cho Bên B biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc 

chuyển nhượng theo quy định; 

e) Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Bên cho thuê mua (Công ty ………….) 

để thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng; 

g) Chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng thuê mua nhà, công trình 

xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 của văn bản này; 

h) Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu gây thiệt hại; 

i) Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu các bên không có thỏa thuận về 

các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng; 

k) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng và theo quy định 

pháp luật. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B: 

a) Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng 

cho Bên A theo đúng thỏa thuận (có giấy biên nhận do 2 bên ký xác nhận hoặc chứng 

từ tài chính theo quy định); 

b) Tiếp nhận từ Bên A các tài liệu, giấy tờ quy định tại Điều 2 của văn bản này và các 

giấy tờ liên quan khác theo thỏa thuận; 

c) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng thuê mua nhà, công trình 

xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 của văn bản này; 

d) Cùng với Bên A làm thủ tục xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan 

công chứng và xác nhận chuyển nhượng hợp đồng tại Bên cho thuê mua (Công ty 

………….); 

đ) Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Bên cho thuê mua (Công ty ………….) 

để thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng; 

e) Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu gây thiệt hại; 

g) Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu các bên không có thỏa thuận về 

các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng; 

h) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng và theo quy định 

pháp luật. 

Điều 7. Các thỏa thuận khác  ..............................................................................  
(Các nội dung khác do các bên thỏa thuận, đảm bảo không trái quy định pháp luật và 

đạo đức xã hội, không trái các quy định đã có trong văn bản này). 

Điều 8. Giải quyết tranh chấp 

Trong trường hợp có tranh chấp về các nội dung của văn bản này thì các bên bàn bạc, 

thương lượng giải quyết. Nếu không thương lượng được thì các bên có quyền yêu cầu 

Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Hiệu lực và thời hạn thực hiện hợp đồng 
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Văn bản chuyển nhượng này có hiệu lực kể từ thời điểm đáp ứng đầy đủ các điều kiện 

sau đây: Được ký đầy đủ bởi các bên, được công chứng (nếu có), được chủ đầu tư 

(Công ty …………) xác nhận việc chuyển nhượng. 

Văn bản này được lập thành 04 bản và có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 01 

bản, 01 bản chuyển cho cơ quan thuế và 01 bản lưu tại công ty (chủ đầu tư) 

………………………………. 

 

BÊN A 
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì 

đóng dấu và ghi chức vụ người ký) 

BÊN B 
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì 

đóng dấu và ghi chức vụ người ký) 

 

Chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền1 

Xác nhận của bên cho thuê mua ………. (ghi tên công ty cho thuê mua nhà, công 

trình xây dựng ………………….) 

(Bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng chỉ xác nhận vào văn bản chuyển nhượng 

này sau khi bên nhận chuyển nhượng đã có biên lai thuế thu nhập hoặc giấy tờ xác 

nhận việc miễn thuế thu nhập theo quy định) 

Công ty ……………. xác nhận ông/bà/tổ chức …………….. là người đã thuê mua 

nhà, công trình xây dựng theo Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng số 

……………….. (hoặc là Bên đã nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công 

trình xây dựng theo văn bản chuyển nhượng hợp đồng ký ngày …… của ông (bà) hoặc 

tổ chức ………………… nếu là chuyển nhượng từ lần thứ 2 trở đi), nay Công ty 

………………….. xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình 

xây dựng giữa ông (bà) hoặc tổ chức …………………………… và ông (bà) hoặc tổ 

chức …………………………………………….. 

Kể từ ngày ký xác nhận này, Công ty ………. sẽ chấm dứt giao dịch với ông/bà/tổ 

chức ……….. và trực tiếp giao dịch với Bên nhận chuyển nhượng Hợp đồng là 

ông/bà/tổ chức ……….. theo địa chỉ ghi trong văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê 

mua nhà, công trình xây dựng này. 

Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa 

vụ theo hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng (Hợp đồng số: ……………..) đã 

ký với Công ty chúng tôi./. 

 

 ………, ngày … tháng … năm … 

Đại diện công ty 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

 

Mẫu số 07 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
……………., ngày … tháng … năm … 

VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH 

THÀNH TRONG TƯƠNG LAI 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số: ……/2015/NĐ-CP ngày ... tháng … năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Kinh doanh bất động sản; 

Các căn cứ pháp luật khác. 

1 Đối với trường hợp phải công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật 57



Hai bên chúng tôi gồm: 

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN A) 

- Ông (Bà):  ........................................................................................................................  

- Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:  .......................................................................  

Cấp ngày: …../…../……. Tại:  ..........................................................................................  

- Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ...........................................................................  

- Địa chỉ liên hệ:  ...............................................................................................................  

- Số điện thoại:  ..................................................................................................................  

- Email:  .............................................................................................................................  

(Nếu bên chuyển nhượng là nhiều người thì ghi thông tin cụ thể của từng cá nhân 

chuyển nhượng. Nếu bên chuyển nhượng là vợ và chồng hoặc Hợp đồng thuê mua nhà 

ở hình thành trong tương lai là tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng theo quy định 

pháp luật thì ghì thông tin của cả vợ và chồng. Nếu bên chuyển nhượng là tổ chức thì 

ghi thông tin của tổ chức) 

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN B) 

- Ông (Bà):  ........................................................................................................................  

- Số CMTND: …………………………. Do CA …………. cấp ngày:  ..........................  

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  ...................................................................................  

- Địa chỉ liên hệ:  ...............................................................................................................  

- Số điện thoại liên hệ:  ......................................................................................................  

- Số tài khoản (nếu có): ……………………… Tại ngân hàng:  ......................................  

(Nếu bên nhận chuyển nhượng là nhiều người thì ghi thông tin cụ thể của từng cá 

nhân chuyển nhượng. Nếu bên nhận chuyển nhượng là vợ và chồng hoặc Hợp đồng 

thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng 

theo quy định pháp luật thì ghi thông tin của cả vợ và chồng. Nếu bên nhận chuyển 

nhượng là tổ chức thì ghi thông tin của tổ chức) 

Sau khi thỏa thuận, hai bên nhất trí ký kết văn bản chuyển nhượng Hợp đồng thuê mua 

nhà ở hình thành trong tương lai này với các nội dung sau đây: 

Điều 1. Bên A chuyển nhượng cho Bên B Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành 

trong tương lai như sau: 

1. Thông tin về Hợp đồng thuê mua nhà ờ hình thành trong tương lai được chuyển 

nhượng 

a) Tên, số Hợp đồng, ngày ký,... 

Thông tin về bên cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai: 

- Công ty:  ..........................................................................................................................  

- Địa chỉ:  ...........................................................................................................................  

(Ghi theo thông tin của bên bán nhà ở có trong Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành 

trong tương lai) 

b) Thông tin về bên thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai: 

- Ông/bà: …………………………………………….. (hoặc Công ty  .............. ) 

- Địa chỉ:  ...........................................................................................................................  

(Ghi theo thông tin của bên thuê mua nhà ở có trong Hợp đồng thuê mua nhà ở hình 

thành trong tương lai) 

2. Thông tin về nhà ở hình thành trong tương lai cho thuê mua 

a) Tên dự án:  .....................................................................................................................  

b) Loại nhà ở: ....................................................................................................................  

c) Diện tích nhà ở: …………m2 (ghi theo hợp đồng thuê mua nhà ở) 

d) Địa chỉ nhà ở, số hiệu căn hộ:  ......................................................................................  

đ) Hiện trạng xây dựng nhà ở:  ..........................................................................................  

e) Giá thuê mua nhà ở ……………. đồng (bằng chữ: .................................................... ) 

(Ghi theo Hợp đồng thuê mua nhà ở) 

g) Số tiền thuê mua đã nộp cho bên cho thuê mua nhà (Chủ đầu tư): …………………. 
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đồng (Bằng chữ: .............................................................................................................. ) 

h) Thời hạn nộp tiền thuê mua nhà ở các đợt tiếp theo:  ...................................................  

i) Thời hạn bàn giao nhà ở:  ...............................................................................................   

Điều 2. Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo 

1. Bên A bàn giao cho Bên B bản gốc và bản sao các tài liệu, giấy tờ sau đây: 

a) Hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai số ……….., ký ngày ……… 

và các Phụ lục, văn bản, tài liệu kèm theo của Hợp đồng. 

b) Các chứng từ tài chính về nộp tiền thuê mua nhà ở cho Công ty  ................................  

 ...........................................................................................................................................  

c) Các văn bản chuyển nhượng hợp đồng và chứng từ nộp thuế của các lần chuyển 

nhượng trước. 

d) Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu, hộ khẩu, giấy tờ chứng minh tình trạng hôn 

nhân và các giấy tờ liên quan khác...(của cá nhân chuyển nhượng); giấy chứng nhận 

doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập và các giấy tờ liên quan khác... (đối với tổ 

chức). 

đ) Các giấy tờ liên quan khác (do các bên thỏa thuận). 

2. Thời hạn bàn giao hồ sơ, giấy tờ quy định tại Điều này: 

a) Bên A có trách nhiệm bàn giao cho Bên B các hồ sơ, giấy tờ quy định tại Khoản 1 

Điều 2 này trong thời hạn (hoặc tại thời điểm):  ...................................................  

b) Các bên lập biên bản về việc bàn giao các giấy tờ, tài liệu nêu trên. Biên bản bàn 

giao là bộ phận gắn liền của văn bản chuyển nhượng này. 

3. Bên A chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, có thật, không bị giả mạo đối với các văn 

bản, tài liệu bàn giao cho Bên B. 

Điều 3. Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán tiền 

chuyển nhượng hợp đồng 

1. Giá chuyển nhượng hợp đồng là:  ............................................................................... đ 

(Bằng chữ: ....................................................................................................................... ) 

Giá chuyển nhượng này đã bao gồm: 

a) Khoản tiền đã trả cho bên cho thuê mua nhà ở (Công ty ………………) theo hợp 

đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cho đến thời điểm ký văn bản chuyển 

nhượng này (có hóa đơn, phiếu thu kèm theo) là: ……………….đ (bằng chữ 

……………………...), bằng ………..% giá trị hợp đồng thuê mua nhà ở đã ký. 

b) Các khoản tiền khác đã chi trả (có hóa đơn, phiếu thu kèm theo): 

……………………….đ (bằng chữ  ................................................................................ ) 

c) Khoản tiền chênh lệch Bên B phải trả thêm cho Bên A ngoài hai khoản tiền nêu trên 

là: …………………. đ (bằng chữ:  ................................................................................. ) 

2. Phương thức thanh toán: 

a) Đồng tiền thanh toán là: Tiền Đồng của Việt Nam 

b) Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt; hình thức thanh toán do 

các bên tự thỏa thuận lựa chọn và tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện. 

3. Thời hạn thanh toán: ……………………. (do các bên tự thỏa thuận) 

Điều 4. Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí 

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành 

trong tương lai theo Văn bản chuyển nhượng này do bên ………………………….. 

chịu trách nhiệm nộp. 

Điều 5. Việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở 

1. Việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng và bàn 

giao nhà, công trình xây dựng được quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số: 

…../2015/NĐ-CP ngày ….. tháng …… năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; 

2. Xác nhận của Chủ đầu tư về việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở là cơ sở 

xác định các Bên đã hoàn thành việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở và là 
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bộ phận không tách rời của Văn bản chuyển nhượng này. 

3. Kể từ thời điểm được Chủ đầu tư xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua 

nhà ở thì: 

- Bên A chấm dứt toàn bộ giao dịch với chủ đầu tư và Bên B sẽ trực tiếp giao dịch với 

chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện Hợp đồng thuê mua nhà ở. 

- Toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên A trong Hợp đồng thuê mua nhà ở và các kết 

quả thực hiện hợp đồng được chuyển giao cho Bên B; Bên B kế thừa toàn bộ quyền và 

nghĩa vụ của Bên A trong hợp đồng thuê mua nhà ở và các kết quả thực hiện hợp đồng 

của Bên A. 

- Bên A chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng thuê mua nhà ở; Bên B 

phát sinh toàn bộ quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà trong hợp đồng thuê mua nhà ở. 

- Bên B trở thành bên thuê mua nhà trong hợp đồng thuê mua nhà ở. 

- Bên A và Bên B tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện các cam kết trong Văn bản 

chuyển nhượng này; Chủ đầu tư không liên đới bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với việc 

thực hiện các cam kết trong Văn bản chuyển nhượng này giữa Bên A và Bên B. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của hai bên 

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A: 

a) Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền nhận chuyển nhượng hợp đồng 

quy định tại Điều 3 của văn bản này; 

b) Cam kết chịu trách nhiệm về hợp đồng thuê mua nhà ở quy định tại Điều 1 của văn 

bản này là: Không có tranh chấp, không được sử dụng để cầm cố hoặc thế chấp và 

chưa chuyển nhượng cho người khác; 

c) Giao cho Bên B các tài liệu, giấy tờ quy định tại Điều 2 của văn bản này và các giấy 

tờ liên quan khác theo thỏa thuận; 

d) Cùng với Bên B làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan công chứng và 

xác nhận chuyển nhượng hợp đồng tại Chủ đầu tư (công ty..............); 

đ) Cung cấp cho Bên B biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc 

chuyển nhượng theo quy định; 

e) Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Chủ đầu tư (công ty ……………..) để 

thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng; 

g) Chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng thuê mua nhà ở theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 5 của văn bản này; 

h) Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu gây thiệt hại; 

i) Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu các bên không có thỏa thuận về 

các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng; 

k) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng và theo quy định 

pháp luật. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B: 

a) Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở cho Bên A theo 

đúng thỏa thuận (có giấy biên nhận do 2 bên ký xác nhận hoặc chứng từ tài chính theo 

quy định); 

b) Tiếp nhận từ Bên A các tài liệu, giấy tờ quy định tại Điều 2 của văn bản này và các 

giấy tờ liên quan khác theo thỏa thuận; 

c) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng thuê mua nhà ở theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 5 của văn bản này; 

d) Cùng với Bên A làm thủ tục xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan 

công chứng và xác nhận…….., ngày ….. tháng …. năm …… chuyển nhượng hợp 

đồng tại Chủ đầu tư (công ty .......................................................................................... ); 

đ) Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Chủ đầu tư (công ty ………………) để 

thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng; 

e) Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu gây thiệt hại; 

g) Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu các bên không có thỏa thuận về 
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các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng; 

h) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng và theo quy định 

pháp luật. 

Điều 7. Các thỏa thuận khác  ..........................................................................................  
(Các nội dung khác do các bên thỏa thuận, đảm bảo không trái quy định pháp luật và 

đạo đức xã hội, không trái các quy định đã có trong văn bản này) 

Điều 8. Giải quyết tranh chấp 

Trong trường hợp có tranh chấp về các nội dung của văn bản này thì các bên bàn bạc, 

thương lượng giải quyết. Nếu không thương lượng được thì các bên có quyền yêu cầu 

Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Hiệu lực và thời hạn thực hiện hợp đồng 

Văn bản chuyển nhượng này có hiệu lực kể từ thời điểm đáp ứng đầy đủ các điều kiện 

sau đây: Được ký đầy đủ bởi các bên, được công chứng (nếu có), được Chủ đầu tư 

(công ty ………..) xác nhận việc chuyển nhượng. 

Văn bản này được lập thành 04 bản và có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 01 

bản, 01 bản chuyển cho cơ quan thuế và 01 bản lưu tại công ty (chủ đầu tư)  .....  

 

BÊN A  
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì 

đóng dấu và ghi chức vụ người ký) 

BÊN B 
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì 

đóng dấu và ghi chức vụ người ký) 

 

Chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền1 

Xác nhận của Chủ đầu tư …………… (ghi tên công ty …………………..) 

(Chủ đầu tư chỉ xác nhận vào văn bản chuyển nhượng này sau khi bên nhận chuyển 

nhượng đã có biên lai thuế hoặc giấy tờ xác nhận việc miễn thuế thu nhập theo quy 

định) 

Công ty ……………… xác nhận ông/bà/tổ chức …………. là người đã mua nhà theo 

Hợp đồng thuê mua nhà ở số ……………… (hoặc là Bên đã nhận chuyển nhượng hợp 

đồng thuê mua nhà ở theo văn bản chuyển nhượng hợp đồng ký ngày ….. của ông (bà) 

hoặc tổ chức …. ……………….. nếu là chuyển nhượng từ lần thứ 2 trở đi), nay công ty 

……………… xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở giữa ông (bà) 

hoặc tổ chức ………………………. và ông (bà) hoặc tổ chức 

………………………… 

Kể từ ngày ký xác nhận này, Công ty ……….. sẽ chấm dứt giao dịch với ông/bà/tổ 

chức ……… và trực tiếp giao dịch với Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng là 

ông/bà/tổ chức …….. theo địa chỉ ghi trong văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê 

mua nhà ở này. 

Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa 

vụ theo hợp đồng thuê mua nhà ở (Hợp đồng số: ………………) đã ký với Công ty 

chúng tôi./. 

 

 ……….., ngày … tháng … năm … 

Đại diện công ty 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

 

1 Đối với trường hợp phải công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật 61



 

Mẫu 08a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) …………….. 

- Tên doanh nghiệp:  ..........................................................................................................  

- Địa chỉ:  ...........................................................................................................................  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:  ..................................................................  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:  ......................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………. Chức vụ:  .................................  

- Số điện thoại liên hệ:  ......................................................................................................  

Hiện đang là chủ đầu tư dự án:  .........................................................................................  

Thuộc địa bàn xã …………… huyện ……………. tỉnh  .....................................   

Đề nghị được chuyển nhượng toàn bộ dự án ………… với các nội dung chính như 

sau: 

I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 

1. Tên dự án:  .....................................................................................................................  

2. Địa điểm:  ......................................................................................................................  

3. Nội dung và quy mô dự án:  ..........................................................................................  

4. Diện tích sử dụng đất:  ...................................................................................................  

5. Diện tích đất xây dựng:  ................................................................................................  

6. Tổng mức đầu tư:  .........................................................................................................  

7. Nguồn vốn đầu tư:  ........................................................................................................  

8. Tóm tắt tình hình triển khai dự án:  ...............................................................................  

II. LÝ DO XIN CHUYỂN NHƯỢNG: 

 ...........................................................................................................................................  

III. ĐỀ XUẤT CHỦ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG LÀ: (Tên chủ đầu tư 

mới; địa chỉ; người đại diện; năng lực tài chính; kinh nghiệm) 

IV. PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI 

KHÁCH HÀNG VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN: 

 ...........................................................................................................................................  

V. CAM KẾT: 

 ...........................................................................................................................................  

(Có báo cáo tình hình thực hiện dự án gửi kèm theo) 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu. 

……, ngày .... tháng …. năm ….. 

CHỦ ĐẦU TƯ 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 
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Mẫu số 08b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)……….. 

- Tên doanh nghiệp:  ..........................................................................................................  

- Địa chỉ:  ...........................................................................................................................  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:  ..................................................................  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:  ......................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………… Chức vụ:  ..............................  

- Số điện thoại liên hệ:  ......................................................................................................  

Hiện đang là chủ đầu tư dự án:  .........................................................................................  

Thuộc địa bàn xã ………….. huyện ……………. tỉnh  ...................................................  

Đề nghị được chuyển nhượng một phần dự án ………….. với các nội dung chính như 

sau: 

I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 

1. Tên dự án:  .....................................................................................................................  

2. Địa điểm:  ......................................................................................................................  

3. Nội dung và quy mô dự án:  ..........................................................................................  

4. Diện tích sử dụng đất của dự án:  ..................................................................................  

5. Diện tích đất xây dựng:  ................................................................................................  

6. Tổng mức đầu tư:  .........................................................................................................  

7. Nguồn vốn đầu tư:  ........................................................................................................  

8. Tóm tắt tình hình triển khai dự án:  ...............................................................................  

II. XIN PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN 

1. Diện tích đất:  ................................................................................................................  

2. Vị trí khu đất:  ................................................................................................................  

3. Quy mô công trình:  .......................................................................................................  

4. Hiện trạng đang thực hiện:  ...........................................................................................  

III. LÝ DO XIN CHUYỂN NHƯỢNG: 

 ...............................................................................................................................  

IV. ĐỀ XUẤT CHỦ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG LÀ: (Tên chủ đầu tư 

mới; địa chỉ; người đại diện; năng lực tài chính; kinh nghiệm) 

V. PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI 

KHÁCH HÀNG VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN: 

 ...........................................................................................................................................  

VI. CAM KẾT:  ...............................................................................................................  
(Có báo cáo tình hình thực hiện dự án gửi kèm theo)./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu. 

…….., ngày .... tháng …. năm … 

CHỦ ĐẦU TƯ 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

Mẫu số 09a 

Tên chủ đầu tư: ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……/……. ………., ngày ….. tháng ….. năm ……. 

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……………… 

1. Tên chủ đầu tư: 
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- Địa chỉ:  ...........................................................................................................................  

- Người đại diện  ................................................................................................................  

- Số điện thoại  ...................................................................................................................  

2. Thông tin chung về dự án 

- Tên dự án  ........................................................................................................................  

- Địa điểm dự án  ...............................................................................................................  

- Quyết định phê duyệt dự án (Văn bản chấp thuận đầu tư, cho phép đầu tư,...) ..............  

- Mục tiêu của dự án:  ........................................................................................................  

- Tổng diện tích đất: ………………………… Trong đó bao gồm:  .........................  

+ Quy mô (diện tích đất, quy hoạch sử dụng đất, hệ số sử dụng đất...) 

+ Các chỉ tiêu về xây dựng công trình (mật độ xây dựng, diện tích xây dựng, diện tích 

nhà ở, số lượng nhà ở ………..)  ................................................................................  

+ Tổng mức đầu tư (Nêu rõ cơ cấu nguồn vốn)  ........................................................  

+ Tổng tiến độ và tiến độ chi tiết của dự án  ..............................................................  

+ Các thông tin khác  ..................................................................................................  

3. Các văn bản hồ sơ pháp lý của dự án gồm:  ......................................................  

4. Quá trình thực hiện dự án: 

- Tình hình giải phóng mặt bằng  ......................................................................................  

- Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất  .................................................................  

- Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật  .............................................................................  

- Tình hình xây dựng nhà, công trình xây dựng  ...............................................................  

- Tiến độ thực hiện dự án  ..................................................................................................  

- Tình hình huy động vốn  .................................................................................................  

- Tình hình bán nhà ở (hoặc tình hình kinh doanh BĐS)  .................................................  

- Tình hình chuyển nhượng đất cho các nhà đầu tư cấp 2  ................................................  

- Các vấn đề khác ..............................................................................................................  

5. Các nội dung đã cam kết với khách hàng:  ...............................................................  

6. Các quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan:  ..................................  
 

 
Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu: …..  

CHỦ ĐẦU TƯ 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

Mẫu số 09b 

Tên chủ đầu tư ……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……./……… ………., ngày …… tháng ….. năm ……… 

BÁO CÁO 

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ MỘT PHẦN DỰ ÁN CHUYỂN 

NHƯỢNG 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân …………………. 

1. Tên chủ đầu tư: 

- Địa chỉ  ............................................................................................................................  

- Người đại diện  ................................................................................................................  

- Số điện thoại  ...................................................................................................................  

2. Thông tin chung về dự án và phần dự án chuyển nhượng: 

a) Thông tin về dự án 

- Tên dự án  ........................................................................................................................  

- Địa điểm dự án  ...............................................................................................................  

- Quyết định phê duyệt dự án (Văn bản chấp thuận đầu tư, cho phép đầu tư ….)  ...........  

- Mục tiêu của dự án:  ........................................................................................................  

- Tổng diện tích đất: ………………………. Trong đó bao gồm: ....................................  64



+ Quy mô (diện tích đất, quy hoạch sử dụng đất, hệ số sử dụng đất, ……….) 

+ Các chỉ tiêu về xây dựng công trình (mật độ xây dựng, diện tích xây dựng, diện tích 

nhà ở, số lượng nhà ở ………..)  .......................................................................................  

+ Tổng mức đầu tư (nêu rõ cơ cấu nguồn vốn)  ................................................................  

+ Tổng tiến độ và tiến độ chi tiết của dự án  .....................................................................  

+ Các thông tin khác  .........................................................................................................  

b) Thông tin về phần dự án chuyển nhượng 

- Diện tích đất  ...................................................................................................................  

- Quy mô công trình  .........................................................................................................  

- Tiến độ thực hiện, hiện trạng  .........................................................................................  

- Hồ sơ pháp lý  .................................................................................................................  

- Các thông tin khác  ..........................................................................................................  

3. Các văn bản hồ sơ pháp lý của dự án gồm:  .............................................................  

4. Quá trình thực hiện dự án: 

- Tình hình giải phóng mặt bằng  ......................................................................................  

- Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất  .................................................................  

- Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật  .............................................................................  

- Tình hình xây dựng nhà, công trình xây dựng  ...............................................................  

- Tiến độ thực hiện dự án  ..................................................................................................  

- Tình hình huy động vốn  .................................................................................................  

- Tình hình bán nhà (hoặc tình hình kinh doanh BĐS)  ....................................................  

- Tình hình chuyển nhượng đất cho các nhà đầu tư cấp 2  ................................................  

- Các vấn đề khác ..............................................................................................................  

5. Quá trình thực hiện của phần dự án chuyển nhượng: 

- Tình hình giải phóng mặt bằng  ......................................................................................  

- Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất  .................................................................  

- Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật  .............................................................................  

- Tình hình xây dựng công trình, nhà ở  ............................................................................  

- Tiến độ thực hiện dự án  ..................................................................................................  

- Tình hình huy động vốn  .................................................................................................  

- Tình hình kinh doanh bán nhà, (hoặc tình hình kinh doanh bất động sản  .....................  

 ...........................................................................................................................................  

- Các vấn đề khác ..............................................................................................................  

6. Các nội dung đã cam kết với khách hàng  ................................................................  

7. Các quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan  ...................................  
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu: …… 

CHỦ ĐẦU TƯ 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 
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Mẫu số 10a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN 

Kính gửi: …………………………………… 

1. Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng dự án  .................................................  
- Địa chỉ:  ...........................................................................................................................  

- Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp số:  ......................................................................  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:  ......................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật  ........................................................................................  

2. Năng lực về tài chính (về vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn  ........................ ) 

3. Năng lực kinh nghiệm (các dự án tương tự đã và đang triển khai về quy mô, vốn 

đầu tư ….…………; số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản...): ...........  

4. Đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án sau: 

- Tên dự án:  .......................................................................................................................  

- Chủ đầu tư là:  .................................................................................................................  

- Địa điểm:  ........................................................................................................................  

- Nội dung và quy mô dự án:  ............................................................................................  

- Diện tích sử dụng đất của dự án:  ....................................................................................  

- Diện tích đất xây dựng:  ..................................................................................................  

- Tổng mức đầu tư:  ...........................................................................................................  

5. Cam kết: Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng và làm 

chủ đầu tư dự án………………….., Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện như sau: 

- Về kế hoạch triển khai tiếp dự án  ...................................................................................  

- Về tiến độ  ................................................................................................................  

- Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với khách hàng và các bên có liên 

quan  ..................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu. 

…….., ngày .... tháng …. năm….. 

CHỦ ĐẦU TƯ MỚI 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 
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Mẫu số 10b 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN DỰ ÁN 

Kính gửi: …………………………… 

1. Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng một phần dự án:  ..............................  

- Địa chỉ  ............................................................................................................................  

- Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp số:  ......................................................................  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:  ......................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật:  .......................................................................................  

2. Năng lực về tài chính (về vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn....):  ....................  

3. Năng lực kinh nghiệm (các dự án tương tự đã và đang triển khai về quy mô, vốn 

đầu tư...; số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản,...):  ............................  

4. Đề nghị được nhận chuyển nhượng một phần dự án sau: 

a) Thông tin chung về dự án: 

- Tên dự án:  .......................................................................................................................  

- Địa điểm:  ........................................................................................................................  

- Nội dung và quy mô dự án:  ............................................................................................  

- Diện tích sử dụng đất của dự án:  ....................................................................................  

- Diện tích đất xây dựng:  ..................................................................................................  

- Tổng mức đầu tư:  ...........................................................................................................  

b) Thông tin về phần dự án xin nhận chuyển nhượng: 

- Vị trí khu đất:  .................................................................................................................  

- Quy mô công trình:  ........................................................................................................  

- Hiện trạng đang thực hiện: ..............................................................................................  

5. Cam kết: Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng một 

phần……..……….., Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện như sau: 

- Về kế hoạch triển khai tiếp dự án  ...................................................................................  

- Về tiến độ  .......................................................................................................................  

- Tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với khách hàng và các bên có liên 

quan  ..................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu. 

…..….., ngày ... tháng …. năm … 

CHỦ ĐẦU TƯ MỚI 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

Mẫu số 11 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH /THÀNH PHỐ...  

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số:        /QĐ-UBND ……………, ngày ….. tháng......năm …….. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về chấp thuận chuyển nh-ượng dự án (hoặc một phần---------- dự 

án)…………….. 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ ……………. 

Căn cứ  .............................................................................................................................. ; 

Căn cứ  .............................................................................................................................. ; 

Xét đề nghị của  ................................................................................................................ , 
67



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận cho chuyển nhượng dự án (hoặc một phần dự án) ........... từ công 

ty ……….. cho công ty …………………… với các nội dung sau: 

1. Quy mô và kết quả thực hiện của dự án xin chuyển nhượng: 

a) Quy mô đầu tư xây dựng của toàn bộ dự án (theo Quyết định số......) 

- Quy mô sử dụng đất: 

+ Tổng diện tích đất: 

+ Diện tích đất xây dựng công trình: 

+ Diện tích đất giao thông; công viên; cấp thoát nước.... 

+ Hệ số sử dụng đất:  .........................................................................................................  

- Quy mô đầu tư xây dựng: 

+ Tổng diện tích sàn xây dựng 

+ Quy mô công trình: 

+ Mật độ xây dựng:  ..........................................................................................................  

- Tổng mức đầu tư của dự án: 

- Nguồn vốn đầu tư: 

- Tiến độ thực hiện dự án: 

b) Quy mô của phần dự án chuyển nhượng (nếu là chuyển nhượng một phần dự án) 

c) Kết quả thực hiện dự án: 

2. Bên chuyển nhượng dự án (hoặc một phần dự án): 

- Tên doanh nghiệp:  ..........................................................................................................  

- Địa chỉ:  ...........................................................................................................................  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:  .......................................................................  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  ..........................................................................  

3. Bên nhận chuyển nhượng dự án (hoặc một phần dự án): 

- Tên doanh nghiệp:  ..........................................................................................................  

- Địa chỉ:  ...........................................................................................................................  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:   

Điều 2. Chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận Quyết định này, Bên chuyển 

nhượng và Bên nhận chuyển nhượng phải ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn 

thành việc bàn giao dự án (hoặc một phần dự án) theo quy định tại Điều 51 Luật Kinh 

doanh bất động sản và Nghị định số ……/2015/NĐ-CP ngày …. tháng …… năm 2015 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản   

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng (theo Khoản 1 Điều 52 Luật 

Kinh doanh bất động sản) 

- Chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình đối với toàn bộ hoặc một phần dự án cho 

chủ đầu tư nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng bất động sản để kinh 

doanh, trừ các quyền và nghĩa vụ đã thực hiện xong mà không liên quan đến chủ đầu 

tư nhận chuyển nhượng và việc tiếp tục triển khai dự án, phần dự án đó; 

- Chuyển giao hồ sơ liên quan cho bên nhận chuyển nhượng; thông báo kịp thời, đầy 

đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các 

bên liên quan tới dự án, phần dự án chuyển nhượng; 

- Phối hợp với bên nhận chuyển nhượng làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho 

bên nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai; 

- Trường hợp chuyển nhượng một phần dự án bất động sản, bên chuyển nhượng có 

quyền yêu cầu bên nhận chuyển nhượng tiếp tục đầu tư xây dựng nhà, công trình xây 

dựng trong phần dự án nhận chuyển nhượng theo đúng tiến độ và quy hoạch chi tiết 

1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án; theo dõi và thông báo kịp thời với cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm trong việc sử dụng đất, đầu tư xây 

dựng của bên nhận chuyển nhượng; 

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật; 

- Các quyền và nghĩa vụ khác:  .............................................................................  
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Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng (theo Khoản 2 Điều 52 

Luật Kinh doanh bất động sản) 

- Kế thừa và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư chuyển nhượng đã chuyển giao 

theo quyết định phê duyệt dự án; 

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh dự án theo đúng tiến độ, nội dung 

của dự án đã được phê duyệt; 

- Trường hợp nhận chuyển nhượng một phần dự án bất động sản, bên nhận chuyển 

nhượng có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của bên chuyển nhượng dự án về việc 

bảo đảm tiến độ, tuân thủ quy hoạch của dự án trong quá trình đầu tư xây dựng; 

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư dự án theo quy định pháp luật; 

- Các quyền và nghĩa vụ khác:  .............................................................................  

Điều 5. Trách nhiệm của các Sở ngành có liên quan:  .....................................  

Điều 6. (Các cá nhân và cơ quan đơn vị có liên quan gồm ……………) chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 6; 

- ………; 

- Lưu: VT, .... 

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 

(Chữ ký, dấu) 

 

Họ và tên 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số: 100/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018 

NGHỊ ĐỊNH 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ 

KINH DOANH THUỘC CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY 

DỰNG 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 59/2015/NĐ-CP) và một số khoản tại 

Điều 1 của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) như sau: 
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 7, khoản 15, khoản 16, khoản 17, khoản 18, khoản 19,

khoản 20 Điều 2 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“7. Giám đốc quản lý dự án là chức danh của cá nhân được Giám đốc Ban quản lý dự 

án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, người 

đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn quản lý dự án, người đại diện theo pháp luật 

của chủ đầu tư (trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện quản lý dự án) giao nhiệm vụ quản 

lý, điều phối thực hiện quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng công trình cụ thể. 

15. Chủ trì là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ thực hiện công việc

chuyên môn thuộc một đồ án quy hoạch, dự án hoặc công trình cụ thể, bao gồm: Chủ 

trì thiết kế các bộ môn của đồ án quy hoạch xây dựng; chủ trì thiết kế các bộ môn của 

thiết kế xây dựng; chủ trì kiểm định xây dựng; chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng. 

16. Chủ nhiệm là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ quản lý, điều

phối thực hiện toàn bộ công việc chuyên môn thuộc một đồ án quy hoạch, dự án hoặc 

công trình cụ thể, bao gồm: Chủ nhiệm thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo 

sát xây dựng; chủ nhiệm thiết kế xây dựng. 

17. Giám sát trưởng là chức danh của cá nhân được tổ chức giám sát thi công xây

dựng công trình giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động giám sát thi công xây 

dựng đối với một dự án hoặc công trình cụ thể. 

18. Chỉ huy trưởng là chức danh của cá nhân được tổ chức thi công xây dựng giao

nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động thi công xây dựng đối với một dự án hoặc công 

trình cụ thể. 

19. Mã số chứng chỉ hành nghề: Là dãy số có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ

hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân. Mỗi cá nhân tham gia hoạt động xây dựng 

khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu theo quy định của Nghị định này được 

cấp một Mã số chứng chỉ hành nghề. Mã số chứng chỉ hành nghề không thay đổi khi 
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cá nhân đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề đã 

được cấp. 

20. Mã số chứng chỉ năng lực: Là dãy số có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng của tổ chức. Mỗi tổ chức tham gia hoạt động xây dựng khi đề 

nghị cấp chứng chỉ năng lực lần đầu theo quy định của Nghị định này được cấp một 

Mã số chứng chỉ năng lực. Mã số chứng chỉ năng lực không thay đổi khi tổ chức đề 

nghị cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực đã được cấp.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 44 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 44. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ hành nghề) 

được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức 

danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật xây dựng năm 2014. 

2. Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng 

chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề hoạt động xây dựng 

ở Việt Nam dưới 06 tháng thì được công nhận hành nghề. Trường hợp cá nhân hành 

nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ 

hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 

44b Nghị định này. 

3. Cá nhân không có chứng chỉ hành nghề được tham gia các hoạt động xây dựng 

thuộc lĩnh vực phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, phù hợp với quy định của Bộ 

luật Lao động và không được hành nghề độc lập, không được đảm nhận chức danh 

theo quy định của Luật xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề. 

4. Chứng chỉ hành nghề có hiệu lực tối đa 05 năm. Riêng đối với chứng chỉ hành nghề 

của cá nhân nước ngoài, hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy 

phép lao động hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không quá 05 

năm. 

5. Chứng chỉ hành nghề có quy cách và nội dung chủ yếu theo mẫu tại Phụ lục VIII 

Nghị định này. 

6. Chứng chỉ hành nghề được quản lý thông qua số chứng chỉ hành nghề, bao gồm 02 

nhóm ký hiệu, được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), quy định như sau: 

a) Nhóm thứ nhất: Có 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định cụ thể tại 

Phụ lục VII Nghị định này; 

b) Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ hành nghề. 

8. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý về việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề; quản lý 

cấp mã số chứng chỉ hành nghề; hướng dẫn về chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng 

chỉ hành nghề; công khai danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ; tổ chức thực hiện cấp 

chứng chỉ hành nghề trực tuyến.”. 

3. Bổ sung Điều 44a Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 44a. Cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Chứng chỉ hành nghề được cấp cho cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, nâng hạng chứng chỉ hành nghề; 

b) Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề; 

c) Cấp lại chứng chỉ hành nghề do chứng chỉ hành nghề cũ bị mất hoặc hư hỏng hoặc 

hết thời hạn hiệu lực; 

d) Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều 44 Nghị định này. 

2. Chứng chỉ hành nghề của cá nhân bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Cá nhân không còn đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Nghị định 

này; 
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b) Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; 

c) Cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành 

nghề; 

d) Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề; 

đ) Chứng chỉ hành nghề bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề; 

e) Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền; 

g) Chứng chỉ hành nghề được cấp khi không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực 

theo quy định. 

3. Cá nhân đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc trường hợp quy định tại điểm b, c, 

d khoản 2 Điều này được đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sau 12 tháng, kể từ ngày có 

quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề 

được thực hiện như trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại điểm a khoản 1 

Điều này. 

Cá nhân đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc trường hợp quy định tại điểm đ 

khoản 2 Điều này được cấp lại chứng chỉ hành nghề theo trình tự, thủ tục quy định tại 

khoản 2 Điều 56b Nghị định này.”. 

4. Bổ sung Điều 44b Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 44b. Thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành 

nghề hạng I. 

b) Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III. 

c) Tổ chức xã hội - nghề nghiệp quy định tại Điều 56c Nghị định này cấp chứng chỉ 

hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình. 

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề là cơ quan có thẩm quyền thu hồi 

chứng chỉ hành nghề do mình cấp.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 45 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 45. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú 

hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài. 

2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc 

phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau: 

a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm 

tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm 

trở lên; 

b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm 

tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm 

trở lên; 

c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công 

việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với 

cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng 

hoặc trung cấp. 

3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 46 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 46. Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng 
1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng gồm: 

a) Khảo sát địa hình; 

b) Khảo sát địa chất công trình. 

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng phù hợp với lĩnh vực khảo sát 

quy định tại khoản 1 Điều này như sau: 
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a) Hạng I: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ 

ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc ít nhất 02 công trình 

từ cấp I trở lên hoặc 03 công trình từ cấp II trở lên. 

b) Hạng II: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ 

ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc ít nhất 02 

công trình từ cấp II trở lên hoặc 03 công trình từ cấp III trở lên. 

c) Hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít 

nhất 02 dự án từ nhóm c hoặc 02 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật trở 

lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc 03 công trình từ cấp IV trở lên. 

3. Phạm vi hoạt động khảo sát xây dựng: 

a) Hạng I: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng tất cả các nhóm dự án, các cấp 

công trình cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề. 

b) Hạng II: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm B, công trình cấp II 

trở xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề. 

c) Hạng III: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm C, dự án có yêu cầu 

lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, công trình cấp III trở xuống cùng lĩnh vực được ghi 

trong chứng chỉ hành nghề.”. 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau: 

“Điều 47. Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng 
1. Cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng đáp ứng 

các điều kiện tương ứng với các hạng như sau: 

a) Hạng I: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 01 đồ 

án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng (trong đó ít nhất 01 đồ án là quy hoạch xây dựng 

vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc quy hoạch chung) thuộc thẩm 

quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

b) Hạng II: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 01 đồ 

án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân 

dân cấp huyện phê duyệt. 

c) Hạng III: Đã tham gia thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất trong 01 đồ án quy 

hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 

hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp 

huyện phê duyệt. 

2. Phạm vi hoạt động 

a) Hạng I: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả 

các đồ án quy hoạch xây dựng. 

b) Hạng II: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất 

cả các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

c) Hạng III: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành các đồ 

án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.”. 

8. Thay thế Điều 48 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và khoản 14 Điều 1 Nghị định số 

42/2017/NĐ-CP như sau: 

“Điều 48. Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình 
1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình gồm: 

a) Thiết kế kiến trúc công trình; 

b) Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; 

c) Thiết kế cơ - điện công trình; 

d) Thiết kế cấp - thoát nước công trình; 

đ) Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp 

và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. 
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2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình: 

a) Hạng I: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc 

lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên 

hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên. 

b) Hạng II: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc 

lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên 

hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế 

phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công 

trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

c) Hạng III: Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị 

cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình 

từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

3. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ 

môn chuyên ngành của tất cả các cấp công trình cùng loại với công trình được ghi 

trong chứng chỉ hành nghề. 

b) Hạng II: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế 

bộ môn chuyên ngành của công trình từ cấp II trở xuống cùng loại với công trình được 

ghi trong chứng chỉ hành nghề. 

c) Hạng III: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế 

bộ môn chuyên ngành của công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi 

trong chứng chỉ hành nghề.”. 

9. Thay thế Điều 49 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và khoản 15 Điều 1 Nghị định số 

42/2017/NĐ-CP như sau: 

“Điều 49. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng 
1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng gồm: 

a) Giám sát công tác xây dựng bao gồm: 

- Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; 

- Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông; 

- Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

b) Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình. 

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng: 

a) Hạng I: Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết 

kế xây dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 

công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình 

đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

b) Hạng II: Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết 

kế xây dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 

công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại với công 

trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

c) Hạng III: Đã tham gia giám sát thi công xây dựng hoặc tham gia thiết kế xây dựng 

hoặc thi công xây dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của 

ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại 

với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

3. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm giám sát trưởng các công trình cùng loại được ghi trong chứng 

chỉ hành nghề; được làm giám sát viên thi công xây dựng tất cả các công trình cùng 

loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. 

b) Hạng II: Được làm giám sát trưởng công trình từ cấp II trở xuống; được làm giám 

sát viên thi công xây dựng các công trình cùng loại với công trình được ghi trong 

chứng chỉ hành nghề. 
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c) Hạng III: Được làm giám sát trưởng công trình từ cấp III trở xuống; được làm giám 

sát viên thi công xây dựng các công trình cùng loại với công trình được ghi trong 

chứng chỉ hành nghề.”. 

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau: 

“Điều 50. Điều kiện hành nghề kiểm định xây dựng 
1. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì kiểm định chất lượng, xác định nguyên nhân 

hư hỏng, thời hạn sử dụng của bộ phận công trình, công trình xây dựng; chủ trì kiểm 

định để xác định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng phải đáp ứng các điều kiện 

tương ứng với các hạng như sau: 

a) Hạng I: Đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng I hoặc đã làm chủ trì 

kiểm định xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II cùng 

loại trở lên. 

b) Hạng II: Đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng II hoặc đã làm chủ trì 

kiểm định xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III 

cùng loại trở lên. 

c) Hạng III: Đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng III hoặc đã tham gia 

kiểm định xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ 

cấp IV cùng loại trở lên. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm chủ trì kiểm định xây dựng tất cả các công trình cùng loại. 

b) Hạng II: Được làm chủ trì kiểm định xây dựng công trình từ cấp II trở xuống cùng 

loại. 

c) Hạng III: Được làm chủ trì kiểm định xây dựng công trình cấp III, cấp IV cùng 

loại.”. 

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 52 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 52. Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng 
1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng được chủ trì thực hiện 

các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm: 

a) Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả 

đầu tư của dự án; 

b) Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ 

số giá xây dựng; 

c) Đo bóc khối lượng; 

d) Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng; 

đ) Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; 

e) Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; 

g) Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư 

công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. 

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng: 

a) Hạng I: Đã chủ trì thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 01 công 

trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên. 

b) Hạng II: Đã chủ trì thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc 01 công 

trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên. 

c) Hạng III: Đã tham gia thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật đầu tư xây dựng trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 

trình từ cấp IV trở lên. 

3. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng không phân biệt 

loại, nhóm dự án và loại, cấp công trình xây dựng. 
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b) Hạng II: Được chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng các loại dự án từ 

nhóm B trở xuống và các loại công trình từ cấp I trở xuống. 

c) Hạng III: Được chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng các loại dự án 

nhóm C, dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và các loại 

công trình từ cấp II trở xuống.”. 

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 53 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 53. Điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường 
1. Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều 

kiện tương ứng với các hạng như sau: 

a) Hạng I: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã làm chỉ 

huy trưởng công trường ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II cùng 

loại trở lên. 

b) Hạng II: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã làm 

chỉ huy trưởng công trường ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III 

cùng loại trở lên. 

c) Hạng III: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã trực 

tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 01 công trình từ cấp III hoặc 02 công trình từ 

cấp IV cùng loại trở lên. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với tất cả các công trình cùng 

loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng 

hoặc cùng loại với công trình đã làm chỉ huy trưởng công trường. 

b) Hạng II: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình từ cấp II trở 

xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công 

xây dựng hoặc cùng loại với công trình đã làm chỉ huy trưởng công trường. 

c) Hạng III: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình cấp III, cấp IV 

cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây 

dựng hoặc cùng loại với công trình đã tham gia thi công xây dựng.”. 

13. Sửa đổi, bổ sung khoản 18 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau: 

“Điều 54. Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án 
1. Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề 

quản lý dự án phù hợp với loại và quy mô dự án theo quy định tại Điều này. 

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án: 

a) Hạng I: Đã làm giám đốc quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự 

án từ nhóm B cùng loại trở lên; hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề (thiết 

kế xây dựng hạng I; giám sát thi công xây dựng hạng I; định giá xây dựng hạng I) và 

đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B 

cùng loại trở lên. 

b) Hạng II: Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ 

nhóm C cùng loại trở lên hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề (thiết kế xây 

dựng hạng II; giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá xây dựng hạng II) và đã 

tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 

03 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật cùng loại trở lên. 

c) Hạng III: Đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm C cùng loại trở 

lên. 

3. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm giám đốc quản lý dự án tất cả các nhóm dự án tương ứng với loại 

dự án được ghi trong chứng chỉ hành nghề. 

b) Hạng II: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm B, nhóm C tương ứng với loại dự 

án được ghi trong chứng chỉ hành nghề. 
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c) Hạng III: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm C và dự án chỉ yêu cầu lập báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tương ứng với loại dự án được ghi trong chứng 

chỉ hành nghề.”. 

14. Sửa đổi, bổ sung Điều 55 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 55. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, nâng hạng chứng chỉ hành nghề 

bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định này kèm 

theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được 

chụp trong thời gian không quá 06 tháng; 

b) Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị 

cấp. 

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa 

lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng 

thực theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

c) Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị 

nâng hạng chứng chỉ hành nghề. 

d) Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc 

văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu 

mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách 

nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập 

thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê 

khai. 

đ) Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài. 

e) Kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề 

nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

g) Các tài liệu theo quy định tại điểm b, c, d và đ khoản này phải là bản sao có chứng 

thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính 

để đối chiếu. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định này kèm 

theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được 

chụp trong thời gian không quá 06 tháng; 

b) Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, 

xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp, trường hợp bị mất 

chứng chỉ hành nghề thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại. 

3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định này kèm 

theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được 

chụp trong thời gian không quá 06 tháng; 

b) Các tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

4. Hồ sơ đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề bao gồm: 

a) Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục III Nghị định 

này kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị 

được chụp trong thời gian không quá 06 tháng; 

b) Bản sao văn bằng được đào tạo, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước 

ngoài cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và được công chứng, 

chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam; 
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c) Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, 

xuất trình bản chính để đối chiếu giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động 

do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định. 

5. Cá nhân thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Việc 

thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của 

Bộ Tài chính.”. 

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 56 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 56. Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm tổ chức sát hạch 

cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Trường hợp cá nhân có nhu cầu đăng ký 

sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì gửi tờ khai đăng ký 

sát hạch theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định này đến cơ quan có thẩm quyền cấp chứng 

chỉ hành nghề. 

2. Việc sát hạch được tiến hành định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất do thủ trưởng cơ 

quan cấp chứng chỉ hành nghề quyết định. 

3. Nội dung sát hạch bao gồm phần câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp và phần câu 

hỏi về kiến thức pháp luật. Trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề cấp theo quy 

định của Luật Xây dựng năm 2003 còn thời hạn sử dụng thì khi tham dự sát hạch được 

miễn nội dung về kiến thức chuyên môn đối với lĩnh vực hành nghề ghi trên chứng 

chỉ. 

4. Kết quả sát hạch được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch để làm 

căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề. 

5. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm bố trí địa điểm tổ 

chức sát hạch đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng, cụ thể như sau: 

a) Địa điểm tổ chức sát hạch phải bố trí khu vực thực hiện sát hạch và khu vực chờ, 

hướng dẫn sát hạch. 

b) Khu vực thực hiện sát hạch có diện tích tối thiểu đủ để bố trí bàn ghế và ít nhất 10 

máy tính để thực hiện sát hạch. 

- Hệ thống máy tính phải ở trạng thái làm việc ổn định, được kết nối theo mô hình 

mạng nội bộ (mạng LAN), kết nối với máy in và kết nối mạng Internet. 

- Đường truyền mạng Internet phải có lưu lượng tín hiệu truyền dẫn đủ đáp ứng cho số 

lượng hệ thống máy tính tại khu vực thực hiện sát hạch bảo đảm ổn định, không bị 

gián đoạn trong suốt quá trình thực hiện sát hạch. 

- Hệ thống camera quan sát: Có bố trí camera quan sát có độ phân giải tối thiểu 1280 x 

720 (720P), đảm bảo quan sát được khu vực thực hiện sát hạch và có khả năng lưu trữ 

dữ liệu trong thời gian tối thiểu 30 ngày kể từ ngày tổ chức sát hạch. 

- Hệ thống âm thanh: Có tối thiểu 01 bộ loa phóng thanh để thông báo công khai các 

thông tin về quá trình sát hạch. 

- Máy in: Được bố trí tối thiểu 01 chiếc phục vụ in Phiếu kết quả sát hạch và 01 máy in 

dự phòng sử dụng trong trường hợp cần thiết. 

- Phần mềm sát hạch do cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng 

chuyển giao, sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc. 

6. Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về việc xây dựng, cập nhật bộ câu hỏi phục vụ sát 

hạch, chi phí sát hạch và tổ chức thực hiện công tác sát hạch.”. 

16. Bổ sung Điều 56a Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 56a. Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thành lập hội đồng xét 

cấp chứng chỉ hành nghề để đánh giá cấp chứng chỉ hành nghề. 

2. Cơ cấu và số lượng thành viên hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề do thủ trưởng 

cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề quyết định. 
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3. Thành phần hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề do cơ quan chuyên môn về xây 

dựng trực thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thành lập bao gồm: 

a) Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề; 

b) Ủy viên thường trực là công chức, viên chức của cơ quan này; 

c) Các ủy viên tham gia hội đồng là những công chức, viên chức có chuyên ngành phù 

hợp với lĩnh vực xét cấp chứng chỉ hành nghề, các chuyên gia có trình độ chuyên môn 

thuộc lĩnh vực xét cấp chứng chỉ hành nghề trong trường hợp cần thiết. 

4. Thành phần hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề do tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

thành lập bao gồm: 

a) Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo của tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

c) Các ủy viên hội đồng là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 

5. Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, theo quy chế do Chủ tịch hội đồng 

quyết định ban hành.”. 

17. Bổ sung Điều 56b Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 56b. Trình tự cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: 

a) Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 55 

Nghị định này qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ 

quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề. 

b) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp cấp 

chứng chỉ hành nghề lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề; 

10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề; 25 ngày đối với trường hợp 

chuyển đổi chứng chỉ hành nghề. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, 

cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản 

tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đề nghị. 

2. Đối với trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra, trong đó 

có kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoặc khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định 

một trong các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề quy định tại khoản 2 Điều 44a 

Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề ban hành quyết 

định thu hồi chứng chỉ hành nghề; trường hợp không thu hồi thì phải có ý kiến bằng 

văn bản gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân có kiến nghị thu hồi. 

b) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm gửi quyết định 

thu hồi chứng chỉ cho cá nhân bị thu hồi và đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

mình; đồng thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng 

trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định. 

c) Cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải nộp lại bản gốc 

chứng chỉ hành nghề cho cơ quan ra quyết định thu hồi chứng chỉ trong thời hạn 05 

ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi. 

d) Đối với trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp 

chứng chỉ hành nghề, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề có trách 

nhiệm cấp lại chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được 

chứng chỉ hành nghề bị thu hồi. 

đ) Trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề không nộp lại chứng chỉ theo 

quy định, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ra quyết định tuyên hủy chứng chỉ hành 

nghề, gửi cho cá nhân bị tuyên hủy chứng chỉ và đăng tải trên trang thông tin điện tử 

của mình, đồng thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây 

dựng.”. 

18. Bổ sung Điều 56c Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 
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“Điều 56c. Công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề 

khi đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Có lĩnh vực hoạt động liên quan đến hoạt động xây dựng, có phạm vi hoạt động trên 

cả nước; 

b) Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội và phê duyệt điều 

lệ hội; 

c) Đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ tổ chức sát hạch. 

2. Hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề: 

a) Đơn đề nghị công nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục IV Nghị định này; 

b) Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, 

xuất trình bản chính để đối chiếu văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền cho phép thành lập hội và phê duyệt điều lệ hội; 

c) Bản kê khai điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch. 

3. Trình tự, thực hiện thủ tục công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề: 

a) Tổ chức xã hội - nghề nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này 

qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tới Bộ Xây dựng để được công nhận. 

b) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng xem xét và 

ban hành Quyết định công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng 

chỉ hành nghề. Quyết định công nhận được gửi cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp và 

đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời hạn 05 ngày, kể từ 

ngày ban hành Quyết định.”. 

19. Bổ sung Điều 56d Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 56d. Thu hồi Quyết định công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều 

kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp bị thu hồi quyết định công nhận đủ điều kiện cấp 

chứng chỉ hành nghề khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Không còn đáp ứng được một trong các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 

56c Nghị định này. 

b) Cấp chứng chỉ hành nghề các lĩnh vực hoạt động xây dựng không thuộc phạm vi 

được công nhận. 

c) Cấp chứng chỉ hành nghề không đúng thẩm quyền. 

d) Cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực 

theo quy định. 

2. Bộ Xây dựng thực hiện thu hồi quyết định công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

Việc xem xét, quyết định thu hồi quyết định công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày có đủ căn cứ thu hồi. Quyết định thu hồi được gửi cho tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.”. 

20. Sửa đổi, bổ sung khoản 19 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau: 

“Điều 57. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng 
1. Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định khi tham gia hoạt động xây 

dựng các lĩnh vực sau đây: 

a) Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình. 

b) Lập quy hoạch xây dựng. 

c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công 

trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; thiết kế cơ - điện công trình; 

thiết kế cấp - thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế 
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xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật. 

d) Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

đ) Thi công xây dựng công trình. 

e) Giám sát thi công xây dựng công trình. 

g) Kiểm định xây dựng. 

h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

2. Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định từ điểm a đến điểm 

e khoản 1 Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là 

chứng chỉ năng lực). 

3. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này phải là doanh 

nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc tổ chức có chức năng hoạt động 

xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật và đáp ứng các yêu cầu cụ thể 

đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định này. 

4. Chứng chỉ năng lực có hiệu lực tối đa 10 năm. 

5. Chứng chỉ năng lực có quy cách và nội dung chủ yếu theo mẫu tại Phụ lục IX Nghị 

định này. 

6. Chứng chỉ năng lực được quản lý thông qua số chứng chỉ năng lực, bao gồm 02 

nhóm ký hiệu, các nhóm được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), cụ thể như sau: 

a) Nhóm thứ nhất: Có tối đa 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định tại Phụ 

lục VII Nghị định này. 

b) Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ năng lực. 

7. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý về việc cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực; quản lý 

cấp mã số chứng chỉ năng lực; hướng dẫn về đánh giá cấp chứng chỉ năng lực; công 

khai danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của mình; tổ 

chức thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ năng lực trực tuyến.”. 

21. Sửa đổi, bổ sung Điều 58 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 58. Cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
1. Chứng chỉ năng lực được cấp cho tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực; 

b) Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực; 

c) Cấp lại chứng chỉ năng lực do chứng chỉ năng lực cũ bị mất hoặc hư hỏng hoặc hết 

thời hạn hiệu lực. 

2. Chứng chỉ năng lực bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực chấm dứt hoạt động xây dựng, giải thể hoặc 

phá sản; 

b) Không còn đáp ứng đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định; 

c) Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ năng lực; 

d) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng chứng chỉ năng lực; 

đ) Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ năng lực; 

e) Chứng chỉ năng lực được cấp không đúng thẩm quyền; 

g) Chứng chỉ năng lực bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực; 

h) Chứng chỉ năng lực được cấp khi không đủ điều kiện năng lực theo quy định. 

3. Tổ chức đã bị thu hồi chứng chỉ năng lực thuộc trường hợp quy định tại điểm c, d, đ 

khoản 2 Điều này được đề nghị cấp chứng chỉ năng lực sau 12 tháng, kể từ ngày có 

quyết định thu hồi chứng chỉ năng lực. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực như 

trường hợp cấp chứng chỉ năng lực quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

Tổ chức đã bị thu hồi chứng chỉ năng lực thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 

2 Điều này được cấp lại chứng chỉ năng lực theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 2 

Điều 58d Nghị định này.”. 

22. Bổ sung Điều 58a Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 58a. Thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: 
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1. Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực 

hạng I; 

b) Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III. 

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực là cơ quan có thẩm quyền thu hồi 

chứng chỉ năng lực do mình cấp.”. 

23. Bổ sung Điều 58b Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 58b. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
1. Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực bao 

gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định này; 

b) Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập; 

c) Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc 

hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát 

xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ 

chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng); 

d) Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp 

chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các 

chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá 

nhân tham gia thực hiện công việc; 

đ) Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị 

điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực; 

e) Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của 

công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây 

dựng); 

g) Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện 

theo nội dung kê khai. 

h) Các tài liệu theo quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g khoản này phải là bản sao có 

chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh chụp màu từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản 

chính để đối chiếu. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định này; 

b) Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, 

xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất 

chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại. 

3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định này; 

b) Các tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

4. Tổ chức thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực. Việc 

thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ năng lực thực hiện theo quy định của 

Bộ Tài chính.”. 

24. Bổ sung Điều 58c Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 58c. Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
1. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thành lập hội đồng xét 

cấp chứng chỉ năng lực để đánh giá cấp chứng chỉ năng lực. 

2. Cơ cấu và số lượng thành viên hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực do thủ trưởng 

cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực quyết định. 

3. Thành phần hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực bao gồm: 

a) Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực; 

b) Ủy viên thường trực là công chức, viên chức của cơ quan này; 
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c) Các ủy viên tham gia hội đồng là những công chức, viên chức có chuyên ngành phù 

hợp với lĩnh vực xét cấp chứng chỉ năng lực, các chuyên gia có trình độ chuyên môn 

thuộc lĩnh vực xét cấp chứng chỉ năng lực trong trường hợp cần thiết. 

4. Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, theo quy chế do Chủ tịch hội đồng 

quyết định ban hành.”. 

25. Bổ sung Điều 58d Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 58d. Trình tự cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
1. Đối với trường hợp cấp chứng chỉ năng lực: 

a) Tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo quy định tại Điều 58b 

Nghị định này qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ 

quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực. 

b) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có 

trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp cấp 

chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực; 

10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ năng lực. Trường hợp hồ sơ không đầy 

đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo 

một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 

ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị. 

2. Đối với trường hợp thu hồi chứng chỉ năng lực: 

a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra, trong đó, 

có kiến nghị thu hồi chứng chỉ năng lực hoặc khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định 

một trong các trường hợp thu hồi chứng chỉ năng lực quy định tại khoản 2 Điều 58 

Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực ban hành quyết định 

thu hồi chứng chỉ năng lực; trường hợp không thu hồi thì phải có ý kiến bằng văn bản 

gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân có kiến nghị thu hồi. 

b) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực có trách nhiệm gửi quyết định 

thu hồi chứng chỉ năng lực cho tổ chức bị thu hồi và đăng tải trên trang thông tin điện 

tử của mình; đồng thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ 

Xây dựng trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định. 

c) Tổ chức bị thu hồi chứng chỉ năng lực phải nộp lại bản gốc chứng chỉ năng lực cho 

cơ quan ra quyết định thu hồi chứng chỉ trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được 

quyết định thu hồi. 

d) Đối với trường hợp thu hồi chứng chỉ năng lực bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp 

chứng chỉ năng lực, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực có trách nhiệm 

cấp lại chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được chứng chỉ 

năng lực bị thu hồi. 

đ) Trường hợp tổ chức bị thu hồi chứng chỉ năng lực không nộp lại chứng chỉ theo quy 

định, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ra quyết định tuyên hủy chứng chỉ năng lực, gửi 

cho tổ chức bị tuyên hủy chứng chỉ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình; 

đồng thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.”. 

26. Sửa đổi, bổ sung Điều 59 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 59. Điều kiện năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng 
1. Tổ chức tham gia hoạt động khảo sát xây dựng phải đáp ứng các điều kiện theo quy 

định tại khoản 2, khoản 3 Điều này. 

2. Điều kiện chung: 

a) Có phòng thí nghiệm hoặc có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc 

liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây 

dựng được công nhận theo quy định; 

b) Có máy móc, thiết bị hoặc có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ công 

việc khảo sát của lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực. 

3. Điều kiện đối với các hạng năng lực: 

a) Hạng I: 
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- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát 

xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; 

- Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình 

khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B 

trở lên hoặc 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại hình 

khảo sát. 

b) Hạng II: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát 

xây dựng từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; 

- Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình 

khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C 

hoặc 03 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trở lên hoặc 01 công trình từ 

cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại hình khảo sát. 

c) Hạng III: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát 

xây dựng từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; 

- Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình 

khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. 

4. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được thực hiện khảo sát xây dựng tất cả các dự án và cấp công trình cùng 

lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ năng lực. 

b) Hạng II: Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án từ nhóm B, công trình từ cấp II 

trở xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ năng lực. 

c) Hạng III: Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án nhóm C, dự án có yêu cầu lập 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật, công trình từ cấp III trở xuống cùng lĩnh vực được ghi trong 

chứng chỉ năng lực.”. 

27. Sửa đổi, bổ sung Điều 60 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 60. Điều kiện năng lực của tổ chức lập quy hoạch xây dựng 
1. Tổ chức lập quy hoạch xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng 

năng lực như sau: 

a) Hạng I: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch, chủ trì các bộ môn kiến 

trúc - quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án 

quy hoạch có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm 

nhận; 

- Đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng (trong đó ít nhất 

01 đồ án là quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện 

hoặc quy hoạch chung) thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt. 

b) Hạng II: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch, chủ trì các bộ môn kiến 

trúc - quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án 

quy hoạch có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn 

đảm nhận; 

- Đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm 

quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

c) Hạng III: 
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Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn kiến trúc - quy hoạch, 

kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch có 

chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được lập các loại đồ án quy hoạch xây dựng. 

b) Hạng II: Được lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

c) Hạng III: Được lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Ủy ban nhân dân cấp huyện.”. 

28. Sửa đổi, bổ sung Điều 61 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 61. Điều kiện năng lực của tổ chức thiết kế xây dựng công trình 
1. Tổ chức tham gia hoạt động thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện 

tương ứng với các hạng năng lực như sau: 

a) Hạng I: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết 

kế có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận; 

- Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, 

loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 

công trình từ cấp II trở lên cùng loại. 

b) Hạng II: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết 

kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm 

nhận; 

- Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, 

loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 

công trình từ cấp III trở lên cùng loại. 

c) Hạng III: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết 

kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm 

nhận; 

- Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, 

loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng tất cả các cấp công trình cùng 

loại. 

b) Hạng II: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp II 

trở xuống. 

c) Hạng III: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp 

III trở xuống.”. 

29. Bãi bỏ Điều 62 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. 

30. Sửa đổi, bổ sung Điều 63 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 63. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án 
1. Tổ chức tham gia hoạt động tư vấn quản lý dự án phải đáp ứng các điều kiện tương 

ứng với các hạng năng lực như sau: 

a) Hạng I: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản 

lý dự án hạng I phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng I phù 

hợp với công việc đảm nhận; 
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- Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với 

công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B cùng 

loại trở lên. 

b) Hạng II: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản 

lý dự án từ hạng II trở lên phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng II 

trở lên phù hợp với công việc đảm nhận; 

- Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với 

công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm 

C cùng loại trở lên. 

c) Hạng III: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản 

lý dự án từ hạng III trở lên phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng III 

trở lên phù hợp với công việc đảm nhận; 

- Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với 

công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được quản lý các dự án cùng loại; 

b) Hạng II: Được quản lý dự án cùng loại từ nhóm B trở xuống; 

c) Hạng III: Được quản lý dự án cùng loại nhóm C và dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.”. 

31. Sửa đổi, bổ sung Điều 64 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 64. Điều kiện năng lực của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
1. Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại khoản 2 Điều 

54 Nghị định này; 

2. Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp 

với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận.”. 

32. Sửa đổi, bổ sung Điều 65 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 65. Điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình 
1. Tổ chức tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều 

kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau: 

a) Hạng I: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ 

huy trưởng công trường hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận; 

- Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng 

nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với 

trình độ đại học, 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề; 

- Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, 

đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi 

công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận; 

- Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội 

dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công 

trình từ cấp II trở lên cùng loại. 

b) Hạng II: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ 

huy trưởng công trường từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận; 
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- Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng 

nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 01 năm đối với 

trình độ đại học, 03 năm đối với trình độ cao đẳng nghề; 

- Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi 

dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ 

năng lực; 

- Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi 

công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận; 

- Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội 

dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công 

trình từ cấp III trở lên cùng loại. 

c) Hạng III: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ 

huy trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm 

nhận; 

- Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng 

nghề phù hợp với công việc đảm nhận; 

- Công nhân kỹ thuật phụ trách các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi 

dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ 

năng lực; 

- Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi 

công xây dựng công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại; 

b) Hạng II: Được thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống cùng loại; 

c) Hạng III: Được thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống cùng loại.”. 

33. Sửa đổi, bổ sung khoản 20 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau: 

“Điều 66. Điều kiện năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng 
1. Tổ chức tham gia hoạt động giám sát thi công xây dựng phải đáp ứng các điều kiện 

tương ứng với các hạng năng lực như sau: 

a) Hạng I: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi 

công xây dựng hạng I, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây 

dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Đã giám sát thi công xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình 

từ cấp II trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. 

b) Hạng II: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi 

công xây dựng từ hạng II trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi 

công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Đã giám sát thi công xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình 

từ cấp III trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. 

c) Hạng III: Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề 

giám sát thi công xây dựng từ hạng III trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề 

giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng 

lực. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được giám sát thi công xây dựng các công trình cùng loại được ghi trong 

chứng chỉ năng lực; 

b) Hạng II: Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp II trở xuống cùng 

loại được ghi trong chứng chỉ năng lực; 
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c) Hạng III: Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp III trở xuống cùng 

loại được ghi trong chứng chỉ năng lực.”. 

34. Sửa đổi, bổ sung khoản 21 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau: 

“Điều 66a. Điều kiện năng lực của tổ chức kiểm định xây dựng 
1. Tổ chức tham gia hoạt động kiểm định chất lượng, xác định nguyên nhân hư hỏng, 

thời hạn sử dụng của bộ phận công trình, công trình xây dựng, kiểm định để xác định 

nguyên nhân sự cố công trình xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các 

hạng năng lực như sau: 

a) Hạng I: 

- Cá nhân đảm nhận chủ trì thực hiện kiểm định xây dựng phải đáp ứng điều kiện hành 

nghề kiểm định xây dựng hạng I phù hợp; 

- Cá nhân tham gia thực hiện kiểm định xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù 

hợp với công tác kiểm định xây dựng; 

- Đã thực hiện kiểm định xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công 

trình từ cấp II cùng loại trở lên. 

b) Hạng II: 

- Cá nhân chủ trì thực hiện kiểm định xây dựng phải đáp ứng điều kiện hành nghề 

kiểm định xây dựng từ hạng II trở lên phù hợp; 

- Cá nhân tham gia thực hiện kiểm định xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù 

hợp với công tác kiểm định xây dựng; 

- Đã thực hiện kiểm định xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công 

trình từ cấp III cùng loại trở lên. 

c) Hạng III: 

- Cá nhân chủ trì thực hiện kiểm định xây dựng phải đáp ứng điều kiện hành nghề 

kiểm định xây dựng hạng III phù hợp; 

- Cá nhân tham gia thực hiện kiểm định xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù 

hợp với công tác kiểm định xây dựng. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được thực hiện kiểm định xây dựng các công trình cùng loại; 

b) Hạng II: Được thực hiện kiểm định xây dựng các công trình từ cấp II trở xuống 

cùng loại; 

c) Hạng III: Được thực hiện kiểm định xây dựng các công trình từ cấp III trở xuống 

cùng loại. 

3. Tổ chức tham gia hoạt động kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây 

dựng, sản phẩm xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Phải sử dụng phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với các phép thử được cơ 

quan có thẩm quyền công nhận phù hợp với nội dung thực hiện kiểm định; 

b) Cá nhân thực hiện kiểm định có chuyên môn phù hợp với công tác kiểm định xây 

dựng.”. 

35. Sửa đổi, bổ sung Điều 67 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 67. Điều kiện năng lực của tổ chức quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
1. Tổ chức tham gia hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều 

kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau: 

a) Hạng I: 

- Cá nhân chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành 

nghề định giá xây dựng hạng I; 

- Cá nhân tham gia thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chuyên môn, 

nghiệp vụ phù hợp với công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Đã thực hiện quản lý chi phí của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm 

B trở lên. 

b) Hạng II: 
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- Cá nhân chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành 

nghề định giá xây dựng từ hạng II trở lên; 

- Cá nhân tham gia thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chuyên môn, 

nghiệp vụ phù hợp với công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Đã thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên 

hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật trở 

lên. 

c) Hạng III: 

- Cá nhân chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành 

nghề định giá xây dựng từ hạng III trở lên; 

- Cá nhân tham gia thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chuyên môn, 

nghiệp vụ phù hợp với công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

đối với tất cả các dự án. 

b) Hạng II: Được thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng đối với dự án từ nhóm B trở xuống. 

c) Hạng III: Được thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng đối với dự án nhóm C và dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng.”. 

36. Bãi bỏ Điều 68 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 

37. Sửa đổi, bổ sung Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 69. Đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 

xây dựng 
1. Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng đã 

được cấp chứng chỉ phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử do cơ 

quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ quản lý và tích hợp trên trang thông tin điện tử của 

Bộ Xây dựng. 

2. Trình tự thực hiện đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng: 

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ có trách nhiệm đăng tải thông tin về năng lực 

hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân lên trang thông tin điện tử do mình quản lý, 

đồng thời gửi thông tin đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng để 

tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. 

Thời gian thực hiện đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng không quá 05 

ngày kể từ ngày cấp chứng chỉ. Thời gian thực hiện tích hợp thông tin trên trang thông 

tin điện tử của Bộ Xây dựng không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được thông tin của cơ 

quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ.”. 

38. Sửa đổi, bổ sung Điều 71 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 71. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng 
1. Nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều 

kiện sau: 

a) Đã có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư; 

b) Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp 

luật về xây dựng. 

2. Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu 

phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào 

bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải 

phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam 

trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện. 

3. Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt 

Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.”. 

39. Bổ sung Điều 73a Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 
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“Điều 73a. Thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng 
1. Nhà thầu nước ngoài bị thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng khi thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Không khắc phục các vi phạm sau khi đã có văn bản yêu cầu của các cơ quan quản 

lý nhà nước liên quan từ 02 lần trở lên. 

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính đối với công việc thuộc giấy phép hoạt động xây 

dựng được cấp từ lần thứ 02 trở lên. 

2. Khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định nhà thầu nước ngoài vi phạm một trong các 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt 

động xây dựng thực hiện việc thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng do mình cấp. 

Việc xem xét, quyết định thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng được thực hiện trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày có đủ căn cứ thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng. Quyết 

định thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép 

hoạt động xây dựng gửi cho nhà thầu nước ngoài bị thu hồi giấy phép hoạt động xây 

dựng và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình, đồng thời gửi thông tin để tích 

hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.”. 

40. Sửa đổi, bổ sung khoản 22 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau: 

“Điều 74. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài 
1. Nhà thầu nước ngoài có các quyền sau: 

a) Yêu cầu các cơ quan có chức năng hướng dẫn việc lập hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt 

động xây dựng và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của nhà thầu theo quy định 

của Nghị định này; 

b) Khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân thực hiện các công 

việc theo quy định của Nghị định này; 

c) Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong kinh doanh tại Việt Nam theo giấy phép hoạt 

động xây dựng được cấp. 

2. Nhà thầu nước ngoài có các nghĩa vụ sau: 

a) Lập Văn phòng điều hành tại nơi có dự án sau khi được cấp giấy phép hoạt động 

xây dựng; đăng ký địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail, dấu, tài khoản, mã số thuế của 

Văn phòng điều hành. Đối với các hợp đồng thực hiện lập quy hoạch xây dựng, lập dự 

án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu nước 

ngoài có thể lập Văn phòng điều hành tại nơi đăng ký trụ sở của chủ đầu tư. Đối với 

hợp đồng thực hiện thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình đi qua 

nhiều tỉnh, nhà thầu nước ngoài có thể lập Văn phòng điều hành tại một địa phương có 

công trình đi qua để thực hiện công việc; 

b) Đăng ký, hủy mẫu con dấu, nộp lại con dấu khi kết thúc hợp đồng theo quy định của 

pháp luật. Nhà thầu nước ngoài chỉ sử dụng con dấu này trong công việc phục vụ thực 

hiện hợp đồng tại Việt Nam theo quy định tại giấy phép hoạt động xây dựng; 

c) Đăng ký và nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện chế độ kế 

toán, mở tài khoản, thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam để phục vụ hoạt động kinh doanh theo hợp đồng; 

d) Thực hiện việc tuyển lao động, sử dụng lao động Việt Nam và lao động là người 

nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam về lao động; chỉ được phép đăng ký 

đưa vào Việt Nam những chuyên gia quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật và người có tay 

nghề cao mà Việt Nam không đủ khả năng đáp ứng; 

đ) Thực hiện các thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị liên quan đến 

hợp đồng nhận thầu tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

e) Thực hiện hợp đồng liên danh đã ký kết với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà 

thầu phụ Việt Nam đã được xác định trong hồ sồ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây 

dựng; 

g) Mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với công việc của nhà thầu 

gồm: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng; bảo 
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hiểm tài sản hàng hóa đối với nhà thầu mua sắm; các loại bảo hiểm đối với nhà thầu 

thi công xây dựng và các chế độ bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

h) Đăng kiểm chất lượng vật tư, thiết bị nhập khẩu cung cấp theo hợp đồng nhận thầu; 

i) Đăng kiểm an toàn thiết bị thi công xây dựng và phương tiện giao thông liên quan 

đến hoạt động kinh doanh của nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt 

Nam; 

k) Tuân thủ các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn, về quản lý chất lượng công trình 

xây dựng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường cũng như các quy định khác của 

pháp luật Việt Nam có liên quan; 

l) Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định trong giấy phép hoạt động xây dựng; 

m) Khi hoàn thành công trình, nhà thầu nước ngoài phải lập hồ sơ hoàn thành công 

trình; chịu trách nhiệm bảo hành; quyết toán vật tư, thiết bị nhập khẩu; xử lý vật tư, 

thiết bị còn dư trong hợp đồng thi công xây dựng công trình theo quy định về xuất 

nhập khẩu; tái xuất các vật tư, thiết bị thi công đã đăng ký theo chế độ tạm nhập - tái 

xuất; thanh lý hợp đồng; đồng thời thông báo tới các cơ quan quản lý nhà nước có liên 

quan về việc kết thúc hợp đồng, chấm dứt sự hoạt động của văn phòng điều hành công 

trình.”. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành 

nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản như sau: 
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau: 

“Điều 3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư 
Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với Chương trình khung đào tạo bồi 

dưỡng do Bộ Xây dựng ban hành. 

2. Được Bộ Xây dựng hoặc cơ quan được Bộ Xây dựng ủy quyền công nhận đủ điều 

kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung 

cư.”. 

2. Bổ sung Điều 3a như sau: 

“Điều 3a. Hồ sơ, trình tự công nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo kiến thức 

chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 

quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm: 

a) Đơn đề nghị công nhận đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên 

môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo mẫu quy định tại Phụ lục X Nghị 

định này. 

b) Bộ giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi 

dưỡng do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo tối thiểu 03 bộ đề kiểm tra. 

2. Trình tự công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên 

môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào tạo gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp 01 

bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến Bộ Xây dựng; 

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng xem xét và 

ban hành Quyết định công nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo kiến thức chuyên 

môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Quyết định công nhận được gửi cho cơ 

sở đào tạo và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong 

thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 
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“Điều 4. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề 

môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản 
Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới 

bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có giáo trình hoặc tài liệu 

giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng do Bộ Xây dựng ban 

hành”. 

4. Bãi bỏ khoản 1 Điều 5. 

Điều 3. Bãi bỏ các quy định sau đây: 
1. Bãi bỏ Điều 22 Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 nàn 2009 của Chính 

phủ về quản lý chiếu sáng đô thị. 

2. Bãi bỏ Điều 19 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về quản lý cây xanh đô thị. 

3. Bãi bỏ Điều 27, Điều 34 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 

của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng. 

4. Bãi bỏ Điều 16 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của 

Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. 

Điều 4. Xử lý chuyển tiếp 
Quy định chuyển tiếp đối với một số nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP tại Nghị định này như sau: 

1. Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề có xác định thời hạn của chứng chỉ theo 

quy định của Luật Xây dựng năm 2003 được tiếp tục sử dụng chứng chỉ cho đến khi 

hết hạn. Căn cứ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng quy định tại Nghị định này, cá 

nhân thực hiện việc kê khai và tự xác định hạng của chứng chỉ kèm theo chứng chỉ 

hành nghề còn thời hạn để làm cơ sở tham gia các hoạt động xây dựng. Bản kê khai và 

tự xác định hạng chứng chỉ theo mẫu tại Phụ lục VI Nghị định này. 

2. Tổ chức, cá nhân đã được cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề theo quy 

định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP được tiếp tục 

sử dụng chứng chỉ đến khi hết hạn. Trường hợp tổ chức, cá nhân có điều chỉnh, bổ 

sung nội dung chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề thì thực hiện theo quy định tại 

Nghị định này. 

3. Tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề 

trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp chứng chỉ 

năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 

hồ sơ (nếu có) theo quy định của Nghị định này để thực hiện xét cấp chứng chỉ. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 
1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng 

dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định này./ 

  

  
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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PHỤ LỤC I 
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 

CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
………., ngày…..tháng…..năm….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền) 

1. Họ và 

tên:........................................................................................................................ 

2. Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................................... 

3. Quốc tịch: 

........................................................................................................................  

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: ……..ngày cấp:……….. nơi 

cấp………. 

5. Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................... 

6. Số điện thoại: ……………………………..Địa chỉ Email: .......................................... 

7. Đơn vị công tác: ....................................................................................................... 

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo): 

...............................................  

9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành 

nghề: ……………….năm. 

10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có): 

Số Chứng chỉ: …………………..ngày cấp ………….nơi cấp: ..................................... 

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: ........................................................................................ 

11. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng1: 

STT 

Thời gian công 

tác 

(Từ tháng, năm 

đến tháng, 

năm) 

Đơn vị công tác/ 

Hoạt động độc lập  

(Ghi rõ tên đơn vị, 

số điện thoại liên 

hệ) 

Kê khai kinh nghiệm thực hiện 

công việc tiêu biểu 

Ghi 

chú 

1     1. Tên Dự án/công 

trình:………………. 

Nhóm dự án/Cấp công 

trình:………….. 

Loại công trình 

:………………………... 

Chức danh/Nội dung công việc thực 

hiện:…….. 

2…………  

  

2         

....         

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau: 
Lĩnh vực hành nghề: ………………………………….Hạng: ......................................... 

□ Cấp lần đầu, nâng hạng 

□ Cấp lại 

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: ......................................................................................  
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□ Điều chỉnh, bổ sung 

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động 

xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định 

của pháp luật có liên quan./. 

  
  NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

______________ 
1 Không yêu cầu kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ 

hết hạn sử sụng/hư hỏng/bị mất 

  

PHỤ LỤC II 
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 

CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
………., ngày……tháng……năm….. 

TỜ KHAI 

ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền) 

1. Họ và tên:..................................................................................................................... 

2. Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................... 

3. Quốc tịch: ..................................................................................................................... 

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: ……..ngày cấp:……….. nơi cấp… 

5. Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................... 

6. Số điện thoại: ……………………………..Địa chỉ Email: .......................................... 

7. Đơn vị công tác (Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở): .......................................................... 

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo): ...........................................  

9. Chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có): 

Số Chứng chỉ: …………………ngày cấp……………. nơi cấp: ............................... 

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: ......................................................................................... 

Đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như 

sau: 
Lĩnh vực hành nghề: …………………………………….Hạng: ..................................... 

Địa điểm đăng ký sát hạch: .............................................................................................. 

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên. 

  
  NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

  

PHỤ LỤC III 
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 

CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
………., ngày……tháng……năm….. 
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền) 

1. Họ và tên: ………………………2. Ngày, tháng, năm sinh: ......................................  

3. Quốc tịch: ..................................................................................................................... 

4. Hộ chiếu số: ……………….ngày cấp: …………….nơi cấp: ...................................... 

5. Số điện thoại: …………………………..6. Địa chỉ Email: .......................................... 

7. Đơn vị công tác: ........................................................................................................... 

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo): ........................................... 

9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành 

nghề (năm, tháng): ............. 

10. Chứng chỉ hành nghề số:………..ngày cấp:……. nơi cấp: ........................................ 

Lĩnh vực hoạt động xây dựng ........................................................................................... 

11. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng 

STT 

Thời gian công 

tác  

(Từ tháng, năm 

đến tháng, năm) 

Đơn vị công tác/ 

Hoạt động độc lập  

(Ghi rõ tên đơn vị, số 

điện thoại liên hệ) 

Kê khai kinh nghiệm thực 

hiện công việc tiêu biểu 

Ghi 

chú 

1     1. Tên Dự án/công 

trình:……….. 

Nhóm dự án/cấp công 

trình:…… 

Loại công trình 

:………………… 

Chức danh/Nội dung công việc 

thực hiện: 

……………………….. 

2. ....……. 

  

2         

….         

Đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với các nội dung 

sau: 
Lĩnh vực hoạt động: ……………………………….Hạng: ............................................. 

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên và cam 

kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp 

và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./. 

  
  NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

  

PHỤ LỤC IV 
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 

CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ) 

TÊN TỔ CHỨC XÃ HỘI 

NGHỀ NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
  ………., ngày …. tháng ….. năm …… 
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng 
Kính gửi: Bộ Xây dựng. 

Tên tổ chức xã hội - nghề nghiệp: ................................................................................... 

Địa chỉ: ............................................................................................................................. 

Quyết định cho phép thành lập hội số:………..ngày cấp …………..Cơ quan cấp: 

.............  

Quyết định phê duyệt điều lệ hoạt động số:….....ngày cấp…….. Cơ quan cấp: 

................  

Mục đích, lĩnh vực hoạt động: .......................................................................................... 

Phạm vi hoạt động: ........................................................................................................... 

Số lượng thành viên: ...................................................................................................... 

Đề nghị công nhận là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của 

hội viên của mình đối với lĩnh vực hoạt động xây dựng sau đây: 

1. 

.........................................................................................................................................  

2. 

.........................................................................................................................................  

…. 

n. 

.........................................................................................................................................  

(Tên tổ chức xã hội nghề nghiệp) chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung 

kê khai nêu trên và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng./. 

  
  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC XÃ HỘI 

NGHỀ NGHIỆP 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

  

PHỤ LỤC V 
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 

CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ) 
TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

CẤP 

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

  …….., ngày ….. tháng ….. năm ….. 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền) 

1. Tên tổ chức: .................................................................................................................. 

2. Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................... 

3. Số điện thoại: ………………………………Số fax: ................................................... 

4. Email …………………………………Website: ......................................................... 

5. Người đại diện theo pháp luật: ..................................................................................... 

Họ và tên: ………………………………….Chức vụ: ..................................................... 

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập 
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số: …………………….Nơi cấp:…………………… Ngày cấp: .................................... 

7. Ngành nghề kinh doanh chính: .................................................................................... 

8. Mã số chứng chỉ năng lực (nếu có): ............................................................................ 

Số Chứng chỉ: …………………….ngày cấp ……………….nơi cấp: .......................... 

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: ......................................................................................... 

9. Danh sách cá nhân chủ nhiệm, chủ trì, cá nhân có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề 

và cá nhân tham gia, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan của tổ chức 

a) Danh sách cá nhân chủ nhiệm, chủ trì, cá nhân có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề: 

STT Họ và tên Vị trí/Chức danh 
Số chứng chỉ 

hành nghề1 

Điện thoại 

liên hệ 

1         

2         

3         

…         

b) Danh sách cá nhân tham gia, công nhân kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực cấp chứng 

chỉ: 

STT Họ và tên Vị trí/chức danh 
Trình độ chuyên 

môn 

Điện thoại 

liên hệ 

1         

2         

3         

….         

10. Kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ: 

STT 

Nội dung hoạt động xây dựng 

(Ghi rõ lĩnh vực hoạt động và vai 

trò: nhà thầu chính, nhà thầu phụ, 

tổng thầu,...) 

Thông tin công 

trình 

Chủ đầu tư 

(Tên chủ đầu 

tư, số điện thoại 

liên hệ) 

Ghi 

chú 

1 Nội dung công việc thực hiện: 

……….. 

(Tên dự án/công 

trình; nhóm dự án; 

loại, cấp công 

trình; vị trí xây 

dựng) 

    

2         

…         

11. Kê khai máy móc, thiết bị (đối với tổ chức thi công xây dựng, tổ chức khảo sát xây 

dựng) 

STT 

Loại máy 

móc, thiết 

bị phục vụ 

thi công 

Số 

lượng 

Công 

suất 

Tính 

năng 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Sở hữu của 

tổ chức hay 

đi thuê 

Chất lượng 

sử dụng hiện 

nay 

1                 

2                 

…                 

Đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng với nội dung như sau: 
Lĩnh vực hoạt động: ………………………………………Hạng: ................................... 

□ Cấp lần đầu, điều chỉnh hạng 

□ Cấp lại 

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: ..................................................................................... 

□ Điều chỉnh, bổ sung 
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(Tên tổ chức) chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên và 

cam kết hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân 

thủ các quy định của pháp luật có liên quan./. 

  
  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA TỔ CHỨC 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

_____________ 
1 Đối với chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, 

số chứng chỉ hành nghề cần kê khai đầy đủ theo khoản 6 Điều 44 Nghị định này. 

  

PHỤ LỤC VI 
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 

CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ XÁC ĐỊNH 

HẠNG CỦA CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
1. Họ và tên: ...................................................................................................................  

2. Trình độ chuyên môn: ...............................................................................................  

3. Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp (năm, tháng): ..............................................  

4. Đơn vị công tác: ........................................................................................................ 

5. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng: 

STT 

Thời gian công 

tác  

(Từ tháng, năm 

đến tháng, năm) 

Đơn vị công tác/ Hoạt 

động độc lập 

(Ghi rõ tên đơn vị, số 

điện thoại liên hệ) 

Kê khai kinh nghiệm thực 

hiện công việc tiêu biểu 

Ghi 

chú 

1     1. Tên Dự án/công 

trình:........ 

Nhóm dự án/cấp công 

trình:... 

Loại công 

trình:………………. 

Chức danh/Nội dung công 

việc thực 

hiện:…………………….. 

2. ....  

  

2         

….         

6. Số Chứng chỉ hành nghề đã được cấp: ………………………….Ngày 

cấp:………………………. Nơi cấp: …………………. Phạm vi hoạt động: 

...............................................................................................................  

7. Tự xếp hạng: ............................................................................................................. (1) 

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm./. 

  

Xác nhận của cơ quan, 

tổ chức quản lý trực tiếp (2) 

(Ký, đóng dấu)  

Tỉnh/thành phố, ngày…./…./….. 

NGƯỜI KHAI 

 (Ký và ghi rõ họ, tên) 

Ghi chú: 
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(1) Cá nhân đối chiếu kinh nghiệm thực hiện công việc và điều kiện năng lực theo quy 

định tại Nghị định này để tự nhận hạng. 
(2) Xác nhận đối với các nội dung từ mục 1 đến mục 6 (Cá nhân tham gia hành nghề 

độc lập không phải lấy xác nhận này). 

  

PHỤ LỤC VII 
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 

CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ) 

KÝ HIỆU NƠI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, 

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

STT Nơi cấp Ký hiệu STT Nơi cấp Ký hiệu 

I 
Đối với chứng chỉ do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây 

dựng cấp 

1 

Cơ quan chuyên môn 

về xây dựng thuộc Bộ 

Xây dựng 

BXD       

II 
Đối với chứng chỉ hạng II, hạng III do Sở Xây dựng và tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp được công nhận cấp 

1 An Giang ANG 33 Kon Tum KOT 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu BRV 34 Lai Châu LAC 

3 Bắc Giang BAG 35 Lâm Đồng LAD 

4 Bắc Kạn BAK 36 Lạng Sơn LAS 

5 Bạc Liêu BAL 37 Lào Cai LCA 

6 Bắc Ninh BAN 38 Long An LOA 

7 Bến Tre BET 39 Nam Định NAD 

8 Bình Định BID 40 Nghệ An NGA 

9 Bình Dương BDG 41 Ninh Bình NIB 

10 Bình Phước BIP 42 Ninh Thuận NIT 

11 Bình Thuận BIT 43 Phú Thọ PHT 

12 Cà Mau CAM 44 Phú Yên PHY 

13 Cao Bằng CAB 45 Quảng Bình QUB 

14 Cần Thơ CAT 46 Quảng Nam QUN 

15 Đà Nẵng DNA 47 Quảng Ngãi QNG 

16 Đắk Lắk DAL 48 Quảng Ninh QNI 

17 Đắk Nông DAN 49 Quảng Trị QTR 

18 Điện Biên DIB 50 Sóc Trăng SOT 

19 Đồng Nai DON 51 Sơn La SOL 

20 Đồng Tháp DOT 52 Tây Ninh TAN 

21 Gia Lai GIL 53 Thái Bình THB 

22 Hà Giang HAG 54 Thái Nguyên THN 

23 Hà Nam HNA 55 Thanh Hóa THH 

24 Hà Nội HAN 56 
Thừa Thiên 

Huế 
TTH 

25 Hà Tĩnh HAT 57 Tiền Giang TIG 

26 Hải Dương HAD 58 
TP.Hồ Chí 

Minh 
HCM 

27 Hải Phòng HAP 59 Trà Vinh TRV 

28 Hậu Giang HGI 60 Tuyên Quang TUQ 

29 Hòa Bình HOB 61 Vĩnh Long VIL 
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30 Hưng Yên HUY 62 Vĩnh Phúc VIP 

31 Khánh Hòa KHH 63 Yên Bái YEB 

32 Kiên Giang KIG 64 

Chứng chỉ do 

tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp 

được công 

nhận cấp 

Bộ Xây dựng quy 

định cụ thể trong 

Quyết định công 

nhận tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp 

đủ điều kiện cấp 

chứng chỉ hành 

nghề hoạt động 

xây dựng 

              

PHỤ LỤC VIII 
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 

CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ) 

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

            

  Trách nhiệm của người được cấp 

chứng chỉ: 
1. Chỉ được nhận và thực hiện các công 

việc hoạt động xây dựng trong phạm vi 

cho phép của chứng chỉ này. 

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật 

về xây dựng và các pháp luật khác có 

liên quan. 

3. Cấm cho người khác thuê, mượn hoặc 

sử dụng chứng chỉ này để hành nghề. 

4. Cấm tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ này. 

5. Xuất trình khi có yêu cầu của các cơ 

quan có thẩm quyền. 

  

(trang 4) 

  

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT 

ĐỘNG XÂY DỰNG 

Số:……………………………. 
(Ban hành theo Quyết định số: …. ngày 

….) 

  

  

  

(trang 1) 

  

  

            

  

            

  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

  

  

ảnh 4x6 của 

người được 

cấp chứng chỉ 

    

  

  

  

……………………….. 

Chữ ký của người được 

cấp chứng chỉ 

Họ và 

Tên:................................................  

Ngày tháng năm 

sinh.................................  

Số CMTND (hoặc hộ 

chiếu):.......................  

    Nội dung được phép hành nghề hoạt 

động xây dựng: 

STT 
Lĩnh vực 

hành nghề 
Hạng Thời hạn 

      Từ…………… 

đến………….. 
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cấp ngày 

…../…../……tại...........................  

Quốc 

tịch:.................................................  

Cơ sở đào 

tạo:.........................................  

Hệ đào 

tạo:...............................................  

Trình độ chuyên 

môn:................................  

  

  

(trang 2) 

Tỉnh/Thành phố, ngày…./…./….. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

  

(trang 3) 

            

  

PHỤ LỤC IX 
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 

CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ) 

MẪU CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

  

TÊN CƠ QUAN CẤP 

CHỨNG CHỈ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

CHỨNG CHỈ 

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Số: …………………………. 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: ... ngày ....) 

Tên tổ 

chức:..........................................................................................................................  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: 

.....................................  

Ngày cấp ……………………………………………Nơi cấp: 

..................................................  

Tên người đại diện theo pháp luật: ……………………………………..Chức vụ: 

..................  

Địa chỉ trụ sở chính: 

.............................................................................................................  

Số điện thoại: ………………………………………………Số fax: 

..........................................  

Email: ……………………………………………….Website: 

..................................................  

Phạm vi hoạt động xây dựng: 

1. Tên lĩnh vực hoạt động (ghi rõ loại dự án/loại công trình): 

…………………Hạng: .............  

2. Tên lĩnh vực hoạt động (ghi rõ loại dự án/loại công trình): 

…………………Hạng: .............  

3 ……………… 

Chứng chỉ này có giá trị đến hết ngày ……./……../…………. 
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  ……….. , ngày ....tháng....năm 20... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

  

  

  

  

PHỤ LỤC X 
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2016/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 

CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN 

Cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý 

vận hành nhà chung cư 
Kính gửi: Bộ Xây dựng. 

Tên cơ sở đào tạo: ............................................................................................................  

Địa chỉ: .....................................................................................................................  

Số điện thoại …………………..Số Fax ……………………………E-mail .................. 

Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh số..................ngày….. tháng.... 

năm....Cơ quan cấp:……………….. (nếu có) 

Người đại diện cơ sở đào tạo (ghi rõ họ tên): ........................................................... 

Địa chỉ: Số điện thoại …………………………………….E-mail  

Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, công nhận ……………….(ghi tên cơ sở đào tạo) đủ 

điều kiện được tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý 

vận hành nhà chung cư theo khung giáo trình quy định. 

Cơ sở ………………………(ghi tên cơ sở đề nghị) chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của các nội dung kê khai nêu trên và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về 

đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư sau khi 

được Bộ Xây dựng công nhận./. 

  

  ..., ngày….. tháng …….năm….. 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số: 139/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017 

NGHỊ ĐỊNH 
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG; KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, KINH DOANH KHOÁNG SẢN LÀM 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; 

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; KINH DOANH BẤT ĐỘNG 

SẢN, PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ VÀ CÔNG SỞ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 

đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, 

sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh 

doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện

pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ 

thuật (trong đô thị, khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, khu công nghiệp, khu kinh 

tế và khu công nghệ cao); kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng 

nhà và công sở. 

2. Nghị định này được áp dụng đối với:

a) Tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm

hành chính trong các lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này, xảy ra trên lãnh thổ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam 

là thành viên có quy định khác; 

b) Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử

phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
1. Công trình khác quy định tại Nghị định này là công trình có quy mô không thuộc

các trường hợp: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình và nhà ở riêng lẻ. 

2. Đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng tại dự án đầu tư xây dựng

công trình có nhiều công trình, hạng mục công trình, mà có hành vi vi phạm hành 

chính thì việc xử phạt hành chính được quy định như sau: 
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a) Tổ chức, cá nhân thực hiện cùng một hành vi vi phạm hành chính tại nhiều công 

trình, hạng mục công trình thuộc dự án đó mà chưa bị xử phạt và chưa hết thời hiệu xử 

phạt hành chính, nay bị phát hiện thì bị coi là vi phạm hành chính nhiều lần; 

b) Một hành vi vi phạm hành chính mà tổ chức, cá nhân đã chấp hành xong quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền hoặc đã thực hiện xong quyết 

định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm 

quyền, trong thời hạn 01 năm (đối với hình thức phạt tiền) kể từ ngày thực hiện các 

quyết định này mà lại tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính đó thì bị coi là tái 

phạm. 

3. Trong Nghị định này, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính được hiểu 

như sau: 

a) Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp được gọi chung là tổ chức. 

Tổ chức có thể có tư cách pháp nhân hoặc không có tư cách pháp nhân; 

b) Hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, cá nhân là 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài được gọi chung là cá nhân. 

Điều 3. Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả 
1. Hình thức xử phạt chính: 

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn từ 03 tháng đến 24 tháng. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ 

chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp 

khắc phục hậu quả sau đây: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; 

b) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; 

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính; 

d) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm; 

đ) Những biện pháp khác được quy định tại Nghị định này. 

Điều 4. Mức phạt tiền tối đa 
Trong Nghị định này, mức phạt tiền tối đa được quy định như sau: 

1. Trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng là 1.000.000.000 đồng. 

2. Trong lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, 

sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh 

doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở là 300.000.000 

đồng. 

3. Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ 

mức phạt quy định tại điểm a khoản 1, điểm a và điểm b khoản 2, điểm a và điểm b 

khoản 3, điểm a và điểm b khoản 4, điểm a và điểm b khoản 5, khoản 7, điểm a và 

điểm b khoản 8, điểm a và điểm b khoản 9 Điều 15; khoản 1 Điều 23; điểm a khoản 1, 

điểm a và điểm b khoản 2, điểm a và điểm b khoản 3 Điều 30; khoản 1 Điều 58; điểm 

a khoản 3 Điều 63; Điều 64; khoản 1 (trừ điểm e) Điều 66 Nghị định này là mức phạt 

áp dụng đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt 

tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. 

Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản; 

quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng là 01 năm. 
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2. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng; phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở là 

02 năm. 

3. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau: 

a) Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm 

chấm dứt hành vi vi phạm. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, thời điểm chấm 

dứt hành vi vi phạm là ngày dự án được bàn giao, đưa vào sử dụng. Đối với nhà ở 

riêng lẻ, thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm là ngày kết thúc của hợp đồng thi công 

xây dựng công trình (nếu có) hoặc ngày đưa công trình vào sử dụng; 

b) Khi người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phát hiện có vi phạm hành chính 

mà vi phạm hành chính này đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm 

phát hiện hành vi vi phạm; 

c) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do cơ quan có 

thẩm quyền chuyển đến thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng theo 

quy định tại khoản 1, khoản 2 và điểm a, điểm b khoản 3 Điều này. Thời gian cơ quan 

có thẩm quyền thụ lý, xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. 

4. Trong thời hiệu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, nếu tổ chức, cá nhân có 

hành vi vi phạm hành chính cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ quan có 

thẩm quyền thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm 

chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt. 

Điều 6. Xử phạt hành vi chống đối hoặc cản trở người thực hiện nhiệm vụ xử 

phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quy định tại Nghị định này 
Tổ chức, cá nhân có hành vi chống đối hoặc cản trở người thực hiện nhiệm vụ xử phạt 

vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quy định tại Nghị định này thì bị xử phạt hành 

chính theo hình thức, mức phạt đối với hành vi chống đối hoặc cản trở người thi hành 

công vụ được quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an ninh trật tự và an toàn xã hội. 

Chương II 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP 

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Mục 1. ĐỐI VỚI NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC CHỦ 

SỞ HỮU, NGƯỜI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH 

Điều 7. Vi phạm quy định về lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu 

tư xây dựng 
1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lựa chọn tổ chức, 

cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động: 

a) Khảo sát xây dựng; 

b) Lập quy hoạch xây dựng; 

c) Lập dự án đầu tư xây dựng; 

d) Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; 

đ) Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

e) Thiết kế xây dựng; 

g) Thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán; 

h) Thi công xây dựng; 

i) Giám sát thi công xây dựng; 

k) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; định giá xây dựng; 

l) Kiểm định xây dựng; 

m) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 

2. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, chủ đầu tư có sử dụng nhà thầu nước ngoài thì 

còn bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 
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a) Để nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng khi chưa được cấp giấy phép 

hoạt động xây dựng theo quy định; 

b) Để nhà thầu nước ngoài không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng liên danh 

với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo quy định; 

c) Để nhà thầu nước ngoài tạm nhập - tái xuất đối với những máy móc, thiết bị thi 

công xây dựng mà trong nước đáp ứng được; 

d) Để nhà thầu nước ngoài sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện các công 

việc về xây dựng mà thị trường lao động Việt Nam đáp ứng được; 

đ) Không thông báo cho các nhà thầu liên quan và cơ quan quản lý chất lượng xây 

dựng khi sử dụng nhà thầu nước ngoài thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án đầu tư 

xây dựng hoặc giám sát chất lượng xây dựng. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động xây dựng đến 03 tháng đối với hành 

vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực đối với hành vi quy định tại 

điểm đ khoản 1 Điều này; 

b) Buộc lập lại kết quả khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây 

dựng công trình trong trường hợp dự án chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng 

hoặc buộc thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng trong trường hợp công 

trình đã kết thúc thi công hoặc đã nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng đối với hành 

vi quy định tại khoản 1 (trừ điểm đ) Điều này; 

c) Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tái xuất máy móc, thiết bị thi công xây dựng đối 

với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này; 

d) Buộc thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu liên quan và cơ quan quản lý chất 

lượng xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này. 

Điều 8. Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo 

bằng văn bản việc chấp thuận hoặc không chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo 

sát xây dựng theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng khi chưa có văn bản thông báo chấp 

thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng; 

b) Không nghiệm thu hoặc không phê duyệt vào báo cáo kết quả khảo sát xây dựng 

theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Không tổ chức lập hoặc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng; 

b) Không tổ chức lập hoặc phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; 

c) Không phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng bổ sung trước khi nhà thầu thực hiện 

khảo sát xây dựng đối với các phần việc phát sinh; 

d) Lập hoặc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng không phù hợp với một trong các 

nội dung sau: Loại, cấp công trình xây dựng; loại hình khảo sát; bước thiết kế hoặc yêu 

cầu của việc lập thiết kế xây dựng; 

đ) Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng khi chưa có nhiệm vụ khảo sát xây 

dựng được duyệt hoặc không phù hợp với các nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây 

dựng được duyệt; 

e) Không tổ chức giám sát khảo sát xây dựng theo quy định; 

g) Không thực hiện khảo sát xây dựng theo quy định hoặc thực hiện khảo sát xây dựng 

không đúng với một trong các nội dung: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; tiêu chuẩn áp 

dụng; nhiệm vụ khảo sát xây dựng hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được 

duyệt; 
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h) Không sử dụng bản đồ địa hình hoặc sử dụng bản đồ địa hình không phù hợp với 

từng loại đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; 

i) Không thực hiện khảo sát đo đạc bổ sung trong trường hợp bản đồ khảo sát địa hình 

không phù hợp với hiện trạng hoặc quá thời hạn quy định tại thời điểm lập quy hoạch 

xây dựng, quy hoạch đô thị hoặc chỉ có bản đồ địa chính; 

k) Chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng không phù hợp với một 

trong các nội dung sau: Khối lượng công việc khảo sát xây dựng thực tế; nhiệm vụ 

khảo sát xây dựng được duyệt hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt; 

l) Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát không phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng 

được duyệt; phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt hoặc xác định định 

mức, đơn giá khảo sát xây dựng không phù hợp với thành phần công việc hoặc không 

đúng các chế độ, chính sách theo quy định đối với công trình sử dụng vốn nhà nước; 

m) Để năng lực thực tế về nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường hoặc phòng thí 

nghiệm (nếu có) của nhà thầu khảo sát xây dựng không đảm bảo so với phương án kỹ 

thuật khảo sát xây dựng được duyệt. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện khảo sát hoặc buộc thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây 

dựng trong trường hợp đã kết thúc việc thi công xây dựng hoặc buộc hủy bỏ kết quả 

khảo sát trong trường hợp đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm g 

khoản 3 Điều này; 

b) Buộc thực hiện khảo sát đo đạc bổ sung và điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng theo 

kết quả khảo sát đo đạc bổ sung đối với hành vi quy định tại điểm i khoản 3 Điều này; 

c) Buộc phê duyệt lại dự toán chi phí khảo sát xây dựng đối với hành vi quy định tại 

điểm 1 khoản 3 Điều này. 

Điều 9. Vi phạm quy định về lập quy hoạch xây dựng 
1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, đồ án quy hoạch xây dựng, nhiệm vụ điều chỉnh 

quy hoạch xây dựng hoặc đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng không đúng trình tự, 

thủ tục quy định; 

b) Không lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư có liên quan về 

nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, đồ án quy hoạch xây dựng, nhiệm vụ quy hoạch xây 

dựng điều chỉnh hoặc đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo quy định. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cộng 

đồng dân cư có liên quan đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

Điều 10. Vi phạm quy định về điều chỉnh quy hoạch xây dựng 
1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Điều chỉnh quy hoạch xây dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 

tiêu chuẩn áp dụng; 

b) Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đối với một lô đất trong khu vực quy hoạch được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt làm thay đổi mật độ xây dựng hoặc mật độ dân số, dẫn 

đến làm vượt khả năng cung cấp hạ tầng kỹ thuật hoặc hạ tầng xã hội của đô thị, khu 

vực. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập lại quy hoạch xây dựng điều chỉnh đối với 

hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 11. Vi phạm quy định về lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 
1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Không tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng đối với công trình theo quy định phải lập 

dự án đầu tư xây dựng công trình; 

b) Lập dự án đầu tư xây dựng công trình không đầy đủ nội dung theo quy định; 
107



c) Không trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự án theo quy định; 

d) Không tổ chức phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không phê duyệt 

điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình khi có thay đổi một trong các yếu tố sau: 

a) Chủ đầu tư; 

b) Nguồn vốn; 

c) Tổng mức đầu tư. 

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi lập hoặc phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Không phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Phương án công nghệ hoặc phương án thiết kế không phù hợp theo quy định; 

c) Không đảm bảo đủ vốn của dự án theo quy định; 

d) Không đảm bảo hiệu quả tài chính hoặc hiệu quả kinh tế - xã hội đối với dự án sử 

dụng vốn nhà nước. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả (áp dụng đối với trường hợp dự án chưa thực hiện 

hoặc đang thực hiện): 

a) Buộc tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình đối với hành vi quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Buộc phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình đối với hành vi quy định tại 

khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này; 

c) Buộc hủy dự án đầu tư xây dựng công trình đối với hành vi quy định tại điểm a, 

điểm c và điểm d khoản 3 Điều này. 

Điều 12. Vi phạm quy định về thiết kế, dự toán xây dựng công trình 
1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Không lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình theo quy định; 

b) Phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình không đúng trình tự, thủ tục hoặc 

quy cách hồ sơ thiết kế theo quy định; 

c) Không phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định; 

d) Không tổ chức nghiệm thu hoặc tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng không 

đúng quy định; 

đ) Không tổ chức lập hoặc phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình buộc phải lập 

chỉ dẫn kỹ thuật; 

e) Không tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc đối với các công trình 

yêu cầu phải thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc; 

g) Không gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo quy 

định. 

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình không phù hợp với báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc lập 

không đầy đủ các nội dung chính theo quy định; 

b) Điều chỉnh thiết kế xây dựng mà không được thẩm định hoặc phê duyệt lại theo quy 

định khi thay đổi một trong các yếu tố: Địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp 

kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an 

toàn chịu lực của công trình; 

c) Phê duyệt thiết kế không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn 

áp dụng hoặc sử dụng tiêu chuẩn xây dựng hết hiệu lực; 

d) Phê duyệt thiết kế bước sau không phù hợp với các nội dung, thông số chủ yếu theo 

quy định của thiết kế bước trước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công không phù hợp 

với nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp thiết kế một bước; 
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đ) Phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu 

chuẩn áp dụng cho dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt; 

e) Phê duyệt thiết kế an toàn quá tiêu chuẩn quy định gây lãng phí đối với công trình 

sử dụng vốn nhà nước. 

3. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Phê duyệt thiết kế biện pháp thi công không đảm bảo yêu cầu kinh tế - kỹ thuật hoặc 

tính toán cự ly vận chuyển, phương tiện vận chuyển không phù hợp thực tế làm tăng 

chi phí trong dự toán đối với công trình sử dụng vốn nhà nước; 

b) Phê duyệt dự toán có nội dung áp dụng hoặc vận dụng định mức không phù hợp với 

nội dung công việc hoặc số liệu sai lệch so với nội dung định mức áp dụng đối với 

công trình sử dụng vốn nhà nước; 

c) Phê duyệt dự toán có nội dung áp dụng định mức cao hơn định mức đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt đối với công trình sử dụng vốn nhà nước; 

d) Phê duyệt dự toán có nội dung áp giá vật tư, vật liệu, thiết bị không phù hợp với mặt 

bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình hoặc không phù hợp với quy định tại 

thời điểm xác định dự toán gói thầu đối với công trình sử dụng vốn nhà nước; 

đ) Phê duyệt dự toán có khối lượng không phù hợp với khối lượng tính toán từ bản vẽ 

thiết kế và yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình; 

e) Phê duyệt thiết kế, dự toán không tuân thủ quy định về sử dụng vật liệu hoặc vật 

liệu xây không nung; 

g) Tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc không đúng trình tự, thủ tục, 

nội dung theo quy định. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình theo quy định đối với hành vi quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều này đối với trường hợp chưa hoặc đang thi công xây 

dựng; 

b) Buộc phê duyệt lại thiết kế đối với trường hợp chua hoặc đang thi công xây dựng và 

buộc lập lại dự toán xây dựng công trình theo đúng trình tự, thủ tục quy định đối với 

hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; 

c) Buộc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công đối với trường hợp chưa hoặc đang thi công 

xây dựng và buộc lập lại dự toán xây dựng công trình theo quy định đối với hành vi 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; 

d) Buộc tổ chức nghiệm thu lại hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đối với hành vi 

quy định tại điểm d khoản 1 Điều này; 

đ) Buộc tổ chức lập, phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình bắt buộc phải lập 

chỉ dẫn kỹ thuật đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này; 

e) Buộc tổ chức thi tuyển trong trường hợp công trình chưa thi công xây dựng đối với 

hành vi quy định tại điểm e khoản 1 Điều này; 

g) Buộc lập lại nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp chưa hoặc 

đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

h) Buộc phê duyệt lại thiết kế xây dựng điều chỉnh đối với hành vi quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều này; 

i) Buộc phê duyệt lại thiết kế phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn 

áp dụng trong trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định 

tại điểm c khoản 2 Điều này; 

k) Buộc phê duyệt lại thiết kế phù hợp với thiết kế bước trước hoặc nhiệm vụ thiết kế 

trong trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm 

d khoản 2 Điều này; 

l) Buộc phê duyệt lại chỉ dẫn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu 

chuẩn áp dụng trong trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng đối với hành vi 

quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này; 
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m) Buộc điều chỉnh dự toán xây dựng để phê duyệt lại (áp dụng cho cả trường hợp đã 

tổ chức đấu thầu) đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d và điểm 

đ khoản 3 Điều này; 

n) Buộc điều chỉnh thiết kế, lập lại dự toán để phê duyệt lại và buộc đảm bảo tỷ lệ 

phần trăm sử dụng vật liệu xây không nung trong trường hợp chưa hoặc đang thi công 

xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 3 Điều này; 

o) Buộc tổ chức thi tuyển lại hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc theo đúng trình tự, thủ 

tục, nội dung quy định trong trường hợp công trình chưa thi công xây dựng đối với 

hành vi quy định tại điểm g khoản 3 Điều này. 

Điều 13. Vi phạm quy định về đầu tư phát triển đô thị 
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Thực hiện đầu tư phát triển khu đô thị không tuân theo kế hoạch hoặc chậm so với 

tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Chậm bàn giao dự án theo tiến độ đã được phê duyệt. 

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Để chủ đầu tư thứ cấp thực hiện đầu tư xây dựng không phù hợp với quy hoạch chi 

tiết xây dựng hoặc tiến độ dự án đã được phê duyệt (nếu có); 

b) Thay đổi chủ đầu tư cấp 1 mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp 

thuận bằng văn bản; 

c) Điều chỉnh dự án mà chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận; 

d) Không hoàn thành thủ tục để được công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

công trình theo quy định đối với công trình đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng; 

đ) Không tổ chức khai thác cung cấp dịch vụ đô thị đảm bảo phục vụ nhu cầu của dân 

cư đến ở theo đúng mục tiêu của dự án cho đến khi chuyển giao cho chính quyền hoặc 

các tổ chức, doanh nghiệp quản lý dịch vụ chuyên nghiệp. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện đầu tư phát triển khu đô thị theo kế hoạch đối với hành vi quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Buộc chủ đầu tư thứ cấp thực hiện dự án đúng quy hoạch chi tiết xây dựng đã được 

phê duyệt đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

c) Buộc lấy ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đối với hành 

vi quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều này; 

d) Buộc hoàn thành thủ tục để được công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công 

trình theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này; 

đ) Buộc tổ chức khai thác cung cấp dịch vụ đô thị đảm bảo phục vụ nhu cầu của dân 

cư đến ở theo đúng mục tiêu của dự án đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 

Điều này. 

Điều 14. Vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau đây: 

a) Không gửi văn bản thông báo ngày khởi công cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây 

dựng công trình theo quy định (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng); 

b) Không thông báo, thông báo chậm cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại 

địa phương về thời điểm khởi công xây dựng hoặc có thông báo nhưng không gửi kèm 

hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đối với trường hợp được miễn giấy phép xây 

dựng; 

c) Không gửi báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc gửi báo cáo không 

đầy đủ tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến 

độ thi công dự kiến sau khi khởi công xây dựng theo quy định. 
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2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi khởi công xây 

dựng công trình mà thiếu một trong các điều kiện sau đây (trừ trường hợp khởi công 

xây dựng nhà ở riêng lẻ): 

a) Mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ dự án; 

b) Thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình đã được phê duyệt; 

c) Hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu; 

d) Biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng. 

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với chủ đầu tư không đảm 

bảo đủ vốn của dự án nhưng vẫn khởi công xây dựng. 

4. Trường hợp khởi công xây dựng mà chưa có giấy phép xây dựng theo quy định thì 

bị xử phạt theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định này. 

5. Vi phạm quy định về động thổ, khởi công, khánh thành công trình xây dựng được 

xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ 

luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Điều 15. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng 
1. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không che chắn hoặc 

có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để 

vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định như sau: 

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với xây dựng 

nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại 

điểm b khoản này; 

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có 

yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây 

dựng. 

2. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép 

xây dựng được cấp (trừ trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 7 Điều 

này) đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo như sau: 

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại 

đô thị; 

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ 

trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác không 

thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản này; 

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có 

yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây 

dựng. 

3. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng 

kỹ thuật, công trình lân cận (mà các bên không thỏa thuận được việc bồi thường theo 

quy định của pháp luật dân sự); gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân 

cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác như sau: 

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại 

nông thôn hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, 

điểm c khoản này; 

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ 

tại đô thị; 

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có 

yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây 

dựng. 

4. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép 

xây dựng được cấp (trừ trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 7 Điều 

này) đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới như sau: 
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a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ 

tại đô thị; 

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ 

trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không 

thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản này; 

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có 

yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây 

dựng. 

5. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép 

xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau: 

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ 

trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không 

thuộc các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này; 

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ 

tại đô thị; 

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có 

yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây 

dựng. 

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công 

trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt trong trường hợp được 

miễn giấy phép xây dựng. 

7. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt; 

b) Xây dựng công trình vi phạm chỉ giới xây dựng; 

c) Xây dựng công trình sai cốt xây dựng; 

d) Xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, 

giao thông (trừ trường hợp quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt), thủy lợi, đê điều, năng 

lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định 

của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ 

quét, lũ ống (trừ trường hợp xây dựng công trình để khắc phục những hiện tượng này); 

đ) Xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử 

dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử 

dụng chung. 

8. Xử phạt đối với hành vi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại 

khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều này mà vẫn tiếp tục thực hiện 

hành vi vi phạm như sau: 

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ 

trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác không 

thuộc trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này; 

b) Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ 

tại đô thị nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này; 

c) Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 350.000.000 đồng đối với xây dựng công trình 

phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng hoặc 

xây dựng công trình thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này. 

9. Xử phạt đối với hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2, 

khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều này mà tái phạm như sau: 

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ 

trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác không 

thuộc trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này; 
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b) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ 

tại đô thị nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này; 

c) Phạt tiền từ 950.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với xây dựng công trình 

phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng hoặc 

xây dựng công trình thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này. 

10. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng đến 12 tháng 

(nếu có) đối với hành vi quy định tại khoản 9 Điều này. 

11. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi 

quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Buộc bổ sung phương tiện che chắn theo quy định và khôi phục lại tình trạng ban 

đầu đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này; 

c) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu và bồi thường thiệt hại đối với hành vi quy 

định tại khoản 3 Điều này; 

d) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy 

định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5 (mà hành vi vi phạm đã kết thúc), khoản 6 và 

khoản 7 Điều này. 

12. Đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều này mà đang thi 

công xây dựng thì xử lý như sau: 

a) Lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm 

dừng thi công xây dựng công trình; 

b) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức, cá 

nhân có hành vi vi phạm phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh 

hoặc cấp giấy phép xây dựng; 

c) Hết thời hạn quy định tại điểm b khoản này, tổ chức, cá nhân vi phạm không xuất 

trình với người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng 

được điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây 

dựng vi phạm. 

13. Đối với trường hợp quy định tại khoản 12 Điều này, sau khi được cấp hoặc điều 

chỉnh giấy phép xây dựng, công trình, phần công trình đã xây dựng không phù hợp với 

giấy phép xây dựng thì tổ chức, cá nhân vi phạm phải tháo dỡ công trình hoặc phần 

công trình đó mới được tiếp tục xây dựng. 

Điều 16. Vi phạm quy định về thi công xây dựng công trình 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau đây: 

a) Không lắp đặt biển báo tại công trường xây dựng hoặc biển báo không đầy đủ nội 

dung theo quy định; 

b) Không có thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản 

lý chất lượng của chủ đầu tư cho các nhà thầu liên quan theo quy định; 

c) Không quy định về căn cứ xem xét ưu tiên cho nhà thầu đạt giải thưởng về chất 

lượng công trình xây dựng trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu có công việc thi công 

xây dựng; 

d) Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng không đầy đủ theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Không tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định; 

b) Không tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Không kiểm tra dẫn đến năng lực thực tế về nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí 

nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi 

công xây dựng không đảm bảo so với hồ sơ dự thầu; 
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b) Không có kết quả kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh 

môi trường của nhà thầu; 

c) Không kiểm tra dẫn đến các phiếu kết quả thí nghiệm lập không đúng quy định hoặc 

thiếu các kết quả thí nghiệm theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Không kiểm tra dẫn đến nhà thầu thi công thi công không đúng với thiết kế biện 

pháp thi công được duyệt; 

b) Không kiểm tra dẫn đến nhà thầu thi công xây dựng công trình không gia hạn bảo 

lãnh thực hiện hợp đồng khi đến thời hạn theo quy định; 

c) Tổ chức thi công xây dựng công trình sai quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc sai tiêu 

chuẩn áp dụng; 

d) Không có kết quả kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng hoặc thiết bị lắp 

đặt vào công trình; 

đ) Đưa vật liệu xây dựng không công bố hợp quy vào công trình đối với những vật liệu 

xây dựng phải công bố hợp quy theo quy định; 

e) Không mua bảo hiểm công trình theo quy định. 

5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ 

quy định về sử dụng vật liệu xây không nung. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc lắp đặt biển báo đầy đủ nội dung tại công trường xây dựng theo quy định đối 

với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Buộc thông báo bằng văn bản về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ 

thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư cho các nhà thầu liên quan đối với hành vi 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; 

c) Buộc xem xét ưu tiên cho nhà thầu đạt giải thưởng về chất lượng công trình xây 

dựng trong hồ sơ mời thầu đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; 

d) Buộc lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng theo quy định đối với hành vi quy 

định tại điểm d khoản 1, điểm b khoản 2 Điều này; 

đ) Buộc tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình đối với hành vi quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều này; 

e) Buộc thực hiện thí nghiệm hoặc thí nghiệm lại theo quy định đối với hành vi quy 

định tại điểm c khoản 3 Điều này; 

g) Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công thi công xây dựng công trình theo thiết 

kế biện pháp thi công được duyệt đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều 

này; 

h) Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình nộp gia hạn bảo 

lãnh hợp đồng khi đến thời hạn gia hạn bảo lãnh hợp đồng đối với hành vi quy định tại 

điểm b khoản 4 Điều này; 

i) Buộc nhà thầu thi công tổ chức thi công xây dựng công trình theo quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 4 Điều 

này; 

k) Buộc mua bảo hiểm công trình đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 4 Điều 

này; 

l) Buộc đảm bảo tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung trong trường hợp công trình 

đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này. 

Điều 17. Vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây 

dựng công trình 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Để cán bộ giám sát thi công thực hiện giám sát hoặc ký các tài liệu trong hồ sơ 

nghiệm thu mà không có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình 
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hoặc không phù hợp với lĩnh vực hành nghề, loại công trình, hạng hoặc thời hạn hành 

nghề theo chứng chỉ được cấp; 

b) Nghiệm thu không đúng trình tự, thủ tục quy định; 

c) Không gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị kiểm tra công tác nghiệm 

thu theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi thanh toán khi 

chưa có đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định. 

3. Phạt tiền đối với hành vi chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình 

để trình người quyết định đầu tư phê duyệt kể từ ngày công trình hoàn thành, đưa vào 

khai thác, sử dụng như sau: 

a) Từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng trong trường hợp chậm quá 09 tháng đối 

với dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A; 

b) Từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng trong trường hợp chậm quá 06 tháng đối 

với dự án nhóm B; 

c) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp chậm quá 03 tháng đối 

với dự án nhóm C. 

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi đưa từng phần 

công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa tổ chức 

nghiệm thu theo quy định. 

5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Nghiệm thu khi công việc chưa thực hiện hoặc nhiều hơn công việc thực tế thực 

hiện; 

b) Công trình đã nghiệm thu nhưng không đảm bảo về chất lượng hoặc chủng loại vật 

liệu theo hồ sơ thiết kế hoặc hồ sơ hoàn thành công trình; 

c) Bàn giao, đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa có 

văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

theo quy định. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc bổ sung đầy đủ các tài liệu trong hồ sơ thanh toán đối với hành vi quy định tại 

khoản 2 Điều này; 

b) Buộc trong thời hạn 01 tháng phải hoàn thành việc lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư 

xây dựng công trình, trình người quyết định đầu tư phê duyệt đối với hành vi quy định 

tại khoản 3 Điều này; 

c) Buộc trong thời hạn 01 tháng phải tổ chức nghiệm thu đối với hành vi quy định tại 

khoản 4 Điều này và buộc bồi thường thiệt hại cho bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan (nếu có). 

d) Buộc tổ chức nghiệm thu lại theo thực tế thi công và buộc thu hồi số tiền đã nghiệm 

thu, thanh toán sai đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này; 

đ) Buộc khắc phục chất lượng công trình phù hợp với hồ sơ thiết kế đối với hành vi 

quy định tại điểm b khoản 5 Điều này; 

e) Buộc trong thời hạn 15 ngày phải có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm 

tra theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1, điểm c khoản 5 Điều 

này. 

Điều 18. Vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng 
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Không có thỏa thuận liên danh đối với bên nhận thầu là liên danh nhà thầu; 

b) Hợp đồng xây dựng không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 
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a) Giá ký kết hợp đồng vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp 

đồng xây dựng (trừ khối lượng phát sinh ngoài gói thầu được người quyết định đầu tư 

cho phép); 

b) Mức tạm ứng hợp đồng vượt quá tỷ lệ % quy định hoặc tạm ứng hợp đồng khi chưa 

có bảo lãnh tạm ứng theo quy định; 

c) Thanh toán hợp đồng xây dựng không đúng số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, 

thời điểm thanh toán hoặc thời hạn thanh toán quy định trong hợp đồng trừ trường hợp 

các bên có thỏa thuận khác; 

d) Quyết toán hoặc thanh lý hợp đồng xây dựng chậm quá thời hạn quy định đối với 

hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1, điểm b khoản 2 

Điều này; 

b) Buộc thực hiện đúng giá trúng thầu đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 

Điều này; 

c) Buộc thực hiện thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng theo quy định đối với 

hành vi quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều này. 

Điều 19. Vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì, khai thác, sử dụng công trình 

xây dựng 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu 

hoặc người quản lý, sử dụng công trình có một trong các hành vi sau đây: 

a) Không phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định; 

b) Không tổ chức giám sát, nghiệm thu việc khắc phục, sửa chữa của nhà thầu thi công 

xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình xây dựng. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu 

hoặc đơn vị quản lý và vận hành công trình có một trong các hành vi sau đây: 

a) Không tổ chức lập quy trình bảo trì công trình xây dựng hoặc không thực hiện bảo 

trì công trình theo đúng quy trình được duyệt; 

b) Không lập kế hoạch bảo trì công trình xây dựng hằng năm theo quy định; 

c) Không lập hồ sơ sửa chữa công trình theo quy định; 

d) Không bàn giao, bàn giao chậm hoặc bàn giao không đầy đủ quy trình bảo trì công 

trình xây dựng được duyệt cho chủ sở hữu, đơn vị quản lý sử dụng công trình; 

đ) Không lập, thẩm định, phê duyệt dự toán bảo trì đối với công trình xây dựng sử 

dụng vốn nhà nước. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu 

hoặc người quản lý, sử dụng, vận hành công trình có một trong các hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng, báo cáo cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận việc kéo dài thời hạn sử dụng công 

trình đối với công trình đã hết tuổi thọ theo thiết kế quy định; 

b) Không thực hiện quan trắc công trình theo quy định; 

c) Sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đã hết hiệu lực để thực hiện bảo trì; 

d) Không tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn chịu lực, an toàn vận hành công trình 

hoặc không gửi kết quả đánh giá đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định; 

đ) Không thực hiện việc kiểm tra, sửa chữa, áp dụng biện pháp khẩn cấp hoặc báo cáo 

theo quy định khi phát hiện công trình, hạng mục công trình có dấu hiệu nguy hiểm, 

không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng; 

e) Không thực hiện một trong các nội dung sau khi công trình hết thời hạn sử dụng: 

Gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng (nếu có) trước khi xem xét, quyết định việc tiếp tục 

sử dụng công trình; báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng công 

trình, kết quả sửa chữa công trình (nếu có) với cơ quan có thẩm quyền đối với công 

trình quy định phải báo cáo. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
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a) Buộc phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định đối với hành vi 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Buộc lập quy trình bảo trì hoặc thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo quy định 

đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

c) Buộc thực hiện giám sát, nghiệm thu công tác thi công, sửa chữa bảo trì hoặc buộc 

lập hồ sơ sửa chữa công trình theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 

1, điểm c khoản 2 Điều này; 

d) Buộc chủ đầu tư phải bàn giao đầy đủ quy trình bảo trì công trình xây dựng được 

duyệt đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này; 

đ) Buộc chủ sở hữu, đơn vị quản lý và sử dụng công trình thực hiện lập, thẩm định, 

phê duyệt dự toán bảo trì theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 

Điều này; 

e) Buộc tổ chức đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành công trình hoặc buộc gửi 

kết quả đánh giá đến cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 

3 Điều này; 

g) Buộc thực hiện các trách nhiệm, biện pháp theo quy định đối với hành vi quy định 

tại điểm đ khoản 3 Điều này; 

h) Buộc thực hiện: Gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng (nếu có) trước khi xem xét, quyết 

định việc tiếp tục sử dụng công trình; báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm định, đánh giá 

chất lượng công trình, kết quả sửa chữa công trình (nếu có) với cơ quan có thẩm quyền 

đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 3 Điều này. 

Điều 20. Vi phạm quy định về quản lý, lưu trữ hồ sơ 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Không lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng hoặc lưu trữ không đầy đủ 

danh mục tài liệu theo quy định; 

b) Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng theo quy 

định. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện việc lưu trữ hoặc bổ sung đầy đủ 

danh mục tài liệu lưu trữ đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 21. Vi phạm quy định về sự cố công trình 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau 

đây: 

a) Không báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định khi xảy ra sự cố công trình; 

b) Không tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố công trình hoặc tự ý phá dỡ, thu dọn hiện 

trường khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; 

c) Không lập hồ sơ sự cố công trình theo quy định. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Buộc lập hồ sơ sự cố công trình đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều 

này. 

Điều 22. Vi phạm quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
Trường hợp nhà thầu tư vấn quản lý dự án, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên 

ngành, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực là chủ đầu tư thì tùy theo phạm vi 

nhiệm vụ được giao, nhà thầu tư vấn quản lý dự án, ban quản lý dự án bị xử phạt hành 

chính đối với những hành vi quy định từ Điều 7 đến Điều 21 của Nghị định này. 

Mục 2. ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ (TRONG TRƯỜNG HỢP TỰ THỰC HIỆN), 

NHÀ THẦU, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC 

Điều 23. Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động xây dựng 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân hành nghề hoạt 

động xây dựng có một trong các hành vi sau đây: 
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a) Hoạt động xây dựng không đủ điều kiện năng lực theo quy định hoặc sai chứng chỉ 

hành nghề hoặc không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề đã hết hiệu 

lực; 

b) Mượn, cho mượn, thuê hoặc cho thuê chứng chỉ hành nghề để hoạt động xây dựng; 

c) Người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài hành nghề hoạt động 

xây dựng ở Việt Nam mà không thực hiện việc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề theo 

quy định. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức hoạt động xây 

dựng có một trong các hành vi sau đây: 

a) Giao cho người không có chứng chỉ hành nghề hoặc không đủ điều kiện năng lực 

tương ứng với loại, cấp công trình đảm nhận đối với các chức danh theo quy định; 

b) Hoạt động không đủ điều kiện năng lực theo quy định; 

c) Hoạt động xây dựng không có chứng chỉ năng lực hoặc chứng chỉ năng lực đã hết 

hiệu lực theo quy định; 

d) Không có hợp đồng lao động với những cá nhân đảm nhận những chức danh chủ 

chốt theo quy định; 

đ) Những chức danh chủ chốt không có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

về lĩnh vực đặc thù của dự án theo quy định. 

3. Ngoài việc bị xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều này, nhà thầu nước ngoài còn 

bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Vi phạm chế độ báo cáo theo quy định; 

b) Tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam mà không có giấy phép hoạt động xây 

dựng; 

c) Không liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt 

Nam theo quy định; 

d) Không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử theo quy định khi tham gia các 

hoạt động xây dựng; 

đ) Không đăng ký hoặc không thông báo địa chỉ, số điện thoại, fax, email của văn 

phòng điều hành hoặc người đại diện thực hiện hợp đồng đến cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định; 

e) Sử dụng lao động là người nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam 

nhưng không phải là chuyên gia quản lý kinh tế, chuyên gia quản lý kỹ thuật hoặc 

không phải người lao động có tay nghề cao mà thị trường lao động Việt Nam đáp ứng 

được; 

g) Không thực hiện hợp đồng liên danh đã ký kết với nhà thầu Việt Nam hoặc không 

sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam đã được xác định trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

hoạt động xây dựng; 

h) Không phân định cụ thể nội dung, khối lượng hoặc giá trị phần công việc của nhà 

thầu Việt Nam trong liên danh hoặc của nhà thầu phụ Việt Nam; 

i) Không thực hiện đăng kiểm chất lượng đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu theo hợp 

đồng nhận thầu hoặc không thực hiện đăng kiểm an toàn đối với thiết bị thi công xây 

dựng. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi 

quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này; 

b) Đình chỉ hoạt động xây dựng từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều này; 

c) Đình chỉ hoạt động xây dựng từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp không có 

chứng chỉ năng lực; đình chỉ hoạt động xây dựng từ 03 tháng đến 06 tháng đối với 

trường hợp chứng chỉ năng lực hết hiệu lực đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 

2 Điều này; 
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d) Đình chỉ hoạt động xây dựng tại Việt Nam đến 24 tháng đối với hành vi quy định 

tại điểm b khoản 3 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Thông báo cho cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề thu hồi hoặc tuyên hủy chứng chỉ 

hành nghề theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; 

b) Buộc hoàn thành việc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề đối với hành vi quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều này; 

c) Buộc thay thế người có đủ điều kiện năng lực hoặc chứng chỉ hành nghề phù hợp 

đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

d) Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều 

này; 

đ) Buộc thay thế người có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn phù hợp đối với hành vi 

quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này; 

e) Buộc bổ sung báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại điểm 

a khoản 3 Điều này; 

g) Buộc làm thủ tục cấp giấy phép đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều 

này; 

h) Buộc nhà thầu thực hiện đúng cam kết theo quy định của pháp luật Việt Nam đối 

với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này; 

i) Buộc công bố thông tin hoặc bổ sung các thông tin phải công bố đối với hành vi quy 

định tại điểm d khoản 3 Điều này; 

k) Buộc bổ sung việc đăng ký hoặc thông báo thông tin theo quy định đối với hành vi 

quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này; 

l) Buộc nhà thầu làm thủ tục xuất cảnh cho người lao động nước ngoài đối với hành vi 

quy định tại điểm e khoản 3 Điều này; 

m) Buộc nhà thầu thực hiện đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với hành 

vi quy định tại điểm g khoản 3 Điều này; 

n) Buộc nhà thầu nước ngoài bổ sung nội dung, khối lượng hoặc giá trị cụ thể phần 

công việc của nhà thầu Việt Nam trong liên danh hoặc của nhà thầu phụ Việt Nam 

trong các thỏa thuận với nhà thầu nước ngoài đối với hành vi quy định tại điểm h 

khoản 3 Điều này; 

o) Buộc thực hiện đăng kiểm chất lượng đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu và buộc tái 

xuất đối với thiết bị, vật tư không đảm bảo chất lượng theo cam kết trong hợp đồng 

hoặc theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam trong trường hợp hợp đồng 

không nêu cụ thể hoặc buộc thực hiện đăng kiểm an toàn đối với thiết bị thi công xây 

dựng đối với hành vi quy định tại điểm i khoản 3 Điều này. 

Điều 24. Vi phạm nội dung hồ sơ dự thầu 
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với nhà thầu không đáp ứng 

đủ năng lực theo hồ sơ dự thầu hoặc bố trí người, trang thiết bị, đưa vật liệu vào sử 

dụng trong công trình không đúng với hồ sơ dự thầu hoặc kết quả trúng thầu. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu 

hoặc kết quả trúng thầu đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 25. Vi phạm quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng, 

sử dụng số liệu, tài liệu trong hoạt động xây dựng 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tiêu 

chuẩn nước ngoài mà chưa được người quyết định đầu tư chấp thuận. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng kết quả 

thí nghiệm của tổ chức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng không đủ điều kiện năng 

lực theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng số liệu, 

tài liệu thiếu căn cứ pháp lý. 
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4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không sử dụng 

hoặc sử dụng sai quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc hủy kết quả thí nghiệm hoặc số liệu, tài liệu thiếu căn cứ pháp lý đối với hành 

vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này; 

b) Buộc sử dụng đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng đối với hành vi 

quy định tại khoản 4 Điều này. 

Điều 26. Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng 
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Sử dụng nhân lực, thiết bị, phòng thí nghiệm không phù hợp với phương án kỹ thuật 

khảo sát xây dựng được duyệt; 

b) Phiếu kết quả thí nghiệm không đáp ứng các nội dung theo quy định; 

c) Không lưu trữ mẫu khảo sát hoặc tài liệu khảo sát theo quy định; 

d) Không phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát. 

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Lập nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng hoặc báo cáo khảo 

sát không đầy đủ nội dung theo quy định; nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát không 

đầy đủ nội dung theo quy định; 

b) Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng không phù hợp với nhiệm vụ khảo sát 

xây dựng hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khảo sát xây dựng; 

c) Lập nhiệm vụ khảo sát hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng không phù hợp 

với loại, cấp công trình xây dựng hoặc loại hình khảo sát; 

d) Triển khai khảo sát khi chưa có nhiệm vụ khảo sát hoặc phương án kỹ thuật khảo 

sát xây dựng được phê duyệt hoặc vi phạm trình tự khảo sát theo quy định; 

đ) Không thực hiện khảo sát theo nhiệm vụ khảo sát hoặc phương án kỹ thuật khảo sát 

xây dựng được phê duyệt; 

e) Không tổ chức thực hiện biện pháp kiểm soát chất lượng quy định tại phương án kỹ 

thuật khảo sát xây dựng; 

g) Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Báo cáo tài liệu, số liệu khảo sát không đúng thực tế khảo sát hoặc không đúng quy 

định dẫn tới phải điều chỉnh thiết kế; 

b) Không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị công trình hạ 

tầng kỹ thuật, công trình xây dựng, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan khu vực 

khảo sát. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Hủy kết quả khảo sát, tài liệu, số liệu khảo sát không đúng thực tế khảo sát hoặc 

không đúng quy định và hủy phiếu kết quả thí nghiệm đối với hành vi quy định tại 

điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều này; 

b) Buộc lập lại nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và khảo sát 

lại các công trình chưa thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b, 

điểm c và điểm đ khoản 2 Điều này; 

c) Buộc tổ chức thực hiện biện pháp kiểm soát chất lượng đối với hành vi quy định tại 

điểm e khoản 2 Điều này; 

d) Buộc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hành vi quy định tại điểm g 

khoản 2 Điều này. 

Điều 27. Vi phạm quy định về công tác lập quy hoạch xây dựng 
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1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lập nhiệm vụ quy 

hoạch vùng, quy hoạch khu chức năng đặc thù, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn 

hoặc quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vượt quá thời gian quy định. 

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Khung tên bản vẽ không có tên hoặc chữ ký của chủ nhiệm lập đồ án quy hoạch, 

chủ trì thiết kế các bộ môn, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, dấu của nhà 

thầu; 

b) Sử dụng bản đồ địa hình không đúng quy định để phục vụ lập đồ án quy hoạch. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Lập nhiệm vụ quy hoạch không đầy đủ nội dung theo quy định; 

b) Không lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư có liên quan về 

nhiệm vụ hoặc đồ án quy hoạch đô thị; 

c) Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt hoặc hồ sơ lấy ý kiến về nhiệm vụ, đồ án quy 

hoạch xây dựng không đầy đủ theo quy định; 

d) Bản vẽ quy hoạch xây dựng không được cơ quan thẩm định đóng dấu xác nhận sau 

khi có quyết định phê duyệt; 

đ) Không gửi hồ sơ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt về cơ quan quản lý quy 

hoạch xây dựng để lưu giữ theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Thuyết minh, thành phần bản vẽ hoặc nội dung bản vẽ trong đồ án quy hoạch không 

đầy đủ theo quy định; 

b) Không có hồ sơ thiết kế đô thị hoặc hồ sơ không đầy đủ bản vẽ, nội dung theo quy 

định; 

c) Lập quy hoạch chung xây dựng không phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng; quy 

hoạch phân khu xây dựng không phù hợp với quy hoạch chung xây dựng; quy hoạch 

chi tiết xây dựng không phù hợp với quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết xây dựng 

điểm dân cư nông thôn không phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã; 

d) Không thực hiện công bố công khai theo quy định đối với đồ án quy hoạch xây 

dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc sử dụng bản đồ địa hình đúng quy định để lập lại đồ án quy hoạch xây dựng 

đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; 

b) Buộc lập lại nhiệm vụ quy hoạch, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt hoặc hồ sơ lấy ý 

kiến đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều này; 

c) Buộc tổ chức lấy ý kiến bổ sung của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng dân 

cư có liên quan đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này; 

d) Buộc gửi hồ sơ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt về cơ quan quản lý quy 

hoạch xây dựng lưu giữ đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này; 

đ) Buộc lập lại thuyết minh, bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng, hồ sơ thiết kế đô thị 

đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 4 Điều này; 

e) Buộc thực hiện công bố công khai đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt đối 

với hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này. 

Điều 28. Vi phạm quy định về thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết 

kế, dự toán 
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Thực hiện thẩm tra dự án do mình lập hoặc công trình do mình thiết kế; 

b) Báo cáo kết quả thẩm tra không chính xác. 
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2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện thẩm 

tra dự án vượt quá thời hạn quy định như sau: 

a) 30 ngày đối với dự án quan trọng quốc gia; 

b) 20 ngày đối với dự án nhóm A; 

c) 15 ngày đối với dự án nhóm B; 

d) 10 ngày đối với dự án nhóm C. 

Điều 29. Vi phạm quy định về thiết kế, dự toán xây dựng công trình 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Lập hồ sơ thiết kế xây dựng không đúng quy định; 

b) Thay đổi thiết kế không theo đúng trình tự quy định; 

c) Thực hiện bước thiết kế tiếp theo khi bước thiết kế trước chưa được phê duyệt hoặc 

không phù hợp với bước thiết kế trước đã được phê duyệt. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Chỉ định nhà sản xuất, cung cấp vật liệu, vật tư hoặc thiết bị xây dựng trong nội 

dung thiết kế xây dựng của công trình sử dụng vốn nhà nước; 

b) Không đưa vào thiết kế vật liệu xây không nung đối với công trình bắt buộc sử dụng 

vật liệu xây không nung, không đảm bảo tỷ lệ vật liệu xây không nung theo quy định 

hoặc không tuân thủ các quy định về sử dụng vật liệu cho công trình; 

c) Thiết kế an toàn quá mức quy định đối với công trình sử dụng vốn nhà nước; 

d) Không thực hiện nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng hoặc tổ chức nghiệm thu hồ sơ 

thiết kế xây dựng không đúng quy định; 

đ) Lập biện pháp tổ chức thi công không đảm bảo tính kinh tế - kỹ thuật; 

e) Xác định cấp đất, cấp đá không phù hợp với kết quả khảo sát địa chất hoặc tính toán 

cự ly vận chuyển, phương tiện vận chuyển không phù hợp thực tế đối với công trình sử 

dụng vốn nhà nước; 

g) Áp dụng hoặc vận dụng định mức không phù hợp với nội dung công việc làm tăng 

chi phí trong dự toán đối với công trình sử dụng vốn nhà nước; 

h) Áp giá vật tư, vật liệu, thiết bị không phù hợp với công bố giá, báo giá của nhà cung 

cấp hoặc mặt bằng giá thị trường địa phương nơi thực hiện dự án tại thời điểm lập dự 

toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn nhà nước; 

i) Không có bản vẽ thiết kế các công trình phụ trợ nhưng đưa khối lượng vào dự toán 

để tính chi phí xây dựng hoặc lập dự toán có khối lượng không phù hợp với khối 

lượng tính toán từ bản vẽ thiết kế đối với công trình sử dụng vốn nhà nước. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Không đưa hoặc đưa không đầy đủ các tiêu chuẩn, tính năng sử dụng của thiết bị, 

vật tư, cấu kiện vào hồ sơ thiết kế; 

b) Phát hành hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đối với công trình bắt buộc phải có 

khảo sát địa chất khi chưa có kết quả khảo sát địa chất công trình hoặc không phù hợp 

với kết quả khảo sát theo quy định; 

c) Không sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với công trình theo quy định 

phải sử dụng; 

d) Thiết kế không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy nổ; 

ứng phó với biến đổi khí hậu và các điều kiện an toàn khác; 

đ) Không thực hiện giám sát tác giả thiết kế xây dựng trong quá trình thi công xây 

dựng; 

e) Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 
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Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế từ 06 tháng 

đến 12 tháng tùy theo mức độ vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 

Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc đưa vào thiết kế, dự toán chủng loại, tỷ lệ vật liệu xây dựng theo quy định 

trong trường hợp công trình chưa hoặc đang thi công xây dựng đối với hành vi quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều này; 

b) Buộc lập lại biện pháp tổ chức thi công hoặc dự toán theo đúng quy định đối với 

hành vi quy định tại điểm c, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h và điểm i khoản 2 Điều 

này; 

c) Buộc nghiệm thu hồ sơ thiết kế theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm d 

khoản 2 Điều này; 

d) Buộc thiết kế lại theo kết quả khảo sát địa chất công trình đối với hành vi quy định 

tại điểm b khoản 3 Điều này; 

đ) Buộc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hành vi quy định tại điểm e 

khoản 3 Điều này. 

Điều 30. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng 
1. Xử phạt hành vi thi công xây dựng không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi 

vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không 

đúng nơi quy định như sau: 

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với xây dựng 

nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác trừ trường hợp quy định tại điểm b 

khoản này; 

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với xây dựng công trình thuộc 

trường hợp lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây 

dựng. 

2. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng 

kỹ thuật, công trình lân cận (mà các bên không thỏa thuận được việc bồi thường theo 

quy định của pháp luật dân sự); gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân 

cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác như sau: 

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại 

nông thôn hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, 

điểm c khoản này; 

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ 

tại đô thị; 

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng công trình yêu 

cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây 

dựng. 

3. Xử phạt nhà thầu tiếp tục thực hiện thi công xây dựng công trình mà chủ đầu tư 

công trình đó đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi quy định tại khoản 2, 

khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 15 Nghị định này như sau: 

a) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ 

tại đô thị; 

b) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ 

trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không 

thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản này; 

c) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với xây dựng công trình 

thuộc trường hợp lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư 

xây dựng. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

123



a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc bổ sung phương tiện, biện pháp 

che chắn theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này; 

b) Buộc bồi thường thiệt hại theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều 

này. 

Điều 31. Vi phạm quy định về an toàn trong thi công xây dựng công trình 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không có sổ nhật 

ký an toàn lao động hoặc sổ nhật ký không ghi chép đầy đủ theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau: 

a) Sử dụng người lao động không có thiết bị bảo vệ cá nhân, an toàn lao động trên 

công trường theo quy định; 

b) Không lập các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công 

hoặc công trình trước khi thi công xây dựng; 

c) Sử dụng thiết bị thi công không có giấy tờ lưu hành, vận hành theo quy định, không 

kiểm định hoặc đã hết thời gian kiểm định; 

d) Không có biển cảnh báo đề phòng tai nạn hoặc không bố trí người hướng dẫn tại 

những vị trí nguy hiểm trên công trường; 

đ) Sử dụng người lao động chưa được huấn luyện, hướng dẫn về an toàn lao động. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Vi phạm quy định về quy trình phá dỡ công trình xây dựng; 

b) Không mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường theo quy 

định. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo vệ cá nhân, an toàn lao động cho người lao 

động trên công trường theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

này; 

b) Buộc lập các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công 

hoặc công trình trước khi thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 

2 Điều này; 

c) Buộc sử dụng thiết bị thi công có đầy đủ giấy tờ lưu hành, vận hành, được kiểm 

định theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này; 

d) Buộc có biển cảnh báo đề phòng tai nạn, bố trí người hướng dẫn tại những vị trí 

nguy hiểm trên công trường đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này; 

đ) Buộc huấn luyện, hướng dẫn về an toàn lao động cho người lao động đối với hành 

vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này; 

e) Buộc thực hiện đúng quy định về quy trình phá dỡ công trình xây dựng đối với hành 

vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này; 

g) Buộc mua bảo hiểm đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này. 

Điều 32. Vi phạm quy định về thi công xây dựng công trình 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau 

đây: 

a) Không có biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng 

công trình theo quy định; 

b) Không hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và tài sản khác của 

nhà thầu ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao (trừ 

trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác); 

c) Không có nhật ký thi công hoặc nhật ký thi công lập không đúng quy định; 

d) Làm thất lạc mốc định vị hoặc mốc giới công trình. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không trình chủ 

đầu tư chấp thuận một trong các nội dung sau: 
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a) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số 

kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật; 

b) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được 

sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công (trong đó có quy định cụ thể các 

biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình); 

c) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công 

xây dựng, nghiệm thu bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn 

thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hồ sơ 

quản lý chất lượng các công việc xây dựng theo quy định hoặc lập không phù hợp với 

thời gian thực hiện thực tế tại công trường. 

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Không tuân thủ quy định của thiết kế về sử dụng vật liệu xây dựng; 

b) Không lập bản vẽ hoàn công theo quy định hoặc lập bản vẽ hoàn công không đúng 

thực tế thi công. 

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Sử dụng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng hoặc thiết bị công nghệ không có 

chứng chỉ xuất xứ, chứng nhận đủ tiêu chuẩn chất lượng theo quy định; 

b) Thi công sai thiết kế đã được phê duyệt hoặc sai chỉ dẫn kỹ thuật; 

c) Thiếu kết quả thí nghiệm theo quy định; nghiệm thu chất lượng vật liệu không đảm 

bảo theo yêu cầu kỹ thuật hoặc thiếu hồ sơ về chất lượng; 

d) Thi công không đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt; 

đ) Không thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế đã được chủ 

đầu tư chấp thuận hoặc không thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động, chạy 

thử liên động theo kế hoạch đã được chủ đầu tư chấp thuận trước khi đề nghị nghiệm 

thu. 

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Không lập hệ thống quản lý chất lượng hoặc lập hệ thống quản lý chất lượng không 

phù hợp với quy mô công trình; 

b) Hệ thống quản lý chất lượng không nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá 

nhân, bộ phận liên quan đến quản lý chất lượng công trình. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc có biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng 

công trình theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Buộc phải hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và tài sản khác của 

nhà thầu ra khỏi công trường đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; 

c) Buộc ghi nhật ký thi công đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 

1 Điều này; 

d) Buộc xác định lại mốc định vị, mốc giới công trình đối với hành vi quy định tại 

điểm d khoản 1 Điều này; 

đ) Buộc lập hồ sơ quản lý chất lượng các công việc xây dựng phù hợp với thời gian 

thực hiện thực tế tại công trường đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này; 

e) Buộc sử dụng vật liệu theo thiết kế được phê duyệt trong trường hợp công trình 

đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này; 

g) Buộc lập bản vẽ hoàn công đúng thực tế thi công theo quy định đối với hành vi quy 

định tại điểm b khoản 4 Điều này; 

h) Buộc thi công theo thiết kế được phê duyệt, chỉ dẫn kỹ thuật hoặc biện pháp thiết kế 

thi công được duyệt đối với hành vi quy định tại điểm b, điểm d khoản 5 Điều này; 
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i) Buộc thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo quy định hoặc thực hiện thí 

nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo quy định trước khi đề 

nghị nghiệm thu đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 5 Điều này; 

k) Buộc lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình đối với hành 

vi quy định tại điểm a khoản 6 Điều này; 

l) Buộc lập hệ thống quản lý chất lượng, nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng 

cá nhân, bộ phận liên quan đến quản lý chất lượng công trình đối với hành vi quy định 

tại điểm b khoản 6 Điều này. 

Điều 33. Vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình 
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Không thực hiện công việc giám sát thi công theo quy định; 

b) Ký hồ sơ nghiệm thu khi không có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng 

công trình hoặc không phù hợp với lĩnh vực hành nghề, loại công trình, hạng hoặc thời 

hạn hành nghề theo chứng chỉ được cấp; 

c) Không lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Làm sai lệch kết quả giám sát; 

b) Để nhà thầu thi công thi công sai thiết kế đã được phê duyệt hoặc thi công không 

đúng chủng loại, quy cách vật liệu xây dựng hoặc thi công không đúng với thiết kế 

biện pháp thi công được duyệt; 

c) Để nhà thầu thi công không sử dụng vật liệu xây không nung đối với công trình theo 

quy định bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây không nung. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện việc giám sát thi công theo quy định đối với hành vi quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Buộc lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng đối với hành vi quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều này; 

c) Buộc hủy kết quả giám sát đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

d) Buộc sử dụng vật liệu xây không nung theo quy định đối với phần còn lại của công 

trình đang xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này. 

Điều 34. Vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng công trình xây 

dựng 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức 

nghiệm thu theo quy định hoặc nghiệm thu không đúng trình tự, thủ tục quy định. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kéo dài thời gian 

hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán 

công trình theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Nghiệm thu khi công việc chưa thực hiện hoặc nhiều hơn công việc thực tế thực 

hiện; 

b) Nghiệm thu không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc không theo yêu cầu của thiết kế công trình; 

c) Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng khi chưa có văn 

bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức bàn 

giao công trình cho chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu 

theo quy định. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
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a) Buộc tổ chức nghiệm thu hoặc nghiệm thu lại đối với hành vi quy định tại khoản 1 

Điều này; 

b) Buộc hủy bỏ kết quả nghiệm thu đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 

3 Điều này và thu hồi giá trị đã thanh toán đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 

Điều này; 

c) Buộc có văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định đối với 

hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này; 

d) Buộc nghiệm thu theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này. 

Điều 35. Vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng 
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau 

đây: 

1. Không có thỏa thuận liên danh đối với bên nhận thầu là liên danh nhà thầu. 

2. Hợp đồng xây dựng không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo quy định. 

Điều 36. Vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì công trình xây dựng 
1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện 

trách nhiệm bảo hành theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không lập quy 

trình bảo trì hoặc lập quy trình bảo trì không đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy 

định. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập quy trình bảo trì theo quy định đối với hành 

vi quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 37. Vi phạm quy định về lưu trữ 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: 

a) Nhà thầu khảo sát, thiết kế không lưu trữ hồ sơ khảo sát, thiết kế xây dựng công 

trình theo quy định; 

b) Nhà thầu giám sát không lưu trữ hồ sơ liên quan đến công việc giám sát theo quy 

định; 

c) Nhà thầu thi công xây dựng không lưu trữ hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo 

quy định; 

d) Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng không lưu trữ hồ sơ thí 

nghiệm, phiếu nhận mẫu và phiếu kết quả thí nghiệm theo quy định; 

đ) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về xây dựng không lưu trữ hoặc lưu trữ 

hồ sơ khóa học không đúng quy định. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định đối với hành 

vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 38. Vi phạm quy định về kiểm định, thí nghiệm, đào tạo trong hoạt động xây 

dựng 
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi 

phạm quy định về kiểm định sau đây: 

a) Thực hiện kiểm định chất lượng không đúng trình tự, thủ tục quy định; 

b) Báo cáo kết quả kiểm định không chính xác; 

c) Tham gia kiểm định chất lượng công trình xây dựng do mình giám sát đối với công 

trình sử dụng vốn nhà nước. 

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi 

phạm quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng sau đây: 

a) Thực hiện thí nghiệm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc không đủ điều kiện 

năng lực theo quy định; 

b) Thực hiện các thí nghiệm, cung cấp các số liệu, kết quả thí nghiệm không đúng quy 

định; báo cáo kết quả thí nghiệm không chính xác hoặc số liệu trên phiếu kết quả thí 

nghiệm không phù hợp với số liệu trong sổ ghi chép kết quả thí nghiệm. 
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3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng không đủ điều kiện theo quy 

định. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; 

b) Buộc hủy bỏ kết quả đào tạo và hoàn trả học phí cho học viên đối với hành vi quy 

định tại khoản 3 Điều này. 

Chương III 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP 

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, 

KINH DOANH KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG; SẢN XUẤT, 

KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

Điều 39. Vi phạm quy định về lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy 

hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng; khai thác, chế biến khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng 
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức lập quy hoạch 

phát triển vật liệu xây dựng hoặc quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng không 

đảm bảo điều kiện năng lực quy định. 

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất vật liệu 

xây dựng không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi đầu tư xây dựng 

dự án sản xuất vật liệu xây dựng không phù hợp với quy hoạch phát triển vật liệu xây 

dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với cơ sở sản xuất vật liệu 

xây dựng trong xử lý, sử dụng chất thải làm nguyên liệu, nhiên liệu để sản xuất có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Kho bãi chứa chất thải không đạt yêu cầu kỹ thuật quy định; 

b) Không xử lý hoặc xử lý, sử dụng chất thải không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

quy định làm nguyên liệu, nhiên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng. 

5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với cơ sở nhiệt điện, phân 

bón hóa chất, luyện kim có một trong các hành vi sau đây: 

a) Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo mà không bao gồm 

thiết kế đồng bộ dây chuyền, thiết bị xử lý tro, xỉ, thạch cao theo quy định; 

b) Không phân loại, sơ chế hoặc phân loại, sơ chế tro, xỉ, thạch cao không đảm bảo 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng theo quy 

định; 

c) Không thuê đơn vị có đủ năng lực để phân loại, sơ chế tro, xỉ, thạch cao trong 

trường hợp không đủ khả năng tự phân loại, sơ chế tro, xỉ, thạch cao đạt tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. 

6. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với đơn vị được thuê để phân 

loại, sơ chế tro, xỉ, thạch cao có một trong các hành vi sau đây: 

a) Không đủ năng lực để thực hiện việc phân loại hoặc sơ chế tro, xỉ, thạch cao theo 

quy định; 

b) Không phân loại, sơ chế hoặc phân loại, sơ chế tro, xỉ, thạch cao không đảm bảo 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. 

7. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động khai thác, sản xuất khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng hoặc xử lý, sử dụng chất thải trong sản xuất vật liệu xây dựng từ 06 

tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 

Điều này. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
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a) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy 

định tại khoản 3 Điều này; 

b) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường (nếu có) đối với 

hành vi quy định tại điểm a khoản 4, điểm b khoản 5 và điểm b khoản 6 Điều này. 

Điều 40. Vi phạm quy định về kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng quy định với cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền về xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng; 

b) Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ hồ sơ xuất khẩu khoáng sản. 

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng không thuộc danh mục được phép xuất khẩu hoặc 

không đủ điều kiện theo quy định (trừ trường hợp có quy định khác). 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 41. Vi phạm các quy định về sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng có sử 

dụng amiăng trắng nhóm serpentine (sau đây viết tắt là amiăng trắng) 
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng 

sản phẩm vật liệu xây dựng có amiăng trắng có một trong các hành vi sau đây: 

a) Sử dụng sản phẩm vật liệu xây dựng có amiăng trắng chưa được công bố hợp quy; 

b) Không áp dụng các biện pháp theo quy định để khống chế việc phát sinh bụi amiăng 

trắng trong quá trình sử dụng sản phẩm vật liệu xây dựng có amiăng trắng; 

c) Không thu gom hoặc chuyển các phế thải vật liệu xây dựng có chứa amiăng trắng 

vào nơi quy định; 

d) Sử dụng phế thải vật liệu xây dựng có chứa amiăng trắng làm nguyên liệu rải 

đường. 

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng 

amiăng trắng để sản xuất vật liệu xây dựng có một trong các hành vi sau đây: 

a) Sử dụng amiăng trắng không có xuất xứ, nguồn gốc theo quy định; 

b) Nồng độ sợi amiăng trắng trong khu vực sản xuất vượt quá mức quy định; 

c) Để rách, vỡ bao hoặc rơi vãi amiăng trắng khi vận chuyển; 

d) Sử dụng amiăng trắng làm vật liệu nhồi, chèn hoặc cách nhiệt trong công trình xây 

dựng khi chưa được trộn với các chất kết dính theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với hành vi đầu tư mới hoặc 

mở rộng cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng có sử dụng amiăng trắng không phù hợp với 

quy hoạch. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo 

dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 

Điều này. 

Chương IV 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP 

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ 

THUẬT 

Mục 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤP, THOÁT NƯỚC 

Điều 42. Vi phạm quy định về bảo vệ khu vực an toàn giếng khai thác nước ngầm 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi đổ phân rác, phế 

thải xây dựng; chăn nuôi súc vật; trồng cây hoa màu trong khu vực an toàn giếng nước 

ngầm. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Đào 

hố rác, hố phân, hố vôi; chôn súc vật, chất độc hại trong khu vực an toàn giếng nước 

ngầm. 
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3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định 

về bảo vệ khu vực an toàn giếng nước ngầm mà không thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều này. 

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi khai thác nước 

ngầm mà không được cấp có thẩm quyền cho phép. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 

và khoản 4 Điều này; 

b) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi 

quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này; 

c) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm (nếu có) đối với hành vi 

quy định tại khoản 4 Điều này. 

Điều 43. Vi phạm quy định về bảo vệ hành lang an toàn tuyến ống nước thô và 

đường ống truyền tải nước sạch 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi: Xả rác, nước thải, đổ đất đá, vật liệu xây dựng trong hành lang an toàn 

tuyến ống nước thô hoặc đường ống truyền tải nước sạch. 

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi đào bới hoặc lấy 

đất đá trong hành lang an toàn tuyến ống nước thô hoặc đường ống truyền tải nước 

sạch; lấn chiếm hành lang an toàn tuyến ống nước thô, đường ống truyền tải nước 

sạch. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tự ý đục tuyến 

ống nước thô hoặc đường ống truyền tải nước sạch. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi 

quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 

Điều này. 

Điều 44. Vi phạm quy định về bảo vệ an toàn các công trình kỹ thuật thuộc hệ 

thống cấp nước 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi 

xả phân, rác, đổ phế thải xây dựng, phóng uế; chăn nuôi súc vật; trồng cây, rau, hoa 

màu trong khu vực an toàn các công trình thuộc hệ thống cấp nước. 

2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi 

phạm quy định về an toàn, bảo vệ khu vực an toàn đài nước, hồ chứa nước hoặc các 

công trình kỹ thuật khác thuộc hệ thống cấp nước. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi 

quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều 

này. 

Điều 45. Vi phạm quy định về bảo vệ, sử dụng mạng lưới cấp nước 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau 

đây: 

a) Sử dụng nước trước đồng hồ đo nước; 

b) Làm sai lệch đồng hồ đo nước; 

c) Tự ý thay đổi vị trí, cỡ, loại đồng hồ đo nước; 

d) Gỡ niêm phong, niêm chì của thiết bị đo đếm nước không đúng quy định. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau 

đây: 

a) Làm hư hỏng đường ống cấp nước, thiết bị kỹ thuật trong mạng lưới cấp nước; 
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b) Tự ý đấu nối đường ống cấp nước, thay đổi đường kính ống cấp nước không đúng 

quy định; 

c) Dịch chuyển tuyến ống, các thiết bị kỹ thuật thuộc mạng lưới cấp nước không đúng 

quy định. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Cung cấp nước sạch cho sinh hoạt không bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ 

thuật quy định; 

b) Cung cấp nước không phù hợp với kế hoạch phát triển cấp nước đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi chuyển nhượng 

một phần hoặc toàn bộ quyền kinh doanh dịch vụ cấp nước mà không có ý kiến chấp 

thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với 

hành vi quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này; 

c) Buộc thực hiện biện pháp để đảm bảo chất lượng nước sạch phù hợp với quy chuẩn 

kỹ thuật quy định đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này; 

d) Buộc thực hiện việc cung cấp nước sạch phù hợp với kế hoạch phát triển cấp nước 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 

Điều này; 

đ) Buộc lấy ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển nhượng 

quyền kinh doanh dịch vụ cấp nước theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 4 

Điều này. 

Điều 46. Vi phạm quy định về khai thác, sử dụng hệ thống thoát nước 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi đổ đất, đá, vật liệu, 

rác xuống sông, hồ, kênh, mương, hố ga, cống, rãnh thoát nước làm cản trở dòng chảy. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau 

đây: 

a) Tự ý đấu nối vào mạng lưới thoát nước; 

b) San, lấp kênh, mương, ao hồ thoát nước công cộng trái quy định; 

c) Tự ý dịch chuyển đường ống ngầm, hố ga thoát nước. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Xả chất độc hại vào hệ thống thoát nước công cộng; 

b) Vi phạm các quy định về bảo vệ an toàn hệ thống thoát nước. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 

và khoản 3 Điều này; 

b) Buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại khoản 

1, khoản 3 Điều này. 

Điều 47. Vi phạm về quản lý cao độ liên quan đến thoát nước 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với đơn vị thoát nước không 

cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời về cao độ hệ thống thoát nước cho các tổ chức, 

cá nhân có yêu cầu theo quy định. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cung cấp thông tin cao độ hệ thống thoát nước 

khi tổ chức, cá nhân yêu cầu đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 48. Vi phạm quy định về quản lý hệ thống hồ điều hòa 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau 

đây: 

a) Không định kỳ nạo vét đáy hồ, vệ sinh lòng hồ hoặc bờ hồ theo quy định; 
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b) Không lập quy trình quản lý, khai thác hoặc sử dụng hồ điều hòa theo quy định; 

c) Tổ chức dịch vụ vui chơi, giải trí, du lịch, nuôi trồng thủy sản hoặc dịch vụ khác mà 

không được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc lập quy trình quản lý, khai thác, sử dụng hồ điều hòa đúng quy định đối với 

hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; 

b) Buộc khôi phục tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình, phần công trình 

xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. 

Điều 49. Vi phạm quy định về quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước 

thải 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với đơn vị được giao quản lý 

thoát nước thải có một trong các hành vi sau đây: 

a) Không định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đầu mối, công trình trên 

mạng lưới thoát nước; 

b) Không lập hoặc lập quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải không đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đầu mối, công trình 

trên mạng lưới thoát nước đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Buộc lập quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải theo quy định đối với 

hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

Điều 50. Vi phạm về thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải hệ thống thoát nước 

tại đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thu gom, 

lưu trữ, vận chuyển hoặc thu gom, lưu trữ, vận chuyển bùn thải hệ thống thoát nước 

không đúng quy định. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Xả thải bùn thải chưa qua xử lý ra môi trường; 

b) Không quản lý bùn thải có các thành phần nguy hại theo quy định; 

c) Xử lý và tái sử dụng bùn thải không đúng quy định. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô 

nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 51. Vi phạm về thông hút, vận chuyển và xử lý bùn thải bể tự hoại tại đô thị, 

khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thu gom, 

lưu trữ, vận chuyển hoặc thu gom, lưu trữ, vận chuyển bùn thải bể tự hoại không đúng 

quy định. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Xả bùn thải bể tự hoại chưa qua xử lý ra môi trường; 

b) Xử lý và tái sử dụng bùn thải từ bể tự hoại không tuân thủ theo quy định của pháp 

luật. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô 

nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này. 

Mục 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHIẾU SÁNG, CÂY XANH ĐÔ 

THỊ, NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HỎA TÁNG 

Điều 52. Vi phạm quy định về bảo vệ, sử dụng hệ thống chiếu sáng công cộng 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi 

trang trí, treo biển quảng cáo hoặc các vật dụng khác vào cột đèn chiếu sáng mà không 

được phép hoặc không đúng quy định. 
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2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với đơn vị quản lý vận hành 

không báo cáo định kỳ về hệ thống chiếu sáng công cộng đến cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau 

đây: 

a) Làm hư hỏng các trang thiết bị hoặc hệ thống chiếu sáng công cộng; 

b) Dịch chuyển trái phép hoặc sử dụng các thiết bị trong hệ thống chiếu sáng công 

cộng không đúng quy định. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 3 

Điều này; 

b) Buộc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định đối với hành vi quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

Điều 53. Vi phạm quy định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi 

đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, tự ý ngắt hoa, cắt cành cây, lột vỏ thân cây, phóng 

uế hoặc có hành vi khác làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ. 

2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau đây: 

a) Xây bục bệ bao quanh gốc cây ở đường phố, công viên hoặc những nơi công cộng 

khác không đúng quy định; 

b) Giăng dây, giăng đèn trang trí, treo biển quảng cáo hoặc các vật dụng khác vào cây 

xanh ở những nơi công cộng, đường phố, công viên không đúng quy định; 

c) Chăn, thả gia súc, gia cầm trong công viên, vườn hoa. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Đổ phế thải, chất độc hại, vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh hoặc tự ý xâm hại, 

cản trở sự phát triển của cây xanh trong khu vực đô thị; 

b) Trồng cây xanh trên hè, dải phân cách, đường phố, nút giao thông hoặc khu vực 

công cộng không đúng quy định; 

c) Trồng các loại cây trong danh mục cây cấm trồng hoặc cây trong danh mục cây 

trồng hạn chế khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; 

d) Sử dụng các công trình trong công viên không đúng mục đích; 

đ) Làm hư hỏng các công trình văn hóa, dịch vụ, công trình công cộng trong công 

viên, vườn hoa; 

e) Lấn chiếm, xây dựng công trình trên đất cây xanh hiện có hoặc đã được xác định 

trong quy hoạch đô thị hoặc ngăn cản việc trồng cây xanh theo quy định; 

g) Tổ chức, cá nhân được giao quản lý không thực hiện đúng các quy định về duy trì, 

chăm sóc, phát triển cây xanh đô thị. 

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tự ý chặt hạ, di 

dời, đốt gốc, đào gốc cây xanh đô thị hoặc chặt rễ cây xanh không đúng quy định. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b 

khoản 2, điểm a, điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản 3 Điều này; 

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình, phần công trình 

xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 3 Điều này. 

Điều 54. Vi phạm quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở 

hỏa táng 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi 

không thực hiện việc chăm sóc, bảo quản, gìn giữ phần mộ, tro cốt định kỳ theo quy 

định. 
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2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau 

đây: 

a) Không có tường rào hoặc hàng rào ngăn cách nghĩa trang với khu dân cư xung 

quanh theo quy định; 

b) Chuyển nhượng phần mộ cá nhân đối với trường hợp theo quy định không được 

chuyển nhượng; 

c) Không lập hoặc không lưu trữ hồ sơ nghĩa trang theo quy định; 

d) Không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ tình hình quản lý, sử dụng nghĩa trang 

theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Không đảm bảo khoảng cách an toàn từ hàng rào nghĩa trang tới khu dân cư, công 

trình công cộng theo quy định; 

b) Không đóng cửa nghĩa trang theo quy định; 

c) Sử dụng đất dành cho phần mộ cá nhân trong nghĩa trang vượt quá diện tích quy 

định. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với đơn vị quản lý vận hành 

cơ sở hỏa táng có một trong các hành vi sau đây: 

a) Hoạt động không đủ điều kiện năng lực theo quy định; 

b) Giao cho người không đủ điều kiện năng lực để vận hành lò hỏa táng; 

c) Không lập quy trình quản lý vận hành lò hỏa táng hoặc thực hiện quy trình quản lý 

vận hành lò hỏa táng không đúng quy định đã được phê duyệt; 

d) Không lập sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ các ca hỏa táng theo quy định; 

đ) Không báo cáo tình hình hoạt động cơ sở hỏa táng với cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định; 

e) Thu gom, vận chuyển hoặc xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động hỏa táng không 

đúng quy định. 

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với chủ đầu tư dự án xây 

dựng nghĩa trang đưa nghĩa trang vào sử dụng khi chưa đáp ứng đủ điều kiện quy định. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 

3, điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ và điểm e khoản 4 Điều này; 

b) Buộc thay thế người có đủ điều kiện năng lực đối với hành vi quy định tại điểm b 

khoản 4 Điều này. 

Mục 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH NGẦM VÀ SỬ 

DỤNG CHUNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ 

Điều 55. Vi phạm quy định về sử dụng công trình ngầm đô thị 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau 

đây: 

a) Đấu nối trái phép đường dây, đường ống ngầm; 

b) Sử dụng hệ thống tuy nen, hào kỹ thuật không có giấy phép hoặc không đúng mục 

đích; tự ý đào bới, dịch chuyển, đấu nối tuy nen, hào kỹ thuật; vi phạm các quy định 

về quản lý, bảo vệ an toàn công trình ngầm đô thị. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 56. Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Cản trở việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, nâng cấp trang thiết bị theo hợp đồng đã ký; 

b) Vi phạm các quy định về quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì công trình hạ tầng kỹ 

thuật sử dụng chung. 
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2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi lắp đặt, quản lý, 

vận hành đường dây, cáp viễn thông, điện lực, chiếu sáng công cộng, đường ống cấp 

nước, thoát nước, cấp năng lượng hoặc thiết bị vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật sử dụng 

chung không đúng quy định. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung không tuân thủ quy hoạch đô thị, không có giấy 

phép xây dựng theo quy định hoặc sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện đúng các quy định về quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì công trình 

hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều 

này; 

c) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy 

định tại khoản 3 Điều này. 

Chương V 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP 

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, PHÁT 

TRIỂN NHÀ Ở, QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ VÀ CÔNG SỞ 

Mục 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 57. Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản 
1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Kinh doanh bất động sản thuộc trường hợp phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã 

mà không thành lập theo quy định hoặc kinh doanh bất động sản mà không đảm bảo 

đủ số vốn pháp định theo quy định; 

b) Không công khai, công khai không đầy đủ hoặc không đúng các nội dung về dự án 

bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định; 

c) Không lập hợp đồng hoặc lập hợp đồng kinh doanh bất động sản không đầy đủ các 

nội dung chính theo quy định; không công chứng hoặc chứng thực hợp đồng theo quy 

định; 

d) Không cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng hoặc việc sử dụng tiền ứng 

trước khi có yêu cầu; không cho phép bên mua, bên thuê mua được kiểm tra thực tế 

tiến độ thi công tại công trình; 

đ) Thu các loại phí liên quan đến chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định. 

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với chủ đầu tư hoặc chủ sở 

hữu nhà, công trình xây dựng có một trong các hành vi sau đây: 

a) Ký kết hợp đồng mua bán hoặc thuê mua nhà, công trình xây dựng mà không gắn 

quyền sử dụng đất với nhà, công trình xây dựng đó; 

b) Không thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây 

dựng (nếu có); 

c) Thu tiền của bên mua, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không 

đúng tiến độ thực hiện dự án hoặc thu vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng theo 

quy định. 

3. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện 

theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định; 

b) Kinh doanh bất động sản không đúng phạm vi được kinh doanh theo quy định; 

c) Triển khai xây dựng dự án kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

chậm tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 
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d) Bán hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai mà chưa được 

ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy 

định; 

đ) Không làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua hoặc không cung cấp 

hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan cho người mua, thuê mua nhà ở theo quy định; 

e) Ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác 

kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hoặc cho 

thuê mua bất động sản; 

g) Từ chối xác nhận mà không có lý do chính đáng hoặc xác nhận không đúng vào văn 

bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương 

lai; 

h) Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn hoặc chuyển 

nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương 

lai không đúng quy định; 

i) Không tuân thủ quy định về giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua 

bất động sản trong trường hợp có quy định. 

4. Phạt tiền từ 270.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với chủ đầu tư dự án kinh 

doanh bất động sản có một trong các hành vi sau đây: 

a) Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định; 

b) Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án mà không đảm bảo đầy đủ các yêu 

cầu hoặc các điều kiện theo quy định; 

c) Trường hợp chuyển nhượng khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi 

đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất hoặc bị kê biên để đảm bảo thi hành án; bên 

nhận chuyển nhượng không phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc không 

đủ năng lực tài chính theo quy định thì xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính 

phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

d) Bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành việc xây 

dựng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, chưa bảo đảm kết nối với hệ 

thống hạ tầng chung của khu vực, chưa hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài (đối với 

trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô) hoặc chưa hoàn thành nghiệm thu 

đưa công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng theo quy định; 

đ) Huy động hoặc chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá 

nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình 

thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản đến 12 

tháng đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b và điểm e khoản 3 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc công khai đầy đủ, chính xác nội dung thông tin về bất động sản, dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở theo đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

này; 

b) Buộc lập hợp đồng theo đúng quy định hoặc buộc phải thực hiện công chứng hoặc 

chứng thực hợp đồng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; 

c) Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

này; 

d) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với 

hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này; 

đ) Buộc lập lại hợp đồng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

e) Buộc thông báo cho các bên về các hạn chế và bồi thường thiệt hại (nếu có) đối với 

hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; 

g) Buộc hoàn trả lại phần chênh lệch và bồi thường thiệt hại (nếu có) đối với hành vi 

quy định tại điểm c khoản 2 Điều này; 
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h) Buộc hoàn trả kinh phí (nếu có yêu cầu), buộc bồi thường thiệt hại (nếu có) đối với 

hành vi quy định tại điểm c, điểm d khoản 3 Điều này; 

i) Buộc hoàn tất các thủ tục cấp giấy chứng nhận hoặc buộc cung cấp hồ sơ, giấy tờ 

pháp lý liên quan cho người mua, thuê mua đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 

3 Điều này; 

k) Buộc xác nhận theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm g khoản 3 Điều này; 

l) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc hoàn trả chi phí cho bên nhận chuyển 

nhượng và bồi thường thiệt hại (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm h khoản 3, 

điểm a và điểm b khoản 4 Điều này; 

m) Buộc hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy định hoặc cam kết và buộc bồi 

thường thiệt hại (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này; 

n) Buộc thực hiện đúng quy định hoặc đúng cam kết, buộc bồi thường thiệt hại (nếu 

có) cho bên mua, bên thuê mua đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này. 

Điều 58. Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành 

nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định; 

b) Tẩy xóa, sửa chữa, cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi 

giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản. 

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định, 

không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định hoặc 

chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định; 

b) Không lập hợp đồng hoặc hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không đầy đủ 

các nội dung chính theo quy định; 

c) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất 

động sản hoặc cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập không thực 

hiện chế độ báo cáo theo quy định; 

d) Sàn giao dịch bất động sản không có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ theo quy định 

hoặc hoạt động sai quy chế được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; 

đ) Thu các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động sản mà pháp luật không quy định. 

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Đưa lên sàn giao dịch bất động sản bất động sản không đảm bảo đủ điều kiện đưa 

vào kinh doanh theo quy định; 

b) Không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không chính xác hồ sơ, 

thông tin về bất động sản mà mình môi giới. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất 

động sản từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều 

này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với hành vi quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều này; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với 

hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này. 

Điều 59. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường 

bất động sản 
1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi 

sau đây: 
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a) Không cung cấp, cung cấp không chính xác, không đầy đủ hoặc không đúng thời 

hạn thông tin về thị trường bất động sản cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và 

thị trường bất động sản theo quy định; 

b) Cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cung cấp cho mình mà không được sự cho phép của cơ quan quản 

lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định; 

c) Không giải trình theo quy định đối với nội dung thông tin thị trường bất động sản do 

mình cung cấp theo yêu cầu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản; 

d) Làm sai lệch, hư hỏng hoặc thất thoát thông tin, dữ liệu về nhà ở; 

đ) Chiếm giữ, tiêu hủy trái phép hoặc làm hư hại thông tin, dữ liệu về nhà ở hoặc thị 

trường bất động sản; 

e) Cản trở việc khai thác, sử dụng thông tin nhà ở hoặc thị trường bất động sản theo 

quy định. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà 

ở và thị trường bất động sản đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Buộc thực hiện đúng quy định về khai thác, sử dụng thông tin đối với hành vi quy 

định tại điểm e khoản 1 Điều này. 

Điều 60. Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới 

bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản 
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau 

đây: 

a) Sử dụng giảng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định; 

b) Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học không đúng mẫu quy định; 

c) Không báo cáo kết quả đào tạo từng khóa học hoặc báo cáo định kỳ cho cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định; 

d) Không gửi thông tin của cơ sở đào tạo về Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng địa phương 

nơi đặt trụ sở chính để đăng tải lên trang thông tin điện tử theo quy định; 

đ) Không gửi thông tin của sàn giao dịch bất động sản về Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng 

địa phương nơi đặt trụ sở chính để đăng tải lên trang thông tin điện tử theo quy định; 

e) Không lưu trữ hồ sơ đào tạo hoặc hồ sơ liên quan đến từng kỳ thi sát hạch theo quy 

định. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Không tổ chức kiểm tra, đánh giá hoặc xếp loại kết quả học tập cho học viên theo 

quy định; 

b) Sử dụng đề thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản mà chưa 

được phê duyệt theo quy định; 

c) Cho phép thí sinh không đủ điều kiện theo quy định mà vẫn được tham gia thi sát 

hạch để cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; 

d) Không ban hành quy chế quản lý đào tạo hoặc quy chế không đầy đủ nội dung theo 

quy định. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Sử dụng tài liệu giảng dạy không phù hợp với chương trình khung theo quy định; 

b) Không đảm bảo đủ thời lượng giảng dạy, chương trình theo quy định mà vẫn cấp 

giấy chứng nhận. 

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Sử dụng kinh phí dự thi không đúng quy định; 

b) Không quản lý bộ đề thi theo quy định hoặc làm lộ đề thi. 
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5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc hủy bỏ kết quả đào tạo hoặc kết quả thi sát hạch đối với hành vi quy định tại 

điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 Điều này; 

b) Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này; 

c) Buộc đơn vị đào tạo thu hồi số kinh phí đã sử dụng không đúng quy định đối với 

hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này. 

Điều 61. Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp 

vụ quản lý vận hành nhà chung cư (viết tắt là đào tạo về quản lý vận hành nhà 

chung cư) 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Thực hiện đào tạo không đúng địa điểm đào tạo theo quy định; 

b) Sử dụng giảng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định; 

c) Không có nhật ký giảng dạy; 

d) Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về quản lý vận hành nhà chung cư không 

đúng mẫu quy định; 

đ) Không báo cáo tình hình đào tạo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định; 

e) Không lưu trữ hồ sơ đào tạo theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Sử dụng tài liệu giảng dạy không phù hợp với chương trình khung theo quy định; 

b) Không đảm bảo đủ thời lượng giảng dạy, chương trình theo quy định; 

c) Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học không đúng quy định. 

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Mượn, thuê, cho mượn hoặc cho thuê tư cách pháp nhân để thực hiện hoạt động đào 

tạo; 

b) Thực hiện hoạt động đào tạo khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công 

nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng quyết định công nhận cơ sở đủ 

điều kiện đào tạo từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 2, điểm 

a khoản 3 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ kết quả đào tạo, thu hồi giấy chứng 

nhận đã cấp đối với hành vi quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 và điểm a khoản 3 

Điều này (trừ trường hợp cho mượn, cho thuê tư cách pháp nhân). 

Mục 2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 

Điều 62. Vi phạm quy định về phát triển nhà ở 
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Không báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định; 

b) Đặt tên hoặc điều chỉnh tên dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc tên các khu vực trong 

dự án không đúng quy định hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có một trong 

các hành vi sau đây: 

a) Điều chỉnh một trong các nội dung sau đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng 

vốn nhà nước mà chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định trước khi triển khai 

thực hiện: Tiến độ thực hiện, loại nhà ở phải xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng, 

tổng số lượng nhà ở, tỷ lệ các loại nhà, tổng mức đầu tư; 

b) Không dành diện tích đất ở hoặc dành không đủ diện tích đất ở trong dự án xây 

dựng nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định; 
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c) Không bố trí nhà ở thương mại trong dự án cho người có nhà ở bị giải tỏa có nhu 

cầu tái định cư tại chỗ theo quy định; 

d) Không xây dựng nhà ở để bố trí tái định cư tại khu vực được quy hoạch xây dựng 

nhà ở cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp trong dự án đầu tư xây dựng 

hạ tầng khu công nghiệp đối với trường hợp người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu tái 

định cư tại chỗ hoặc không bố trí nhà ở tại nơi khác cho người được tái định cư theo 

quy định; 

đ) Không bố trí quỹ đất để phục vụ sản xuất cho người thuộc diện được tái định cư 

trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư ở khu vực nông thôn theo 

phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt; 

e) Tự ý thay đổi thiết kế diện tích nhà ở và công trình phụ trợ (nếu có) sau khi cơ quan 

có thẩm quyền đã phê duyệt phương án bố trí tái định cư; 

g) Không dành đủ diện tích nhà ở xã hội để cho thuê theo quy định (đối với dự án xây 

dựng nhà ở xã hội không thuộc khu vực phải lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 

để cho thuê). 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình triển khai dự án theo quy định đối 

với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Buộc đặt tên hoặc điều chỉnh tên dự án, tên các khu vực trong dự án theo đúng quy 

định đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; 

c) Buộc hủy bỏ kết quả điều chỉnh đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

này; 

d) Buộc dành quỹ đất theo quy định để xây dựng nhà ở xã hội đối với hành vi quy định 

tại điểm b khoản 2 Điều này; 

đ) Buộc chủ đầu tư bố trí nhà ở thương mại ngay trong dự án cho người có nhà ở bị 

giải tỏa có nhu cầu tái định cư tại chỗ hoặc buộc phải thỏa thuận với người có nhà ở bị 

giải tỏa để thống nhất bố trí chỗ ở khác trong trường hợp không có diện tích nhà ở để 

sắp xếp đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này; 

e) Buộc chủ đầu tư sắp xếp, bố trí quỹ đất để phục vụ sản xuất cho người thuộc diện 

tái định cư theo phương án tái định cư đã được phê duyệt đối với hành vi quy định tại 

điểm đ khoản 2 Điều này; 

g) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm hoặc buộc điều chỉnh 

lại thiết kế diện tích nhà ở và công trình phụ trợ theo phương án bố trí tái định cư đã 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 2 

Điều này; 

h) Buộc chủ đầu tư bố trí đủ diện tích nhà ở xã hội để cho thuê đối với hành vi quy 

định tại điểm g khoản 2 Điều này. 

Điều 63. Vi phạm quy định về quản lý giao dịch nhà ở 
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước không đúng 

thẩm quyền, không đúng đối tượng hoặc không đúng điều kiện quy định; 

b) Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng hoặc không đảm 

bảo các điều kiện theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Người được thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện chuyển đổi, bán, 

cho thuê lại hoặc cho mượn nhà ở không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định; 

b) Bên thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở xã hội bán, cho thuê lại, cho mượn nhà trong 

thời gian thuê, thuê mua hoặc bán lại nhà không đúng quy định; 

c) Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại không đúng quy định; 
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d) Bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp hoặc góp vốn bằng nhà ở mà nhà ở đó 

không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định. 

3. Xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về nhà ở đối với tổ chức, cá nhân 

nước ngoài như sau: 

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân nước ngoài cho 

thuê nhà ở mà không có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện nơi 

có nhà ở; 

b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện thanh 

toán tiền mua, thuê mua nhà ở không thông qua tổ chức tín dụng đang hoạt động hợp 

pháp tại Việt Nam; 

c) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi sở hữu nhà ở 

hoặc thực hiện các giao dịch về nhà ở khác tại Việt Nam không đúng đối tượng, không 

đủ điều kiện hoặc quá số lượng quy định hoặc sở hữu nhà thuộc khu vực không cho 

phép cá nhân, tổ chức nước ngoài được phép sở hữu; 

d) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ 

chức nước ngoài dùng nhà ở để cho thuê, làm văn phòng hoặc sử dụng vào mục đích 

khác không phải để bố trí cho những người đang làm việc tại tổ chức đó ở. 

4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với chủ đầu tư dự án xây 

dựng nhà ở xã hội ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội hình thành trong tương lai (trừ 

trường hợp có quy định khác). 

5. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có một 

trong các hành vi vi phạm quy định về bán nhà ở cho cá nhân, tổ chức nước ngoài sau 

đây: 

a) Bán nhà ở vượt quá số lượng cá nhân, tổ chức nước ngoài được phép sở hữu theo 

quy định; 

b) Bán nhà ở mà theo quy định thuộc khu vực không cho phép cá nhân, tổ chức nước 

ngoài được sở hữu; 

c) Không gửi thông tin để đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng về nhà ở 

đã bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đã bán, cho 

thuê hoặc cho thuê mua không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng hoặc không 

đúng điều kiện; buộc hoàn trả lại tiền hoặc tài sản cho bên mua, bên thuê hoặc bên 

thuê mua và bồi thường thiệt hại (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 

Điều này; 

b) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở xã hội và buộc hoàn trả bên mua, 

thuê, thuê mua số tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đối với hành vi quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều này; 

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính (nếu có) 

đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a, điểm b khoản 5 

Điều này và đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối 

với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; buộc hoàn trả toàn bộ chi phí mà 

bên mua đã trả và bồi thường thiệt hại cho bên mua đối với hành vi quy định tại điểm 

a, điểm b khoản 5 Điều này; 

d) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở xã hội đối với hành vi quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều này; 

đ) Thu hồi số tiền giao dịch không thông qua tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt 

Nam đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này; 

e) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở do cá nhân, tổ chức nước ngoài sở 

hữu không đúng đối tượng, điều kiện, vượt quá số lượng quy định hoặc thuộc khu vực 

không cho phép đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này; 
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g) Buộc hủy bỏ việc cho thuê hoặc sử dụng vào mục đích khác không đúng quy định 

và bồi thường thiệt hại cho bên thuê theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm d 

khoản 3 Điều này. 

Mục 3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ VÀ CÔNG SỞ 

Điều 64. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ, nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước 
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với người thuê, thuê mua nhà 

ở thuộc sở hữu nhà nước có một trong các hành vi sau đây: 

a) Tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở; 

b) Sử dụng nhà ở không đúng mục đích ghi trong hợp đồng thuê nhà ở; 

c) Chiếm dụng nhà ở. 

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với người thuê nhà ở công vụ 

có một trong các hành vi sau đây: 

a) Không sử dụng nhà vào mục đích để ở và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của mình và 

các thành viên trong gia đình trong thời gian thuê; 

b) Tự ý cải tạo, sửa chữa hoặc phá dỡ nhà ở công vụ; 

c) Cho thuê lại, cho mượn hoặc ủy quyền quản lý nhà ở công vụ; 

d) Không trả lại nhà ở công vụ cho Nhà nước khi không còn thuộc đối tượng được 

thuê nhà theo quy định. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình, phần công trình 

xây dựng vi phạm đối với các hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 1, điểm b 

khoản 2 Điều này; 

b) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở đối với hành vi quy định tại điểm b, 

điểm c khoản 1, điểm a, điểm c và điểm d khoản 2 Điều này; 

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính (nếu có) 

đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này. 

Điều 65. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà biệt thự 
1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Thay đổi một trong các yếu tố sau đây đối với nhà biệt thự thuộc nhóm một: Hình 

dáng kiến trúc bên ngoài, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng hoặc chiều cao; 

b) Thay đổi kiến trúc bên ngoài đối với biệt thự thuộc nhóm 2. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo 

dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1 

Điều này. 

Điều 66. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Gây thấm, dột căn hộ, nhà chung cư; 

b) Sử dụng màu sắc sơn, trang trí mặt ngoài căn hộ, nhà chung cư không đúng quy 

định; 

c) Kinh doanh vật liệu gây cháy nổ, dịch vụ sửa chữa xe có động cơ hoặc dịch vụ giết 

mổ gia súc; 

d) Kinh doanh nhà hàng, karaoke, quán bar tại phần diện tích không dùng để kinh 

doanh của nhà chung cư hoặc tại phần diện tích dùng để kinh doanh của nhà chung cư 

nhưng không đảm bảo yêu cầu về cách âm, phòng, chống cháy, nổ hoặc nơi thoát hiểm 

theo quy định; 

đ) Hoạt động kinh doanh (trừ trường hợp quy định tại điểm c, điểm d khoản 1, điểm b 

khoản 3 Điều này) tại phần diện tích không dùng để kinh doanh của nhà chung cư theo 

quy định; 

e) Không thành lập ban quản trị nhà chung cư theo quy định. 
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2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng của nhà 

chung cư; 

b) Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; 

c) Sử dụng phần diện tích và các trang thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung vào 

sử dụng riêng. 

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Lấn chiếm không gian xung quanh, lấn chiếm các phần thuộc sở hữu chung hoặc lấn 

chiếm các phần thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu khác; 

b) Kinh doanh vũ trường. 

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với ban quản trị nhà chung 

cư có một trong các hành vi sau đây: 

a) Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy định; 

b) Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung; 

c) Tự quyết định mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mà không thông qua 

hội nghị nhà chung cư; 

d) Tự quyết định lựa chọn đơn vị để ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận 

hành nhà chung cư mà không thông qua hội nghị nhà chung cư; 

đ) Không báo cáo hội nghị nhà chung cư về việc thu, chi theo quy định; 

e) Thực hiện sai quy chế hoạt động hoặc quy chế thu chi tài chính đã được hội nghị 

nhà chung cư thông qua. 

5. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với đơn vị quản lý vận hành 

nhà chung cư có một trong các hành vi sau đây: 

a) Không có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư mà vẫn thực hiện quản lý vận 

hành nhà chung cư; 

b) Không có đủ các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư 

theo quy định; 

c) Sử dụng người không có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư để thực hiện công việc 

chuyên môn theo quy định; 

d) Quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành không đúng quy định; 

đ) Không gửi thông tin của đơn vị vận hành quản lý nhà chung cư về Bộ Xây dựng để 

đăng tải lên trang thông tin điện tử theo quy định. 

6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có một trong 

các hành vi sau đây: 

a) Không bàn giao hoặc bàn giao không đúng thời hạn hồ sơ nhà chung cư cho ban 

quản trị nhà chung cư theo quy định; 

b) Lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư không đủ điều kiện, năng lực theo 

quy định; 

c) Bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong nhà chung cư không đúng quy định. 

7. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Không tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định; 

b) Không bàn giao, bàn giao chậm, bàn giao không đầy đủ hoặc bàn giao không đúng 

đối tượng nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định. 

8. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung 

hoặc tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích không phải để ở 

trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp; 
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b) Tính diện tích căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư thuộc sở hữu 

riêng sai quy định; 

c) Không bố trí diện tích để làm nhà sinh hoạt cộng đồng theo quy định; 

d) Hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này. 

9. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư đến 

24 tháng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này. 

10. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình, phần công trình 

xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 

và điểm a khoản 8 Điều này; 

b) Buộc sử dụng màu sắc sơn, trang trí mặt ngoài căn hộ, chung cư theo đúng quy định 

đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; 

c) Buộc thực hiện các biện pháp để đảm bảo yêu cầu về cách âm, phòng chống cháy, 

nổ và nơi thoát hiểm đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này (đối với 

phần diện tích được dùng để kinh doanh); 

d) Buộc thành lập ban quản trị nhà chung cư đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 

1 Điều này; 

đ) Buộc hoàn trả phần kinh phí sử dụng không đúng quy định và bồi thường thiệt hại 

(nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4, điểm d khoản 8 Điều này; 

e) Buộc hủy bỏ quy định về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, yêu cầu tổ 

chức hội nghị nhà chung cư để thông qua giá dịch vụ quản lý vận hành; buộc hoàn trả 

lại chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư khoản chênh lệch so với mức giá mới 

được hội nghị nhà chung cư thông qua đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 4 

Điều này; 

g) Buộc thực hiện việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo đúng quy 

định đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này; 

h) Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 5 Điều 

này; 

i) Buộc bàn giao ngay toàn bộ kinh phí bảo trì theo quy định cho ban quản trị nhà 

chung cư đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 7 Điều này. 

k) Buộc hoàn trả lại chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư khoản tiền chênh lệch 

(nếu có) do tính sai diện tích đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 8 Điều này; 

l) Buộc bố trí diện tích để làm nhà sinh hoạt cộng đồng theo đúng quy định đối với 

hành vi quy định tại điểm c khoản 8 Điều này. 

Điều 67. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà công sở 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau đây: 

a) Sử dụng thiết bị đun, nấu cá nhân trong phòng làm việc; 

b) Không có biển ghi tên hoặc biển hướng dẫn sử dụng đối với bộ phận công cộng, kỹ 

thuật, phục vụ theo quy định hoặc không có cảnh báo nguy hiểm đối với bộ phận kỹ 

thuật (điện, cứu hỏa); 

c) Không niêm yết công khai quy chế nội bộ của cơ quan tại cổng chính hoặc tại bộ 

phận thường trực cơ quan; 

d) Không có sơ đồ thể hiện rõ các khối nhà, các phòng làm việc, bộ phận công cộng, 

kỹ thuật, phục vụ (trừ trường hợp đặc biệt có quy định khác); 

đ) Không có biển ghi tên đơn vị, chức danh cán bộ, công chức, viên chức bên ngoài 

phòng làm việc. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Quảng cáo thương mại tại công sở; 

b) Không xây dựng quy chế nội bộ về quản lý sử dụng công sở của cơ quan theo quy 

định; 
144



c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo 

quy định. 

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Để các vật liệu nổ, chất dễ cháy trong phòng làm việc; 

b) Không có trang thiết bị phòng, chống cháy, nổ hoặc không tiến hành kiểm tra định 

kỳ trang thiết bị phòng, chống cháy, nổ. 

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Chiếm dụng hoặc sử dụng công sở vào các mục đích sản xuất, kinh doanh, cho thuê, 

cho mượn, làm nhà ở hoặc các mục đích khác không đúng công năng sử dụng của 

công sở; 

b) Không lập hồ sơ quản lý công sở hoặc không bổ sung hồ sơ quản lý công sở trong 

quá trình sử dụng; không lưu giữ hoặc gửi hồ sơ trích ngang công sở cho cơ quan quản 

lý nhà nước về công sở theo quy định. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi 

diện tích công sở sử dụng không đúng công năng đối với hành vi quy định tại điểm a 

khoản 4 Điều này; 

b) Buộc lập, lưu giữ hồ sơ quản lý công sở hoặc bổ sung hồ sơ quản lý công sở trong 

quá trình sử dụng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này. 

Điều 68. Vi phạm quy định về lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở 
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không lập, không 

lưu trữ hồ sơ nhà ở hoặc lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở không đầy đủ theo quy định đối với 

trường hợp xây dựng nhà ở để cho thuê. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập, lưu trữ đầy đủ hồ sơ nhà ở đối với hành vi 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

Chương VI 

THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP 

DỤNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

Điều 69. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính 
Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm 

quy định tại Nghị định này bao gồm: 

1. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 71, Điều 72, Điều 73, Điều 74, 

Điều 76, Điều 77 và Điều 78 Nghị định này. 

2. Công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân các cấp được giao nhiệm vụ kiểm tra, 

phát hiện vi phạm hành chính trong những lĩnh vực quy định tại Nghị định này. 

3. Công chức, viên chức, thanh tra viên thuộc cơ quan thanh tra nhà nước ngành Xây 

dựng được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra chuyên ngành độc lập 

hoặc thanh tra theo đoàn thanh tra. 

4. Công chức, viên chức được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong từng lĩnh 

vực quản lý nhà nước về: Hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý 

công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng 

nhà và công sở. 

5. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 75 Nghị định này được lập biên bản 

vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điều 6 Nghị định này. 

Điều 70. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 
1. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Nghị định này chỉ được xử phạt vi phạm 

hành chính trong phạm vi thẩm quyền; trường hợp hành vi vi phạm vượt quá thẩm 

quyền thì phải lập biên bản vi phạm hành chính chuyển người có thẩm quyền ban hành 

quyết định xử phạt. 
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2. Khi áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng, chứng chỉ 

năng lực, chứng chỉ hành nghề, người có thẩm quyền xử phạt phải thông báo bằng văn 

bản hoặc gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Thanh tra Sở Xây dựng. 

3. Trường hợp vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của nhiều người thì việc xử phạt 

vi phạm hành chính do người thụ lý đầu tiên thực hiện. 

4. Thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 71, Điều 72, Điều 73, Điều 74, Điều 76, 

Điều 77 và Điều 78 Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm 

hành chính của tổ chức; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt cá nhân bằng 

1/2 thẩm quyền xử phạt tổ chức. 

Điều 71. Thẩm quyền xử phạt của thanh tra viên xây dựng 
1. Cảnh cáo. 

2. Phạt tiền đến 1.000.000 đồng. 

3. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều 

3 Nghị định này. 

Điều 72. Thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành 
1. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Sở Xây dựng có thẩm quyền xử 

phạt như sau: 

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời 

hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 

này. 

2. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng có thẩm quyền xử 

phạt như sau: 

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000.000 đồng đối với lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng; đến 

210.000.000 đồng đối với các lĩnh vực: Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ 

tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công 

sở; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời 

hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 

này. 

Điều 73. Thẩm quyền xử phạt của Chánh thanh tra Sở Xây dựng 
1. Cảnh cáo. 

2. Phạt tiền đến 100.000.000 đồng. 

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời 

hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. 

4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

Điều 74. Thẩm quyền xử phạt của Chánh thanh tra Bộ Xây dựng 
1. Cảnh cáo. 

2. Phạt tiền: 

a) Đến 300.000.000 đồng đối với lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ 

tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công 

sở; 

b) Đến 1.000.000.000 đồng đối với lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng. 

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời 

hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. 
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4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 

này. 

Điều 75. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân 
Người có thẩm quyền xử phạt thuộc Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính đối với hành vi quy định tại Điều 6 Nghị định này. 

Điều 76. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
1. Cảnh cáo. 

2. Phạt tiền đến 10.000.000 đồng. 

3. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm b và điểm đ 

khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

Điều 77. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
1. Cảnh cáo. 

2. Phạt tiền đến 100.000.000 đồng. 

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời 

hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. 

4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 

này. 

Điều 78. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
1. Cảnh cáo. 

2. Phạt tiền: 

a) Đến 300.000.000 đồng đối với lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ 

tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công 

sở; 

b) Đến 1.000.000.000 đồng đối với lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng. 

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề có thời 

hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. 

4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 

này. 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 79. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Hành vi vi phạm hành chính không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 

Điều này, đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền 

nhưng chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện hoặc cưỡng chế thực hiện theo quy định 

của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 

năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây 

dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; 

quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở (viết tắt là Nghị 

định số 121/2013/NĐ-CP) và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 

2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây 

dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị (viết tắt là Nghị định số 180/2007/NĐ-

CP). 

2. Hành vi vi phạm hành chính được quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 5 

Nghị định số 180/2007/NĐ-CP, xảy ra sau ngày Nghị định số 180/2007/NĐ-CP có 

hiệu lực, mà đã kết thúc trước ngày Nghị định này có hiệu lực, đáp ứng đủ các điều 

kiện quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và nay phù hợp với 

quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì xử lý theo quy định tại 

khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP. 

3. Hành vi vi phạm hành chính được quy định tại khoản 3, khoản 5, khoản 6, điểm b 

khoản 7 Điều 13 và khoản 2 Điều 70 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, mà đã kết thúc 

trước ngày Nghị định này có hiệu lực, đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 9 
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Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì xử lý theo quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị 

định số 121/2013/NĐ-CP. 

4. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 

Điều này, mà đã có quyết định xử lý theo quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định số 

121/2013/NĐ-CP, nay lại tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm thì bị xử lý theo quy định 

tại Điều 15 Nghị định này. 

5. Không áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp tính theo tỷ lệ giá trị 

phần xây dựng sai phép, không phép đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ. 

6. Bộ Xây dựng quy định chi tiết các trường hợp và cách tính số lợi bất hợp pháp đối 

với công trình, phần công trình xây dựng vi phạm tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 

Điều này. 

Điều 80. Hiệu lực thi hành 
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2018, thay thế Nghị định 

số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản 

xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát 

triển nhà và công sở và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây dựng 

về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị. 

Điều 81. Trách nhiệm thi hành 
1. Bộ Xây dựng quy định chi tiết Điều 15, Điều 79 của Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  
  

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính 

phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 

TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, CN (2b).PC 204 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số: 117/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 

NGHỊ ĐỊNH 

VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở 

VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 

Chính phủ ban hành Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về 

nhà ở và thị trường bất động sản. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông 

tin về nhà ở và thị trường bất động sản; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị 

trường bất động sản. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây 

dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động 

sản. 

Điều 3. Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản gồm:

a) Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản;

b) Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

c) Hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác.

2. Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng thống nhất

trên toàn quốc nhằm cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản cho 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ công tác quản lý nhà nước và việc công bố các 

chỉ tiêu về nhà ở và thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội. 

Điều 4. Nguyên tắc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và 

thị trường bất động sản 

Việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động 

sản phải tuân theo các nguyên tắc sau đây: 

1. Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phải được xây dựng và quản

lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về 
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ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đảm bảo tính khoa học, thuận 

tiện cho việc khai thác và sử dụng. 

2. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải bảo đảm phục vụ kịp thời 

yêu cầu công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc 

gia. 

3. Các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được thu thập, cập nhật, 

duy trì, khai thác và sử dụng phải đảm bảo tính trung thực, khách quan. 

4. Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải 

đảm bảo đúng mục đích, tuân theo các quy định của pháp luật. 

Điều 5. Các hành vi bị cấm và xử lý vi phạm trong việc xây dựng, quản lý và sử 

dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Các hành vi bị cấm 

a) Cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, không đúng thời hạn theo quy 

định tại Nghị định này; 

b) Làm sai lệch, hư hỏng, thất thoát thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 

sản; 

c) Chiếm giữ, tiêu hủy trái phép, làm hư hại thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản; 

d) Khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trái với quy định 

của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật; 

đ) Cản trở việc khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo 

quy định. 

2. Xử lý vi phạm 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Khoản 1 Điều này thì tùy theo 

tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Chương II 

NỘI DUNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 6. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là tập hợp các thông tin, dữ liệu 

cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản đã được thu thập, kiểm tra, đánh giá, xử lý, 

số hóa, tích hợp và được lưu trữ một cách có hệ thống, có tổ chức dưới dạng tệp dữ 

liệu lưu trữ trên các hệ thống tin học, các thiết bị lưu trữ, vật mang tin để có thể cập 

nhật, quản lý, khai thác bằng hệ thống công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác 

quản lý nhà nước, các hoạt động kinh tế, xã hội và các mục đích chính đáng khác. 

2. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gồm: 

a) Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia: Là tập hợp các thông 

tin, dữ liệu tổng hợp về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi cả nước từ cơ sở 

dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương, thông tin do các Bộ, ngành 

cung cấp và từ các chương trình điều tra về nhà ở quốc gia. 

Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia do Bộ Xây dựng chịu trách 

nhiệm xây dựng, lưu trữ và quản lý. 

Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia quy định cụ thể 

tại Điều 7 của Nghị định này; 
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b) Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương: Là tập hợp toàn bộ 

các thông tin, dữ liệu cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản được thu thập trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương do Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) giao 

Sở Xây dựng địa phương chịu trách nhiệm xây dựng, lưu trữ và quản lý. 

Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương quy định cụ thể 

tại Điều 8 của Nghị định này. 

3. Thông tin, dữ liệu quy định tại Điểm c, e Khoản 2 Điều 7 và Điểm b, c, e, g Khoản 

2 Điều 8 của Nghị định này được thu thập, cập nhật cho các loại hình bất động sản 

được phép đưa vào kinh doanh sau: 

a) Đất nền cho xây dựng nhà ở; 

b) Nhà ở riêng lẻ, nhà ở chung cư; 

c) Văn phòng; 

d) Khách sạn; 

đ) Mặt bằng thương mại, dịch vụ; 

e) Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 

g) Khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng. 

4. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất Chính 

phủ điều chỉnh, bổ sung nội dung cơ sở dữ liệu, các thông tin cần thiết có liên quan về 

nhà ở và thị trường bất động sản trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 

sản. 

Điều 7. Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia 

1. Cơ sở dữ liệu về nhà ở quốc gia gồm: 

a) Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nhà ở và đất ở do Quốc 

hội, Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền; 

b) Số lượng và diện tích từng loại nhà ở; về diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở; về 

số lượng, diện tích nhà ở đô thị, nông thôn; về số lượng, diện tích nhà ở theo hình thức 

sở hữu; về nhà ở phân theo mức độ kiên cố xây dựng quy định tại các Điểm c, d, đ, e 

Khoản 1 Điều 8 của Nghị định này được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về nhà ở địa 

phương; 

c) Số liệu, kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo của các chương trình điều tra, thống kê 

quốc gia về nhà ở; 

d) Các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở quốc gia; 

đ) Số lượng, diện tích nhà ở công vụ; 

e) Các chỉ tiêu thống kê khác về nhà ở. 

2. Cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản quốc gia gồm: 

a) Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản do 

Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền; 

b) Số lượng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản; 

c) Số liệu các dự án bất động sản; nhu cầu đối với các loại bất động sản theo thống kê, 

dự báo; về tình hình giao dịch bất động sản; về tài chính; cơ sở dữ liệu về sàn giao 

dịch bất động sản quy định tại Điểm b, c, d, đ Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này được 
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tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản địa phương; 

d) Các thông tin, dữ liệu về dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh 

vực bất động sản; 

đ) Cơ sở dữ liệu về cá nhân hành nghề môi giới bất động sản; 

e) Các chỉ tiêu thống kê khác về tình hình phát triển thị trường bất động sản. 

Điều 8. Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương 

Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương được tổng hợp theo địa 

giới hành chính cấp huyện và cho toàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: 

1. Cơ sở dữ liệu về nhà ở địa phương gồm: 

a) Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và đất ở do địa phương ban 

hành theo thẩm quyền; 

b) Số liệu, kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo của các chương trình điều tra, thống kê 

về nhà ở tại địa phương; 

c) Các thông tin, dữ liệu về chương trình, kế hoạch phát triển nhà của địa phương; 

thông tin cơ bản, số lượng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở; số lượng và diện tích từng 

loại nhà ở; diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở; 

d) Số lượng, diện tích nhà ở đô thị, nông thôn; 

đ) Số lượng, diện tích nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước, tập thể, cá nhân và thuộc sở 

hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài; 

e) Cơ sở dữ liệu về nhà ở phân theo mức độ kiên cố xây dựng; 

g) Các biến động liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở; 

h) Số lượng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà; 

i) Công tác quản lý nhà chung cư; 

k) Các chỉ tiêu thống kê khác về nhà ở tại địa phương. 

2. Cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản địa phương gồm: 

a) Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản do 

địa phương ban hành theo thẩm quyền; 

b) Số lượng, tình hình triển khai các dự án, số lượng từng loại sản phẩm bất động sản 

của dự án; nhu cầu đối với các loại bất động sản theo thống kê, dự báo; 

c) Tình hình giao dịch bất động sản gồm các thông tin về lượng giao dịch, giá giao 

dịch; 

d) Các thông tin, dữ liệu về các khoản thu ngân sách từ đất đai và hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực bất động sản; 

đ) Cơ sở dữ liệu về sàn giao dịch bất động sản; 

e) Số lượng nhà ở cho thuê và các loại bất động sản quy định tại Điểm c, d, đ Khoản 3 

Điều 6 của Nghị định này gồm các thông tin: Đặc điểm về đất đai, xây dựng; quy mô, 

mục đích sử dụng; đăng ký sở hữu; 

g) Các chỉ tiêu thống kê khác về tình hình phát triển thị trường bất động sản tại địa 

phương. 

Chương III 
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Điều 9. Xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng phù hợp với kiến 

trúc hệ thống thông tin quốc gia, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ thông tin, định mức kinh tế - kỹ thuật. 

2. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được kết nối trực tuyến với cơ sở 

dữ liệu về đất đai, cơ sở dữ liệu thuộc Bộ, ngành, địa phương có liên quan, giữa Trung 

ương với cấp tỉnh, giữa cấp tỉnh với cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý nhà ở cấp 

huyện. 

3. Nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gồm việc thu 

thập, cập nhật, xử lý thông tin, lưu trữ, bảo quản theo quy định tại Điều 10, 11, 12 của 

Nghị định này. 

Điều 10. Thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu 

1. Việc thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải 

tuân thủ đúng các quy định, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật. 

2. Các hình thức thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 

sản: 

a) Từ các báo cáo định kỳ và đột xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định; 

b) Từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; 

c) Từ dữ liệu sẵn có về nhà ở và thị trường bất động sản; 

d) Từ số liệu điều tra, khảo sát; 

đ) Hình thức khác. 

3. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có trách nhiệm 

tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp để tích hợp 

vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. 

4. Sở Xây dựng đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc thu thập, cập nhật 

bổ sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương phục 

vụ kịp thời cho công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thực hiện khi 

được chấp thuận. 

Điều 11. Xử lý thông tin, dữ liệu 

1. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có trách nhiệm 

xử lý thông tin, dữ liệu trước khi được tích hợp và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu về nhà ở 

và thị trường bất động sản để đảm bảo tính hợp lý, thống nhất. Nội dung xử lý thông 

tin, dữ liệu gồm: 

a) Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định, quy trình trong việc thu thập thông tin, 

dữ liệu; 

b) Kiểm tra, đánh giá về cơ sở pháp lý, mức độ tin cậy của thông tin, dữ liệu; 

c) Tổng hợp, sắp xếp, phân loại thông tin, dữ liệu phù hợp với nội dung quy định. 

2. Đối với các thông tin, dữ liệu được cập nhật từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì cơ 

quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành đó có trách nhiệm đảm bảo về tính chính xác 

của thông tin, dữ liệu. 

Điều 12. Lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu 

1. Thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải được số hóa, lưu trữ và 

bảo quản theo quy định của pháp luật về lưu trữ và các quy định chuyên ngành để đảm 

bảo an toàn, thuận tiện trong việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin. 153



2. Cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản phải có kế hoạch thực hiện số hóa những dữ liệu chưa ở dạng số; phải có 

các biện pháp quản lý, nghiệp vụ và kỹ thuật đối với hệ thống thông tin để bảo đảm an 

toàn thông tin, dữ liệu số về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Điều 13. Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu của các cơ quan, tổ chức 

1. Các thông tin, dữ liệu được cung cấp định kỳ hàng tháng: 

a) Sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản cung 

cấp thông tin được quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này về Sở Xây 

dựng địa phương theo Biểu mẫu số 1, 2, 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này; 

b) Chủ đầu tư cung cấp thông tin về tình hình giao dịch bất động sản của dự án được 

quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này về Sở Xây dựng địa phương 

theo Biểu mẫu số 4a, 4b, 4c, 5 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này; 

c) Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp, báo cáo thông tin về số lượng giao 

dịch bất động sản được quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này thông 

qua hoạt động công chứng, chứng thực hợp đồng về Sở Xây dựng địa phương theo 

Biểu mẫu số 6 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này. 

2. Các thông tin, dữ liệu được cung cấp định kỳ hàng quý: 

a) Chủ đầu tư cung cấp thông tin về tình hình triển khai các dự án nhà ở, bất động sản, 

số lượng sản phẩm của dự án được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định 

này về Sở Xây dựng địa phương theo Biểu mẫu số 8a, 8b, 8c, 8d tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định này; 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp các thông tin quy định tại Điểm h Khoản 1 

Điều 8 của Nghị định này về Sở Xây dựng địa phương theo Biểu mẫu số 9 tại Phụ lục 

kèm theo Nghị định này. 

3. Các thông tin, dữ liệu được cung cấp định kỳ 6 tháng: 

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện cung cấp thông tin quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 8 

của Nghị định này về Sở Xây dựng địa phương để tổng hợp và lưu trữ theo Biểu mẫu 

số 10 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này; 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế cung cấp thông tin về diện tích đất để đầu 

tư xây dựng nhà ở quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 và các thông tin quy định tại 

Điểm d Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này về Sở Xây dựng địa phương để tổng hợp 

và lưu trữ theo Biểu mẫu số 11, 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này; 

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 7 của 

Nghị định này về Sở Xây dựng địa phương để tổng hợp, lưu trữ và báo cáo Bộ Xây 

dựng theo Biểu mẫu số 13 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này. 

4. Các thông tin, dữ liệu được cung cấp định kỳ hàng năm: 

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện cung cấp thông tin quy định tại Điểm d, e Khoản 1 Điều 

8 của Nghị định này về Sở Xây dựng địa phương để tổng hợp và lưu trữ theo Biểu mẫu 

số 14, 15 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này; 

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo chức năng quản lý cung cấp thông tin về loại nhà ở 

do mình quản lý quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 7 của Nghị định này về Bộ Xây 

dựng theo Biểu mẫu số 16 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này. 

5. Thời hạn cung cấp thông tin, dữ liệu 

a) Đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp về Sở Xây dựng: 

- Trước ngày 05 của tháng sau tháng báo cáo đối với các thông tin, dữ liệu quy định 
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cung cấp định kỳ hàng tháng; 

- Trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý sau quý báo cáo đối với các thông tin, dữ liệu 

quy định cung cấp định kỳ hàng quý; 

- Trước ngày 15 tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ báo cáo đối với các thông tin, dữ liệu 

quy định cung cấp định kỳ 6 tháng; 

- Trước ngày 20 tháng 01 của năm sau năm báo cáo đối với các thông tin, dữ liệu quy 

định cung cấp định kỳ hàng năm; 

b) Đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp về Bộ Xây dựng: 

- Trước ngày 15 tháng đầu tiên của quý sau quý báo cáo đối với các thông tin, dữ liệu 

quy định cung cấp định kỳ hàng quý; 

- Trước ngày 20 tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ báo cáo đối với các thông tin, dữ liệu 

quy định cung cấp định kỳ 6 tháng; 

- Trước ngày 25 tháng 01 của năm sau năm báo cáo đối với các thông tin, dữ liệu quy 

định cung cấp định kỳ hàng năm. 

6. Các thông tin liên quan đến nội dung về đặc điểm đất đai, biến động liên quan đến 

quá trình sở hữu đất ở, nhà ở và các loại bất động sản quy định tại Điểm c, d, đ Khoản 

3 Điều 6; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở, giá đất ở được kết nối, tích hợp từ cơ sở 

dữ liệu đất đai do cơ quan tài nguyên và môi trường tại địa phương chịu trách nhiệm 

thu thập, cập nhật, quản lý. 

7. Cơ sở dữ liệu về hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở, đất ở và thị 

trường bất động sản được kết nối, tích hợp từ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật do 

Bộ Tư pháp quản lý. 

8. Các số liệu, kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo của các chương trình điều tra, 

thống kê về nhà ở, kế hoạch phát triển nhà do cơ quan được giao chủ trì thực hiện cung 

cấp về cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

chậm nhất sau 20 ngày kể từ khi các kết quả điều tra, thống kê được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt để tích hợp vào cơ sở dữ liệu. 

9. Các thông tin về dự án nhà ở, bất động sản được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 

8 do các chủ đầu tư báo cáo về Sở Xây dựng địa phương theo Biểu mẫu số 7a, 7b, 7c, 

7d tại Phụ lục kèm theo Nghị định này chậm nhất 15 ngày kể từ khi có quyết định phê 

duyệt dự án và khi có quyết định điều chỉnh (nếu có). 

10. Hình thức cung cấp thông tin, dữ liệu 

a) Gửi thông tin, dữ liệu trực tiếp qua mạng thông tin điện tử; 

b) Gửi thông tin, dữ liệu bằng văn bản. 

11. Bộ Xây dựng quy định cụ thể nội dung, tần suất, thời hạn cung cấp đối với các chỉ 

tiêu thống kê khác về nhà ở và tình hình phát triển thị trường bất động sản được quy 

định tại Nghị định này. 

Điều 14. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm 

phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường 

bất động sản 

1. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm 

tập hợp thiết bị tính toán (máy chủ, máy trạm), thiết bị kết nối mạng, thiết bị an ninh 

an toàn mạng và cơ sở dữ liệu, thiết bị lưu trữ, thiết bị ngoại vi và thiết bị phụ trợ, 

mạng nội bộ. 

2. Hệ thống phần mềm để quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và 
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thị trường bất động sản bao gồm: Hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và phần mềm 

ứng dụng, phần mềm an ninh an toàn mạng. 

Điều 15. Đầu tư cho hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Kinh phí cho việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, các phần mềm 

phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu và duy 

trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

tại trung ương; điều tra, thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi 

nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ nguồn chi đầu tư phát triển; nguồn chi 

thường xuyên do ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân 

sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. 

2. Kinh phí cho việc điều tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và duy trì hoạt 

động thường xuyên của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa 

phương từ nguồn chi thường xuyên do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định 

của pháp luật về ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được phép 

thuê hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để phục vụ quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu 

nhằm giảm chi phí đầu tư xây dựng, tiết kiệm ngân sách nhà nước. 

Việc thuê hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được thực hiện theo quy định của pháp 

luật có liên quan. 

Điều 16. Tổ chức bộ máy quản lý vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị 

trường bất động sản 

1. Bộ Xây dựng sử dụng bộ máy, biên chế hiện có để thực hiện việc quản lý, vận hành 

hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại trung ương; tổ chức đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ được phân công thực hiện việc quản 

lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại trung ương và 

địa phương. 

2. Sở Xây dựng sử dụng bộ máy, biên chế hiện có lập phương án tổ chức bộ máy, bố 

trí cán bộ phù hợp yêu cầu quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường 

bất động sản tại địa phương theo nguyên tắc không làm tăng bộ máy biên chế, báo cáo 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3. Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được phép 

giao cho tổ chức có đủ điều kiện năng lực đảm nhận thực hiện một số nội dung trong 

việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, gồm: 

a) Xây dựng, cung cấp dịch vụ hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; 

b) Xây dựng, cung cấp hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác; 

c) Thực hiện quản lý, vận hành các máy chủ, thiết bị tin học, mạng máy tính và các 

nghiệp vụ, kỹ thuật khác đối với hệ thống thông tin; 

d) Điều tra, khảo sát để xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

đ) Xác định các chỉ tiêu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản. 

4. Tổ chức được giao thực hiện công việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về nhà 

ở và thị trường bất động sản phải có đủ điều kiện năng lực về kinh nghiệm hoạt động, 

nhân sự, thiết bị và các điều kiện khác phù hợp với nội dung công việc đảm nhận quy 

định tại Khoản 3 Điều này. 

Các tổ chức được giao thực hiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung 

công việc theo quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
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Chương IV 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ 

TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 17. Quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động 

sản. 

2. Sở Xây dựng địa phương thực hiện quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị 

trường bất động sản tại địa phương. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp 

luật hướng dẫn chi tiết việc cung cấp, thu thập, cập nhật, xử lý, lưu trữ, bảo quản, khai 

thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; quy định chế độ 

tài chính trong thu thập, cập nhật, xử lý, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở 

và thị trường bất động sản; đảm bảo đầy đủ, kịp thời kinh phí xây dựng và vận hành hệ 

thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

4. Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản xây dựng 

quy chế về xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý hệ thống thông tin; xây dựng và thực 

hiện các giải pháp về an ninh, an toàn thông tin; trực tiếp hoặc giao tổ chức có đủ điều 

kiện năng lực đảm nhận thực hiện quản lý, vận hành các máy chủ, thiết bị tin học, 

mạng máy tính, bảo đảm sự vận hành của hệ thống; cấp và giao quyền truy cập cho cơ 

quan, tổ chức, cá nhân đăng ký khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu thuộc cơ sở dữ 

liệu nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định. 

Điều 18. Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Các hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 

sản gồm: 

a) Qua mạng internet; 

b) Qua trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản quy định; 

c) Qua mạng chuyên dùng; 

d) Thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; 

đ) Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 

sản và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy 

định của pháp luật. 

2. Đối tượng, phạm vi khai thác và sử dụng 

a) Các cơ quan tham gia xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản được quyền khai thác dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình. Việc 

khai thác dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản ngoài phạm vi quản lý phải được 

sự chấp thuận của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

b) Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về 

nhà ở và thị trường bất động sản có liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước, 

hoạt động điều tra, xác minh xử lý hành vi vi phạm pháp luật; 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài quy định tại Điểm a, b Khoản này được quyền 

yêu cầu cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản nhằm phục vụ những 

mục đích chính đáng của mình; 
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d) Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản không được cung 

cấp các thông tin ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh của doanh 

nghiệp, các thông tin mang tính cá nhân trừ trường hợp phục vụ hoạt động điều tra, 

xác minh xử lý hành vi vi phạm pháp luật và phục vụ công tác quản lý nhà nước của 

cơ quan có thẩm quyền. 

3. Các đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này khi có nhu cầu sử dụng thông 

tin phải thanh toán dịch vụ cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo 

quy định. 

Số tiền thu được từ dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 

sản được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Khoản này. 

Điều 19. Công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản được công bố trên phương tiện 

thông tin đại chúng, trang điện tử của các cơ quan trung ương và địa phương nhằm 

phục vụ cho cộng đồng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2. Bộ Xây dựng quy định nội dung và định kỳ công bố thông tin cơ bản về nhà ở và thị 

trường bất động sản của cả nước. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng địa phương định kỳ công bố thông tin 

cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương theo các nội dung do Bộ 

Xây dựng quy định. 

4. Các hiệp hội bất động sản, các tổ chức đủ năng lực được công bố các thông tin liên 

quan đến nhà ở và thị trường bất động sản do mình tự thu thập, xử lý và chịu trách 

nhiệm về những thông tin do mình công bố. Các hiệp hội bất động sản, các tổ chức đủ 

năng lực khi công bố thông tin rộng rãi cần nêu rõ nguồn số liệu, phạm vi số liệu và 

gửi nội dung công bố về Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng địa phương để theo dõi, giám 

sát. 

Chương V 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ 

NHÂN TRONG VIỆC XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG 

THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 20. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng 

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây 

dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

2. Trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm 

pháp luật, cơ chế, chính sách về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thông 

tin về nhà ở và thị trường bất động sản; hướng dẫn chi tiết các nội dung cung cấp, thu 

thập, cập nhật, xử lý, lưu trữ, bảo quản, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở 

và thị trường bất động sản. 

3. Lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng 

việc kết nối đến các Sở Xây dựng địa phương, hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, 

vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy 

định của pháp luật về đầu tư, xây dựng. 

4. Tổ chức xây dựng hệ thống phần mềm thống nhất để quản lý, vận hành, khai thác hệ 

thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản đáp ứng việc kết nối đến 

các Sở Xây dựng địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, tổ chức vận hành hệ 
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thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản ở trung ương; cung cấp thông tin 

về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định 

của pháp luật. 

5. Đề xuất các chương trình điều tra, thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản trên 

phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, quyết định và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 

6. Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình phát triển của thị trường bất động 

sản; cung cấp, chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

cho các Bộ, ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước. 

7. Định kỳ công bố các thông tin cơ bản trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản quốc gia; hướng dẫn các địa phương xây dựng các chỉ tiêu thống kê và công 

bố các thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương. 

8. Xây dựng kế hoạch và quản lý sử dụng nguồn vốn được bố trí để điều tra, xây dựng 

cơ sở dữ liệu, xây dựng, duy trì, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, các 

phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị 

trường bất động sản tuân theo các quy định hiện hành. 

9. Chủ trì, phối hợp, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nội dung quy 

định tại Nghị định này. 

Điều 21. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ về thu thập, cung cấp các thông tin liên quan đến 

lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản được quy định tại Nghị định này trong phạm 

vi chức năng quản lý của mình; chỉ đạo các cơ quan thuộc ngành dọc đặt tại địa 

phương cung cấp các thông tin theo quy định tại Nghị định này. 

2. Phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc kết nối, tích hợp thông tin từ các cơ sở dữ liệu 

có liên quan do mình quản lý, đồng thời đảm bảo cho việc duy trì, kết nối, chia sẻ 

thông tin với cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, cụ thể: 

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về quy 

hoạch sử dụng đất, giá đất ở, tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà, thông tin về đất ở, nhà ở, chuyển dịch sở hữu nhà ở, đất ở và bất động sản, 

đặc điểm về đất đai theo quy định tại Nghị định này; 

b) Bộ Tư pháp kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về hệ thống các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản; 

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về số lượng và 

thông tin về doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. 

3. Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin tổng hợp về dư nợ tín dụng đối với hoạt 

động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản về Bộ Xây dựng theo Biểu mẫu số 17 tại 

Phụ lục kèm theo Nghị định này. 

4. Bộ Tài chính bố trí kinh phí thường xuyên phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu 

và hoạt động của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định 

của pháp luật về ngân sách nhà nước; phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản 

lý, sử dụng số tiền thu được từ khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu về 

nhà ở và thị trường bất động sản. 

5. Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia, thẩm định 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; hỗ trợ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường 

bất động sản. 
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6. Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá đảm bảo tuân thủ các 

quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hệ 

thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí kinh phí từ nguồn vốn ngân sách nhà 

nước phục vụ xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, các phần mềm 

phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất 

động sản. 

Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì: 

a) Tổ chức vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa 

phương; 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập các thông tin liên quan đến nhà ở 

và thị trường bất động sản địa phương; tiếp nhận các thông tin liên quan đến nhà ở và 

thị trường bất động sản địa phương do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp; 

c) Cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng 

thông tin theo quy định của pháp luật; 

d) Định kỳ công bố các thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản của địa 

phương theo quy định; 

đ) Xây dựng và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật 

thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương trong kế hoạch, nhiệm vụ 

của mình và tổ chức thực hiện sau khi được chấp thuận; 

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh 

doanh dịch vụ môi giới bất động sản về việc thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông 

tin, dữ liệu được quy định tại Nghị định này; 

g) Tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo định kỳ và đột 

xuất các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương. 

2. Chỉ đạo thực hiện việc đảm bảo kết nối cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản đến các cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện tại địa phương. 

3. Ban hành quy chế phối hợp và chỉ đạo các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, 

duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 

sản địa phương. 

4. Chỉ đạo các Sở, ngành kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan đến nhà ở và 

thị trường bất động sản theo quy định tại Nghị định này do mình quản lý với cơ sở dữ 

liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương; chỉ đạo việc kết nối, tích hợp, 

chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu về đất đai do cơ quan tài nguyên và môi trường địa 

phương quản lý với cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương. 

5. Chỉ đạo Sở Xây dựng bố trí bộ máy và cán bộ để xây dựng và quản lý hệ thống 

thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 của 

Nghị định này. 

6. Bố trí ngân sách hàng năm cho việc điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, vận 

hành hệ thống thông tin và tính toán các chỉ tiêu thống kê khác về nhà ở và thị trường 

bất động sản tại địa phương. 

Điều 23. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung 

cấp và sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm: 
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a) Tuân thủ các nguyên tắc về xây dựng và sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản quy định tại Điều 4 Nghị định này và các quy định có liên quan 

của các cấp có thẩm quyền; 

b) Cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị 

trường bất động sản theo quy định đúng thời hạn; 

c) Không được lợi dụng việc cung cấp thông tin để sách nhiễu, trục lợi, phát tán các 

thông tin trái với các quy định của pháp luật; 

d) Không được cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cung cấp cho mình để khai thác, sử dụng trừ trường hợp được cơ quan quản lý cơ sở 

dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có thẩm quyền cho phép; 

đ) Thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản về những sai sót của thông tin, dữ liệu đã cung cấp. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền: 

a) Từ chối yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu trái với quy định của Nghị định này và 

các quy định của pháp luật khác có liên quan; 

b) Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật khi quyền khai thác, sử dụng thông tin 

của mình bị vi phạm. 

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

Điều 25. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện 

Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ) 

TT Nội dung 

Biểu mẫu số 1 Thông tin về lượng giao dịch bất động sản bán trong kỳ 

Biểu mẫu số 2 Thông tin về lượng giao dịch bất động sản cho thuê trong kỳ 

Biểu mẫu số 3 Thông tin về giá giao dịch các bất động sản 

Biểu mẫu số 4a Báo cáo về tình hình giao dịch bất động sản (Biểu mẫu đối với các 

dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp, dự án đầu 

tư xây dựng khu đô thị mới, dự án trung tâm thương mại, văn phòng 

cho thuê) 

Biểu mẫu số 4b Báo cáo về tình hình giao dịch bất động sản (Biểu mẫu đối với các 

dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng) 

Biểu mẫu số 4c Báo cáo về tình hình giao dịch bất động sản (Biểu mẫu đối với các 

dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp) 

Biểu mẫu số 5 Báo cáo về tình hình bán, cho thuê mua nhà ở tại các dự án cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài 

Biểu mẫu số 6 Báo cáo về lượng giao dịch bất động sản để bán qua công 

chứng/chứng thực 

Biểu mẫu số 7a Báo cáo của chủ đầu tư về thông tin của dự án nhà ở (Biểu mẫu đối 

với các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị 

mới, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp) 

Biểu mẫu số 7b Báo cáo của chủ đầu tư về thông tin của dự án bất động sản (Biểu 

mẫu đối với các dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê) 

Biểu mẫu số 7c Báo cáo của chủ đầu tư về thông tin của dự án bất động sản (Biểu 

mẫu đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp) 

Biểu mẫu số 7d Báo cáo của chủ đầu tư về thông tin của dự án bất động sản (Biểu 

mẫu đối với các dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khách sạn) 

Biểu mẫu số 8a Báo cáo của chủ đầu tư về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự 

án bất động sản (Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án 

đầu tư xây dựng khu đô thị mới, tòa nhà chung cư hỗn hợp) 

Biểu mẫu số 8b Báo cáo của chủ đầu tư về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự 

án bất động sản (Biểu mẫu đối với các dự án trung tâm thương mại, 

văn phòng cho thuê) 

Biểu mẫu số 8c Báo cáo của chủ đầu tư về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự 

án bất động sản (Biểu mẫu đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp) 

Biểu mẫu số 8d Báo cáo của chủ đầu tư về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự 

án bất động sản (Biểu mẫu đối với các dự án khu du lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng, khách sạn) 

Biểu mẫu số 9 Báo cáo về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và 

quyền sở hữu nhà 162



Biểu mẫu số 10 Thông tin về quản lý nhà chung cư. 

Biểu mẫu số 11 Báo cáo thông tin về sử dụng đất ở của địa phương 

Biểu mẫu số 12 Báo cáo tình hình thu nộp ngân sách từ đất đai và từ hoạt động kinh 

doanh trong lĩnh vực bất động sản 

Biểu mẫu số 13 Số lượng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản 

Biểu mẫu số 14 Tổng hợp số lượng nhà ở đô thị, nông thôn tại địa phương 

Biểu mẫu số 15 Tổng hợp nhà ở theo mức độ kiên cố xây dựng tại địa phương 

Biểu mẫu số 16 Tổng hợp số lượng nhà ở công vụ 

Biểu mẫu số 17 Tổng hợp về dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh 

vực bất động sản 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 03/2018/TT-BXD Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2017/NĐ-CP NGÀY 27 

THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH 

CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, KINH 

DOANH KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SẢN XUẤT, KINH DOANH 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; KINH 

DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ VÀ 

CÔNG SỞ 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Điều 81 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, 

kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản 

lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng 

nhà và công sở; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ, 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ 

thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này quy định chi tiết Điều 15 và Điều 79 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP

ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 

động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, 

sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất 

động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (sau đây viết tắt là Nghị định số 

139/2017/NĐ-CP). 

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây

dựng; cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có liên quan khác. 

Điều 2. Về áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng quy 

định tại khoản 10 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP 
1. Việc tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng quy định tại khoản 10 Điều 15 Nghị định số

139/2017/NĐ-CP được áp dụng như sau: 

a) Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi quy định

tại điểm a khoản 9 Điều 15; 
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b) Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 6 tháng đến 9 tháng đối với hành vi quy định 

tại điểm b khoản 9 Điều 15; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 9 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy 

định tại điểm c khoản 9 Điều 15. 

2. Trong thời hạn bị tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng cá nhân, tổ chức vi phạm 

không được tổ chức thi công xây dựng.  

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có 

áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng, người có thẩm quyền ra Quyết 

định phải thông báo bằng văn bản hoặc gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính về 

Thanh tra Sở Xây dựng và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.  

Điều 3. Về áp dụng biện pháp bồi thường thiệt hại quy định tại điểm c khoản 11 Điều 

15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP 
1. Việc bồi thường thiệt hại do Chủ đầu tư và bên bị thiệt hại tự thỏa thuận. Trường hợp các 

bên không thỏa thuận được thì việc bồi thường thiệt hại được giải quyết theo quy định của 

pháp luật dân sự. 

2. Trường hợp gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận thì chủ đầu tư phải 

dừng thi công xây dựng công trình và có biện pháp di dời ngay người và tài sản của công 

trình lân cận. Chủ đầu tư có trách nhiệm thuê và trả chi phí thuê nhà ở cho bên bị thiệt hại. 

Nhà được thuê phải đảm bảo các yếu tố về khoảng cách đi lại, diện tích, hạ tầng xã hội để 

bên bị thiệt hại ổn định cuộc sống. Nếu bên bị thiệt hại tự tìm chỗ ở (tương đương nơi ở bị 

ảnh hưởng) thì chủ đầu tư có trách nhiệm trả cho bên bị thiệt hại số tiền tương ứng với số 

tiền thuê nhà và chi phí di chuyển tài sản.  

3. Sau khi biên bản vi phạm hành chính được lập, Chủ đầu tư và bên bị thiệt hại không tự 

thỏa thuận được về việc bồi thường thiệt hại và một bên có đơn yêu cầu gửi Chủ tịch UBND 

cấp xã giải quyết thì được thực hiện theo trình tự như sau:  

a) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, Chủ tịch UBND cấp xã có 

trách nhiệm tổ chức thỏa thuận lần đầu;  

b) Hết thời hạn 07 ngày kể từ ngày thỏa thuận lần đầu không thành hoặc không tổ chức 

được thỏa thuận lần đầu do một trong các bên vắng mặt, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức 

thỏa thuận lần hai; 

c) Tại buổi thỏa thuận lần hai mà một trong các bên vắng mặt không có lý do chính đáng thì 

Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thuê tổ chức tư vấn, có tư cách pháp nhân để xác định 

mức bồi thường thiệt hại. Chi phí thuê do Chủ đầu tư chi trả. Sau khi xác định mức bồi 

thường thiệt hại, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm yêu cầu Chủ đầu tư chuyển tiền vào 

tài khoản bảo lãnh tại ngân hàng do UBND cấp xã làm chủ tài khoản. Chủ đầu tư chỉ được 

tiếp tục thi công xây dựng sau khi đã chuyển đủ số tiền vào tài khoản bảo lãnh tại ngân 

hàng; 

d) Tại buổi thỏa thuận lần hai mà hai bên không thống nhất được mức bồi thường thiệt hại 

thì hai bên thống nhất thuê một tổ chức tư vấn, có tư cách pháp nhân để xác định mức bồi 

thường thiệt hại. Trường hợp hai bên không thống nhất về tổ chức tư vấn được thuê hoặc 

mức bồi thường thiệt hại do tổ chức tư vấn được thuê xác định thì Chủ tịch UBND cấp xã 

thuê một tổ chức tư vấn xác định mức bồi thường thiệt hại. Chi phí thuê do Chủ đầu tư chi 

trả. Căn cứ kết quả xác định mức bồi thường thiệt hại, Chủ tịch UBND cấp xã có trách 

nhiệm yêu cầu Chủ đầu tư chuyển tiền vào tài khoản bảo lãnh tại ngân hàng do UBND cấp 

xã làm chủ tài khoản. Chủ đầu tư chỉ được tiếp tục thi công xây dựng sau khi đã chuyển đủ 

số tiền vào tài khoản bảo lãnh tại ngân hàng;  

đ) Trường hợp một bên không thống nhất với mức bồi thường thiệt hại thì có quyền khởi 

kiện tại Tòa án. 

4. Trường hợp Chủ đầu tư không bị xử phạt vi phạm hành chính thì khuyến khích áp dụng 

quy định tại khoản 3 Điều này để giải quyết việc bồi thường thiệt hại. 
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5. Bên vi phạm chỉ được tiếp tục thi công xây dựng khi các bên đạt được thỏa thuận và đã 

hoàn thành việc bồi thường thiệt hại hoặc đã tuân thủ trình tự giải quyết quy định tại khoản 

3 Điều này. 

Điều 4. Về áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng quy 

định tại điểm d khoản 11 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP 
1. Khi người có thẩm quyền phát hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2, 

khoản 4 hoặc khoản 5 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, mà hành vi này đã kết thúc, 

thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng biện 

pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. 

2. Công trình, phần công trình xây dựng vi phạm phải được tháo dỡ theo phương án, giải 

pháp phá dỡ được phê duyệt cho đến khi phần còn lại của công trình đảm bảo an toàn chịu 

lực khi đưa vào sử dụng. 

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm tra, phê duyệt và thực hiện phương án, giải 

pháp phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 

này. Phương án, giải pháp phá dỡ phải đảm bảo an toàn công trình xây dựng sau khi phá dỡ 

phần vi phạm, tính mạng, sức khỏe, công trình xây dựng lân cận và đảm bảo vệ sinh, môi 

trường. 

4. Trường hợp chủ đầu tư không tự giác chấp hành biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần 

công trình xây dựng vi phạm thì bị cưỡng chế thi hành. Người có thẩm quyền ra quyết định 

cưỡng chế thuê tổ chức tư vấn lập phương án, giải pháp phá dỡ, giao cơ quan chuyên môn 

về xây dựng cùng cấp thẩm định trước khi quyết định phê duyệt phương án, giải pháp phá 

dỡ. Chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc cưỡng chế tháo dỡ 

công trình, phần công trình xây dựng vi phạm: lập, thẩm định, phê duyệt phương án, giải 

pháp phá dỡ và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ.  

Điều 5. Về áp dụng biện pháp dừng thi công xây dựng để làm thủ tục xin cấp giấy 

phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng quy định tại khoản 12, khoản 13 

Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP 
1. Khi người có thẩm quyền phát hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2, 

khoản 4 hoặc khoản 5 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, mà hành vi này đang xảy ra, 

thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị xử lý như 

sau: 

a) Cá nhân, tổ chức vi phạm phải dừng thi công xây dựng kể từ thời điểm lập biên bản vi 

phạm hành chính. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo mẫu số 01 

ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Trong thời hạn quy định, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính có trách 

nhiệm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp không có thẩm quyền 

hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm 

hành chính, người lập biên bản phải chuyển biên bản vi phạm hành chính và hồ sơ vụ việc 

(nếu có) đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, cá nhân, tổ 

chức vi phạm có trách nhiệm thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng hoặc điều 

chỉnh giấy phép xây dựng và xuất trình người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng 

được cấp hoặc được điều chỉnh; 

d) Hết thời hạn quy định tại điểm c khoản này mà cá nhân, tổ chức vi phạm không xuất trình 

giấy phép xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh thì người có thẩm quyền xử phạt ra 

thông báo thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm 

theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này. Thông báo được gửi cá nhân, tổ chức vi 

phạm, UBND cấp xã nơi có công trình vi phạm bằng hình thức gửi bảo đảm và niêm yết 

công khai tại công trình vi phạm. Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không nhận thông 

báo hoặc gỡ bỏ thông báo được niêm yết tại công trình vi phạm thì UBND cấp xã nơi có 

công trình vi phạm có trách nhiệm niêm yết công khai thông báo tại trụ sở UBND cấp xã. 
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Trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo (tính theo dấu bưu điện), cá nhân, tổ 

chức vi phạm có trách nhiệm thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình 

xây dựng vi phạm; 

đ) Trong thời hạn tối đa 05 ngày kể từ ngày cá nhân, tổ chức vi phạm xuất trình giấy phép 

xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh, người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm tổ 

chức kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng, lập biên bản ghi nhận sự phù hợp của hiện 

trạng công trình với giấy phép xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh. Biên bản kiểm tra, 

ghi nhận hiện trạng công trình được lập theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này; 

e) Cá nhân, tổ chức vi phạm chỉ được tiếp tục thi công xây dựng nếu biên bản kiểm tra, ghi 

nhận hiện trạng công trình xác nhận hiện trạng công trình phù hợp với giấy phép xây dựng 

được cấp hoặc được điều chỉnh. Trường hợp biên bản kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công 

trình xác nhận hiện trạng công trình không phù hợp với giấy phép xây dựng được cấp hoặc 

được điều chỉnh thì trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày lập biên bản kiểm tra, ghi nhận 

hiện trạng công trình, cá nhân, tổ chức vi phạm phải buộc tháo dỡ công trình, phần công 

trình không phù hợp với giấy phép xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh. 

2. Cách xác định thời hạn bằng số ngày quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo 

quy định tại Điều 147 và Điều 148 Bộ luật dân sự. 

3. Cá nhân, tổ chức vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 

không thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ quy định tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều này thì 

bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quy định 

tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này.  

4. Trường hợp điều chỉnh thiết kế xây dựng mà không thuộc trường hợp phải điều chỉnh 

giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 98 Luật Xây dựng thì không coi là hành vi xây 

dựng sai nội dung giấy phép được cấp theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 15 Nghị 

định số 139/2017/NĐ-CP. 

Điều 6. Về áp dụng quy định chuyển tiếp tại Điều 79 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP 
1. Hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng; xây dựng không có giấy phép xây 

dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng; xây dựng sai thiết kế được phê duyệt, 

sai quy hoạch xây dựng được phê duyệt hoặc thiết kế đô thị được phê duyệt đối với trường 

hợp được miễn giấy phép xây dựng, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, còn bị áp 

dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp theo quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị 

định số 121/2013/NĐ-CP nếu đáp ứng đủ 6 điều kiện sau đây: 

a) Hành vi vi phạm xảy ra từ ngày 04/01/2008 và đã kết thúc trước ngày 15/01/2018 nhưng 

sau ngày 15/01/2018 mới được người có thẩm quyền phát hiện hoặc đã được phát hiện trước 

ngày 15/01/2018 và đã có một trong các văn bản sau đây: Biên bản vi phạm hành chính, 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

hoặc quyết định áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả; 

b) Không vi phạm chỉ giới xây dựng; 

c) Không ảnh hưởng các công trình lân cận; 

d) Không có tranh chấp; 

đ) Xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp; 

e) Nay phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Kể từ ngày 15/01/2018, cá nhân, tổ chức xây dựng nhà ở riêng lẻ có hành vi vi phạm 

thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này được miễn áp dụng biện pháp buộc nộp lại 

số lợi bất hợp pháp quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP. 

3. Số lợi bất hợp pháp mà cá nhân, tổ chức có hành vi quy định tại khoản 1 Điều này phải 

nộp được xác định như sau: 

a) Trường hợp xây dựng công trình nhằm mục đích kinh doanh: Số lợi bất hợp pháp là tổng 

số m2 sàn xây dựng vi phạm nhân với đơn giá 1m2 theo hợp đồng mua bán, chuyển nhượng 

đã ký nhưng không được thấp hơn suất vốn đầu tư đối với cùng loại, cấp công trình do cơ 

quan có thẩm quyền ban hành, nhân với 50%; 
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b) Trường hợp xây dựng công trình không nhằm mục đích kinh doanh: Số lợi bất hợp pháp 

là tổng số m2 sàn xây dựng vi phạm nhân với chi phí 1m2 sàn xây dựng theo dự toán được 

duyệt nhưng không được thấp hơn suất vốn đầu tư đối với cùng loại, cấp công trình do cơ 

quan có thẩm quyền ban hành, nhân với 50%;  

c) Trường hợp không có hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đã ký hoặc dự toán được duyệt: 

Số lợi bất hợp pháp được xác định là tổng m2 sàn xây dựng vi phạm nhân với suất vốn đầu 

tư đối với cùng loại, cấp công trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhân với 50%; 

d) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính áp dụng suất vốn đầu tư tại thời điểm 

ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và chịu trách nhiệm xác định số lợi bất 

hợp pháp phải nộp theo quy định tại điểm a, điểm b hoặc điểm c khoản này. 

4. Hành vi vi phạm mà đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 1, 

nhưng không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm e khoản 1 Điều này, thì xử lý như sau: 

a) Hành vi vi phạm được người có thẩm quyền phát hiện trước ngày 15/01/2018, đã lập biên 

bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện 

pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp nhưng đến ngày 15/01/2018 cá nhân, tổ chức vi phạm 

vẫn chưa thực hiện việc nộp phạt (nếu có) và nộp số lợi bất hợp pháp, thì người có thẩm 

quyền xử phạt ban hành quyết định áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công 

trình xây dựng vi phạm theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 15 Nghị định số 

139/2017/NĐ-CP thay thế biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp; 

b) Hành vi vi phạm được người có thẩm quyền phát hiện kể từ ngày 15/01/2018 thì xử phạt 

theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP. Trường hợp Điều 15 Nghị định 

số 139/2017/NĐ-CP có mức phạt đối với hành vi đó cao hơn mức phạt quy định tại Nghị 

định số 121/2013/NĐ-CP thì áp dụng mức phạt quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP 

và áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm theo quy 

định tại điểm d khoản 11 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP. Trường hợp hết thời hiệu 

xử phạt thì không ra quyết định xử phạt hành chính nhưng vẫn ra quyết định áp dụng biện 

pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2018, thay thế Thông tư số 

02/2014/TT-BXD ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 

năm 2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh 

bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng 

kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức, cá nhân liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề 

nghị phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./. 

  

  KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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PHỤ LỤC 
MỘT SỐ BIỂU MẪU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng) 

TT Mẫu biểu Nội dung 

1 Mẫu số 01 Biên bản vi phạm hành chính 

2 Mẫu số 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

3 Mẫu số 03 Thông báo về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, 

phần công trình xây dựng vi phạm 

4 Mẫu số 04 Biên bản kiểm tra, ghi nhận sự phù hợp của hiện trạng công trình 

xây dựng với giấy phép xây dựng được cấp hoặc điều chỉnh 

  

Mẫu số 01 

CƠ QUAN(1) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ......./BB-VPHC   

  

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
Về......................................................................... (2) 

Hôm nay, hồi....... giờ...... phút, ngày....../....../........., tại(3).......................................................  

.............................................................................................................................................  

Căn cứ................................................................................................................................ (4) 

Chúng tôi gồm: 
1. Họ và tên:........................................... Chức vụ:.................................................................  

Cơ quan:................................................................................................................................  

2. Với sự chứng kiến của(5): 

a) Họ và tên:................................................... Nghề nghiệp:...................................................  

Nơi ở hiện nay:.......................................................................................................................  

b) Họ và tên:.................................................. Nghề nghiệp:...................................................  

Nơi ở hiện nay:.......................................................................................................................  

c) Họ và tên:................................................... Chức vụ:.........................................................  

Cơ quan:................................................................................................................................  

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với <ông (bà)/tổ chức> có tên sau đây: 
<1. Họ và tên>:(6).................................Giới tính:...................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh:..../..../....................... Quốc tịch:........................................................  

Nghề nghiệp:.......................................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:......................................................................................................................  

CMND/Hộ chiếu:.................; ngày cấp:..../..../.......................................................................  

nơi cấp:.................................................................................................................................  

<1. Tên tổ chức vi phạm>:.......................................................................................................  

 Địa chỉ trụ sở chính:...............................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp:..............................................................................................................  

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt 

động:.........................  

Ngày cấp:..../..../ ...................................... ; nơi cấp:..............................................................  

Người đại diện theo pháp luật(7):.................... Giới tính:...........................................................  

Chức danh(8):..........................................................................................................................  

2. Đã có các hành vi vi phạm hành chính(9):..............................................................................  

.............................................................................................................................................  

3. Quy định tại(10)....................................................................................................................  
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.............................................................................................................................................  

4. Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại(11):............................................................................................  

.............................................................................................................................................  

5. Ý kiến trình bày của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi 

phạm:......................................................................................................................... 

6. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):................................................................  

7. Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (nếu có):................................................ 

8. Chúng tôi đã yêu cầu cá nhân/tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm: dừng 

ngay mọi hoạt động thi công xây dựng công trình vi phạm.  

9. Trong thời hạn(12).... ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản này, ông 

(bà)(13)............................. là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm có quyền gửi <văn 

bản yêu cầu được giải trình trực tiếp/văn bản giải trình> đến 

ông(bà)(14).......................................................... để thực hiện quyền giải trình. 

Biên bản lập xong hồi.... giờ.... phút, ngày......../....../..., gồm........ tờ, được lập thành........... 

bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, 

công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông 

(bà)(13).................................................................. là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi 

phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ. 

Lý do ông (bà)(13) .................................................. cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 

không ký biên bản(15):  

.............................................................................................................................................  

  

CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI 

DIỆN 

TỔ CHỨC VI PHẠM 
(Ký tên, ghi rõ họ và tên) 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên) 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN 
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên) 

  

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 
(Ký tên, ghi rõ họ và tên) 

NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI 
(Ký tên, ghi rõ họ và tên) 

  

_____________ 

Mẫu này được sử dụng để lập biên vi phạm hành chính về trật tự xây dựng quy định tại 

Khoản 12, Khoản 13 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính 

phủ. 
(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.  
(2) Ghi tên lĩnh vực quản lý nhà nước (cụ thể về trật tự xây dựng)  
(3) Ghi địa điểm lập biên bản là nơi xảy ra vi phạm hoặc trụ sở cơ quan làm việc của người 

có thẩm quyền lập biên bản. 
(4) Ghi đầy đủ các căn cứ của việc lập biên bản như: Kết luận thanh tra; biên bản làm việc;.... 
(5) Trường hợp cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm không có mặt hoặc cố tình 

trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản, thì biên bản phải có chữ ký 

của 02 người chứng kiến hoặc đại diện chính quyền địa phương nơi xảy ra vi phạm. Nếu 

người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện 

tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản. 
(6) Trường hợp vi phạm là hộ gia đình, cộng đồng dân cư thì ghi đầy đủ chức danh của chủ 

hộ và người đại diện. Thay thế các thông tin ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, nơi ở hiện 

tại, số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu bằng mã số định danh cá nhân khi cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư chính thức hoạt động. 
(7) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, 

công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp 
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nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh 

nghiệp. 
(8) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, 

công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu 

là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh 

nghiệp. 
(9) Ghi chính xác, rõ ràng hành vi vi phạm (ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm, 

hiện trạng bộ phận công trình, công trình xây dựng vi phạm tại thời điểm lập biên bản). 
(10) Ghi Điểm ...Khoản.....Điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 

2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; 

khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật 

liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà 

ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 
(11) Ghi họ và tên của người bị thiệt hại. Trường hợp tổ chức bị thiệt hại, thì ghi họ và tên, 

chức vụ người đại diện tổ chức bị thiệt hại và tên của tổ chức bị thiệt hại. 
 (12) Áp dụng đối với trường hợp được giải trình theo quy định tại Điều 61 Luật xử lý vi 

phạm hành chính. Ghi cụ thể thời hạn: Không quá 02 ngày làm việc, trong trường hợp cá 

nhân/tổ chức vi phạm yêu cầu giải trình trực tiếp; không quá 05 ngày, trong trường hợp cá 

nhân/tổ chức vi phạm giải trình bằng văn bản.  
(13) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm. 
(14) Họ và tên, chức vụ của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. 
(15) Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: Cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 

không có mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan khác.... 

   

Mẫu số 02 

CƠ QUAN(1) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số: ......../QĐ-XPVPHC (2)................., ngày...... tháng........ năm............  

  

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 
Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ (3)  

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số.........................../BB-VPHC lập 

ngày......./....../............; 

Căn cứ Biên bản phiên giải trình trực tiếp số............................/BB-GTTT lập 

ngày..../..../........ (nếu có); 

Căn cứ Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính số.........../BB-XM lập 

ngày..../..../........ (nếu có); 

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số........../QĐ-GQXP 

ngày....../..../........ (nếu có), 

Tôi:........................................................................................................................................  

Chức vụ(4):.............................................................................................................................  

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với <ông (bà)/tổ chức> có tên sau đây: 

<1. Họ và tên>(5):.............................. Giới tính:........................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh:..../..../................. Quốc tịch:................................................................  

Nghề nghiệp:..........................................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:........................................................................................................................  

CMND/Hộ chiếu:...........; ngày cấp:..../..../.............................................................................. ;  
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nơi cấp:.................................................................................................................................  

<1. Tên tổ chức vi phạm>:.......................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp:..............................................................................................................  

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: 

.............................................................................................................................................  

Ngày cấp:..../..../............................................; nơi cấp:..........................................................  

Người đại diện theo pháp luật(6):................... Giới tính:............................................................  

Chức danh(7):..........................................................................................................................  

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính(8):.................................................................... 

3. Quy định tại(9):.................................................................................................................... 

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có):..........................................................................................  

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có):............................................................................................  

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

a) Hình thức xử phạt chính(10): 

Cụ thể(11):...............................................................................................................................  

 b) Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có)(12):...............................................................................  

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả:  

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính(13)........ phải làm thủ 

tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh/cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn 

này(13)......... không xuất trình người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng/giấy phép 

xây dựng điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi 

phạm theo quy định. 

- Sau khi được cấp/điều chỉnh giấy phép xây dựng tổ chức cá nhân vi phạm phải tháo dỡ 

công trình, phần công trình không phù hợp với giấy phép được cấp/điều chỉnh thì mới được 

thi công xây dựng. 

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân/tổ chức vi phạm có 

tên tại Điều này chi trả. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..../..../.............................................. 

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho ông (bà)(13).................................. là cá nhân vi phạm/đại diện cho tổ chức vi 

phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành. 

Ông (bà)/Tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. 

Nếu quá thời hạn mà ông (bà)/tổ chức(13)............................. không tự nguyện chấp hành thì 

sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính, ông (bà)/tổ 

chức(13)......................... phải nộp tiền phạt tại(14)............... hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản 

số(15):.............. của(16).................................................................................  

trong thời hạn.... ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. 

Ông (bà)/Tổ chức(13)........................................ có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính 

đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi cho(16)............................................................... để thu tiền phạt. 

3. Giao(17)......................................................... để tổ chức thực hiện./. 

  

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: Hồ sơ. 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và 

tên) 

  
_____________ 
Mẫu này được sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 

15 và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo khoản 12, khoản 13 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 

27/11/2017 của Chính phủ. 
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(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.  
(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ. 
(3) Ghi đầy đủ tên loại văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên cơ quan ban hành và tên gọi 

của văn bản (tên của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể). 
(4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 
(5) Trường hợp vi phạm là hộ gia đình, cộng đồng dân cư thì ghi đầy đủ chức danh của chủ hộ, của người đại diện. Thay 

thế các thông tin ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, nơi ở hiện tại, số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu bằng mã số 

định danh cá nhân khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức hoạt động. 
(6) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên 

trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng 

đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp. 
(7) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên 

trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; Ghi chức danh của người đứng 

đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp. 
(8) Ghi tóm tắt mô tả hành vi vi phạm. 
(9) Ghi Điểm... Khoản..... Điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát 

triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 
(10) Ghi rõ hình thức xử phạt chính được áp dụng (phạt tiền/tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng, chứng chỉ hành 

nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn). 
(11) Ghi chi tiết theo hình thức xử phạt chính đã áp dụng (trường hợp phạt tiền, thì ghi rõ mức tiền phạt bằng số và bằng 

chữ; trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, thì 

ghi rõ thời hạn, thời điểm tước hoặc đình chỉ). 
(12) Ghi chi tiết hình thức xử phạt bổ sung (trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng, chứng chỉ hành nghề 

hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, thì ghi rõ thời hạn, thời điểm tước hoặc đình chỉ). 
(13) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm. 
(14) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ Kho bạc nhà nước hoặc tên, địa chỉ Ngân hàng thương mại được Kho bạc nhà nước ủy nhiệm 

thu tiền phạt. 
(15) Ghi số tài khoản mà cá nhân/tổ chức vi phạm phải nộp tiền phạt trực tiếp hoặc chuyển khoản. 
(16) Ghi tên của Kho bạc nhà nước. 
(17) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định. 

  

Mẫu số 03  
CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1) 

CƠ QUAN THÔNG BÁO (2)  

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:            /.... (3) -....(4).... ....(5)...., ngày..... tháng..... năm 20...  

  

THÔNG BÁO 
Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số.................../BB-VPHC lập ngày......./....../.........; 

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số............./QĐ-XPVPHC ngày...../......./......; 

Cá nhân, tổ chức vi phạm có tên sau đây: 

1. Họ và tên cá nhân vi phạm(6)............................. Giới tính:................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:........./........./................ Quốc tịch:........................................................ 

Nghề nghiệp:.............................................................................................................................. 

Nơi ở hiện tại:............................................................................................................................. 

CMND/Hộ chiếu:.......................; ngày cấp:......./......./.........; nơi cấp..................................... 

1. Tên tổ chức vi phạm(7):........................................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................................... 

Mã số doanh nghiệp:.................................................................................................................. 

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:. 

Ngày cấp:....../....../; nơi cấp:...................................................................................................... 

Người đại diện theo pháp luật.....................: Giới tính:............................................................. 

Chức danh:...................................................................................................................... 

Không thực hiện đúng quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 5 Thông tư..... quy định chi tiết 

một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ, cụ thể: đã 

quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính mà ông (bà)/tổ chức vi 

phạm(8)........ không xuất trình giấy phép xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh. 
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Căn cứ quy định tại Khoản 12 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của 

Chính phủ và Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Thông tư........ quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ, Người có thẩm quyền xử 

phạt(9)...... thông báo ông (bà)/tổ chức vi phạm(8)........ phải thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ 

công trình, phần công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày gửi 

thông báo (tính theo dấu bưu điện).  

Hết thời hạn này mà ông (bà)/tổ chức vi phạm(8)...... không thực hiện thì bị cưỡng chế thi 

hành theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quy định tại khoản 4 Điều 

4 Thông tư..... quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 

27/11/2017 của Chính phủ. 

Thông báo này được niêm yết công khai tại công trình vi phạm để cá nhân, tổ chức vi phạm 

biết và thực hiện./. 

  

 
Nơi nhận: 
- Cá nhân, tổ chức vi phạm (để t/h); 

- UBND....... (để phối hợp t/h); 

- Lưu: VT, hồ sơ VPHC.  

NGƯỜI RA THÔNG BÁO  

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ 

và tên) 

_____________ 
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).  
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. 
(3) Chữ viết tắt tên loại văn bản. 
(4) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. 
(5) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ. 
(6) Ghi thông tin về cá nhân vi phạm. Trường hợp vi phạm là hộ gia đình và cộng đồng dân 

cư thì ghi đầy đủ chức danh của chủ hộ, người đại diện. Thay thế các thông tin ngày tháng 

năm sinh, nghề nghiệp, nơi ở hiện tại, số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu bằng mã số 

định danh cá nhân khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức hoạt động. 
(7) Ghi thông tin về tổ chức vi phạm. 
(8) Ghi rõ họ và tên của cá nhân, chủ hộ gia đình, người đại diện cho cộng đồng dân cư vi 

phạm/người đại diện tổ chức vi phạm. 
(9) Ghi họ, tên, chức danh của người có thẩm quyền xử phạt. 

  

Mẫu số 04 
CƠ QUAN(1) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:    

  

BIÊN BẢN 

Kiểm tra, ghi nhận về sự phù hợp của hiện trạng công trình xây dựng với giấy phép 

xây dựng được cấp hoặc được điều chỉnh 
Căn cứ...........................................................................................................................(2) 

Hôm nay, hồi......... giờ........ phút, ngày..../..../...., tại(3)............................................................. 

Chúng tôi gồm: 
1. Họ và tên:.......................................................... Chức vụ:.............................................. 

Cơ quan:............................................................................................................................. 

2. Họ và tên:............................................................... Chức vụ:......................................... 

Cơ quan:................................................................................................................ 

Tiến hành lập biên bản ghi nhận về sự phù hợp của hiện trạng công trình xây dựng 

với(4)........................................... cấp cho <ông (bà)/tổ chức> có tên sau đây: 

<1. Họ và tên cá nhân vi phạm>(5):............................... Giới tính:.................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:.........../......../......................... Quốc tịch:...................................... 174



Nghề nghiệp:  ............................................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:  ...........................................................................................................................  

CMND/Hộ chiếu:................;............. ngày....... cấp:..../..../......; nơi cấp: .......................... 

<2. Tên tổ chức vi phạm>(6):................................................................................................. 

Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................................. 

Mã số doanh nghiệp:......................................................................................................... 

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: 

.......................................................................................................................................... 

Ngày cấp:........../......../..........................................; nơi cấp:............................................. 

Người đại diện theo pháp luật:........................... Giới tính:............................................... 

Chức danh:....................................................................................................................... 

3. Kết quả kiểm tra, ghi nhận: 

a) Công trình phù hợp với giấy phép xây dựng được cấp/điều chỉnh: Ghi rõ hiện trạng công 

trình xây dựng phù hợp với giấy phép được cấp/điều chỉnh và cá nhân, tổ chức vi phạm 

được tiếp tục thi công xây dựng công trình; 

b) Công trình không phù hợp với giấy phép xây dựng được cấp/điều chỉnh: Ghi rõ bộ phận 

công trình không phù hợp với giấy phép được cấp/điều chỉnh và yêu cầu cá nhân, tổ chức vi 

phạm tháo dỡ công trình, phần công trình không phù hợp với giấy phép xây dựng được 

cấp/được điều chỉnh trong thời hạn tối đa...... ngày kể từ ngày lập biên bản kiểm tra, ghi 

nhận hiện trạng công trình thì mới được tiếp tục thi công. 

Biên bản lập xong hồi..... giờ...... phút, ngày..../..../...., gồm.... tờ, được lập thành....... bản có 

nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công 

nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)(7)........... là cá nhân vi phạm/đại 

diện tổ chức vi phạm 01 bản và 01 bản lưu hồ sơ. 

  

CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC ĐẠI 

DIỆN  

TỔ CHỨC VI PHẠM 
(Ký tên, ghi rõ họ và tên) 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên) 

_____________ 
(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản. 
(2) Ghi tên loại quyết định; số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành; chức danh và cơ quan của 

người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 
(3) Ghi địa điểm kiểm tra ghi nhận. 
(4) Ghi tên loại giấy phép xây dựng; số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành/điều chỉnh; cơ 

quan cấp giấy phép xây dựng/điều chỉnh. 
(5) Ghi thông tin về cá nhân vi phạm. Trường hợp vi phạm là hộ gia đình và cộng đồng dân 

cư thì ghi đầy đủ chức danh của chủ hộ và người đại diện. Thay thế các thông tin ngày tháng 

năm sinh, nghề nghiệp, nơi ở hiện tại, số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu bằng mã số 

định danh cá nhân khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức hoạt động. 
(6) Ghi thông tin về tổ chức vi phạm. 
(7) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm. 
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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số: 13/2017/TT-NHNN Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017 

  

THÔNG TƯ 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2015/TT-NHNN NGÀY 

25 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

QUY ĐỊNH VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 

tháng 6 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh 

ngân hàng 
1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau: 

“3. Cá nhân và tổ chức có liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh bao gồm cá nhân và pháp nhân 

là người cư trú, người không cư trú”; 

b) Bổ sung khoản 4 như sau: 

“4. Các tổ chức không có tư cách pháp nhân khi tham gia quan hệ bảo lãnh thì chủ thể tham 

gia xác lập, thực hiện các giao dịch bảo lãnh thực hiện theo quy định tại Điều 101 Bộ Luật 

dân sự”. 

2. Khoản 2 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“2. Nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ tài chính hợp pháp, trừ nghĩa vụ bảo lãnh thanh toán 

trái phiếu đối với các doanh nghiệp phát hành với mục đích cơ cấu lại nợ và trái phiếu phát 

hành bởi công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng khác”. 

3. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 12. Quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong 

tương lai 
1. Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (sau đây gọi là bảo 

lãnh nhà ở hình thành trong tương lai) là bảo lãnh ngân hàng, theo đó ngân hàng thương mại 

cam kết với bên mua, bên thuê mua (sau đây gọi là bên mua) về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ 

tài chính thay cho chủ đầu tư khi đến thời hạn giao, nhận nhà ở đã cam kết nhưng chủ đầu tư 

không bàn giao nhà ở cho bên mua mà không hoàn lại hoặc hoàn lại không đầy đủ số tiền đã 

nhận ứng trước và các khoản tiền khác theo hợp đồng mua, thuê mua nhà ở đã ký kết cho 

bên mua; chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho ngân hàng thương mại. 

2. Công bố danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình 

thành trong tương lai: 

a) Ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương 

lai là ngân hàng thương mại: 

(i) Trong Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh 

ngân hàng; 
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(ii) Không bị cấm thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong giai đoạn bị 

kiểm soát đặc biệt. 

b) Ngân hàng Nhà nước công bố công khai danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực 

thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong từng thời kỳ trên trang thông tin 

điện tử của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng thương mại không còn đáp ứng quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều này bị loại khỏi danh sách vẫn phải tiếp tục thực hiện các thỏa thuận, 

cam kết đã ký về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai cho đến khi nghĩa vụ bảo lãnh 

chấm dứt. 

3. Ngân hàng thương mại xem xét, quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư khi: 

a) Chủ đầu tư có đủ các điều kiện quy định tại Điều 10 Thông tư này (trừ trường hợp ngân 

hàng thương mại bảo lãnh cho chủ đầu tư trên cơ sở bảo lãnh đối ứng); 

b) Dự án của chủ đầu tư đáp ứng đủ các điều kiện của bất động sản hình thành trong tương 

lai được đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản. 

4. Trình tự thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai: 

a) Căn cứ đề nghị của chủ đầu tư hoặc bên bảo lãnh đối ứng, ngân hàng thương mại xem 

xét, thẩm định và quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư; 

b) Ngân hàng thương mại và chủ đầu tư ký hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương 

lai theo quy định tại Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản: 

(i) Hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai được lập dưới hình thức thỏa thuận 

cấp bảo lãnh quy định tại khoản 11 Điều 3, Điều 14 Thông tư này và nội dung phù hợp với 

quy định tại Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản; 

(ii) Số tiền bảo lãnh cho một dự án nhà ở hình thành trong tương lai tối đa bằng tổng số tiền 

chủ đầu tư được phép nhận ứng trước của bên mua theo quy định tại Điều 57 Luật kinh 

doanh bất động sản và các khoản tiền khác chủ đầu tư có nghĩa vụ phải hoàn lại cho bên 

mua theo hợp đồng mua, thuê mua nhà ở đã ký kết khi đến thời hạn giao, nhận nhà đã cam 

kết nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà ở cho bên mua; 

(iii) Thỏa thuận cấp bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi toàn bộ các cam kết bảo 

lãnh cho bên mua hết hiệu lực theo quy định tại Điều 23 Thông tư này. 

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

(i) Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở, trong đó có 

quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền 

khác cho bên mua khi đến thời hạn giao, nhận nhà đã cam kết nhưng chủ đầu tư không bàn 

giao nhà ở cho bên mua, chủ đầu tư phải gửi cho ngân hàng thương mại hợp đồng mua, thuê 

mua nhà ở; 

(ii) Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hợp đồng mua, thuê mua nhà ở, 

ngân hàng thương mại căn cứ hợp đồng mua, thuê mua nhà ở và thỏa thuận cấp bảo lãnh để 

phát hành cam kết bảo lãnh cho bên mua và gửi đến địa chỉ của bên mua; 

(iii) Cam kết bảo lãnh được phát hành dưới hình thức thư bảo lãnh theo quy định tại điểm a 

khoản 12 Điều 3 và Điều 15 Thông tư này cho từng bên mua; 

(iv) Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh được xác định kể từ ngày phát hành cho đến 

thời điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ thời hạn giao, nhận nhà đã cam kết quy định tại hợp 

đồng mua, thuê mua nhà ở. 

5. Xác định số dư bảo lãnh: 

a) Số dư bảo lãnh đối với chủ đầu tư là tổng số tiền chủ đầu tư đã nhận ứng trước của các 

bên mua theo tiến độ đã thỏa thuận trước khi nhà ở được bàn giao và giảm dần khi nghĩa vụ 

bảo lãnh đối với bên mua chấm dứt theo quy định tại Điều 23 Thông tư này. Thời điểm ghi 

nhận số dư bảo lãnh đối với chủ đầu tư là thời điểm chủ đầu tư thông báo với ngân hàng 

thương mại số tiền đã nhận ứng trước của các bên mua quy định tại điểm b khoản này; 

b) Ngân hàng thương mại và chủ đầu tư thỏa thuận về thời gian thông báo số tiền đã nhận 

ứng trước của các bên mua nhưng tối thiểu phải thông báo một lần vào ngày cuối cùng hàng 

tháng để làm cơ sở xác định số dư bảo lãnh. Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm trước pháp luật 
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về việc thông báo chính xác số tiền đã nhận ứng trước của các bên mua theo đúng thời gian 

thỏa thuận cho ngân hàng thương mại. 

6. Ngoài các quy định tại Điều này, các nội dung khác về việc bảo lãnh nhà ở hình thành 

trong tương lai thực hiện theo quy định tương ứng tại Thông tư này”. 

4. Điều 34 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

a) Điểm b khoản 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“b) Phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng công bố danh sách ngân hàng 

thương mại theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này”; 

b) Điểm b khoản 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“b) Đầu mối tổng hợp, xem xét trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định 

công bố danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình 

thành trong tương lai theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này và kịp thời điều chỉnh 

danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong 

tương lai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư này”. 

Điều 2. 
Bãi bỏ Điều 22 của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2015 quy định về 

bảo lãnh ngân hàng. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng 

giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách 

nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2017 

  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Lãnh đạo NHNN; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp (để kiểm tra); 

- Công báo; 

- Website NHNN; 

- Lưu: VT, Vụ TD (10). 

KT. THỐNG ĐỐC 

PHÓ THỐNG ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đồng Tiến 
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BỘ XÂY DỰNG 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số: 04/VBHN-BXD Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN; 

HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI 

BẤT ĐỘNG SẢN, ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN; VIỆC THÀNH 

LẬP VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy 

định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 16 tháng 02 năm 2016 được sửa đổi, bổ sung bởi: 

(1) Thông tư số 23/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư 

kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành; 

(2) Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 

năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; 

hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành 

sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động 

sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo 

Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng ban hành Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; 

hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành 

sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động 

sản1. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (viết tắt là 

chứng chỉ); hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản 

và điều hành sàn giao dịch bất động sản; thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch 

bất động sản. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các tổ chức, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch

bất động sản. 

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp chứng chỉ; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức

hành nghề môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản. 
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3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản. 

Chương II 

QUY ĐỊNH VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

Mục 1. TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH KIẾN THỨC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 3. Phương thức tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất 

động sản 
1. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức kỳ thi sát 

hạch (viết tắt là kỳ thi) và cấp chứng chỉ. 

22. Sở Xây dựng giao hoặc ủy quyền cho một hoặc một số đơn vị sau đây tổ chức kỳ thi 

(viết tắt là đơn vị tổ chức kỳ thi): 

a) Phòng có chức năng quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng; 

b) Cơ sở đào tạo có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề 

môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Điều 4 của 

Nghị định số 79/2016/NĐ-CP; 

c) Hiệp hội bất động sản Việt Nam; 

d) Hiệp hội bất động sản các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

đ) Hội môi giới bất động sản Việt Nam. 

3. Từ ngày 01 tháng 01 hàng năm, Sở Xây dựng các địa phương nhận đơn đăng ký dự thi sát 

hạch của thí sinh (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này). Sở Xây dựng căn cứ vào số 

lượng thí sinh đã đăng ký dự thi và tình hình thực tế của địa phương để tổ chức kỳ thi. 

43. (được bãi bỏ) 

5. Trước ngày tổ chức kỳ thi ít nhất 30 ngày, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo trên 

trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng về kế hoạch tổ chức kỳ thi, điều kiện, hồ sơ đăng 

ký dự thi, thời gian, địa điểm và các thông tin cần thiết khác có liên quan tới kỳ thi. 

6. Kinh phí dự thi: 

a) Người dự thi phải nộp kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi; 

b) Mức kinh phí dự thi do Giám đốc Sở Xây dựng quy định cho từng kỳ thi tùy thuộc vào số 

thí sinh đăng ký dự thi để chi cho việc tổ chức kỳ thi, trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội 

đồng thi; 

c) Đơn vị tổ chức kỳ thi được sử dụng kinh phí dự thi để chi cho các hoạt động về tổ chức 

kỳ thi, thù lao cho các thành viên của Hội đồng thi. Việc thanh quyết toán kinh phí dự thi 

phải được Chủ tịch hội đồng thi phê duyệt. 

Điều 4. Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (viết tắt 

là hội đồng thi) 
1. Hội đồng thi do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định thành lập cho từng kỳ thi, Hội đồng 

thi có số lượng thành viên từ 05 người trở lên, thành phần Hội đồng thi bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng thi là Lãnh đạo Sở Xây dựng; 

b)4 Các ủy viên Hội đồng thi bao gồm: 01 đại diện của phòng có chức năng quản lý nhà và 

thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng; 01 đại diện đơn vị tổ chức kỳ thi; một số thành 

viên khác của Hiệp hội bất động sản, Hội môi giới bất động sản, giảng viên của các cơ sở 

đào tạo, chuyên gia môi giới bất động sản của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi 

giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản hoặc các chuyên gia khác do Chủ tịch Hội 

đồng thi quyết định. 

2. Hội đồng thi có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đơn vị tổ chức kỳ thi triển khai tổ 

chức kỳ thi đúng kế hoạch và quy định của pháp luật. 

3. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thi: 

a) Phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi, quy chế thi, đề thi và đáp án do đơn vị tổ chức kỳ thi 

trình; 

b) Kiểm tra dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi và mức thu kinh phí dự thi của thí sinh do đơn vị 

tổ chức kỳ thi lập, trình Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt; 

c) Phê duyệt kết quả thi bao gồm danh sách thí sinh đạt yêu cầu và danh sách thí sinh không 

đạt yêu cầu; 
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d) Báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi; 

đ) Chỉ đạo trực tiếp quá trình tổ chức kỳ thi và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Xây 

dựng và pháp luật về kết quả tổ chức kỳ thi; 

e) Phê duyệt quyết toán kinh phí tổ chức kỳ thi do đơn vị tổ chức kỳ thi lập. 

4. Các thành viên của Hội đồng thi phải tham gia trực tiếp toàn bộ các hoạt động của kỳ thi, 

chịu sự phân công công việc của Chủ tịch hội đồng thi, được hưởng thù lao và chịu trách 

nhiệm trước chủ tịch Hội đồng thi về công việc được phân công. 

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị tổ chức kỳ thi 
1. Lập và trình Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi, quy chế thi. 

2. Lập dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi và dự kiến mức thu kinh phí dự thi đối với thí sinh 

theo nguyên tắc đảm bảo đủ chi phí cho kỳ thi và chế độ chính sách của Nhà nước, báo cáo 

Chủ tịch Hội đồng thi để trình Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt. 

3. Tổ chức biên soạn bộ đề thi và đáp án các môn thi cho kỳ thi theo hướng dẫn của Thông 

tư này, trình Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt. Kinh phí biên soạn bộ đề thi và đáp án lấy từ 

kinh phí dự thi. 

4. Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thí sinh 

không đủ điều kiện dự thi. 

5. Tổ chức kỳ thi, coi thi, chấm thi dưới sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Chủ tịch và các 

thành viên Hội đồng thi theo kế hoạch đã được Sở Xây dựng phê duyệt. 

6. Tổ chức chấm phúc khảo kết quả thi theo quy định đối với thí sinh có yêu cầu phúc khảo. 

7. Tổng hợp và trình Chủ tịch hội đồng thi phê duyệt kết quả thi bao gồm: báo cáo quá trình 

tổ chức kỳ thi; danh sách những thí sinh đạt yêu cầu và danh sách thí sinh không đạt yêu 

cầu. 

8. Gửi 01 bộ hồ sơ của thí sinh đạt yêu cầu theo quy định tại Điều 10 của Thông tư này về 

Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ. 

9. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc Sở Xây dựng và pháp luật về 

toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi và kết quả của kỳ thi. 

Điều 6. Nội dung thi và đề thi 
1. Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội dung sau, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này: 

a) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm: 

- Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; 

- Thị trường bất động sản; 

- Đầu tư bất động sản; 

- Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. 

b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: 

- Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; 

- Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản; 

- Giải quyết tình huống trên thực tế. 

2. Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và 

trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ 

sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn. 

3. Đơn vị tổ chức kỳ thi có trách nhiệm tổ chức biên soạn bộ đề thi và đáp án, trình Chủ tịch 

hội đồng thi phê duyệt. 

4. Bộ đề thi soạn theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Thông tư này. Đề thi phải phù hợp với 

nội dung của chương trình khung đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động 

sản. 

5. Bộ đề thi phải được quản lý theo chế độ tài liệu mật. 

Điều 7. Hình thức, thời gian và ngôn ngữ làm bài thi 
1. Hình thức thi, thời gian thi: 

a) Phần kiến thức cơ sở: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai hình thức trên, thời gian 

thi 120 phút. 
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b) Phần kiến thức chuyên môn: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai hình thức trên, 

thời gian thi 120 phút. 

2. Ngôn ngữ thi: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt (trường hợp thí sinh là người nước ngoài thì 

được sử dụng phiên dịch). 

Điều 8. Đối tượng dự thi 
Đối tượng dự thi bao gồm: Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và 

người nước ngoài có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Thông tư 

này. 

Điều 9. Điều kiện dự thi 
Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau: 

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm 

hình sự hoặc chấp hành án phạt tù; 

2. Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên; 

3. Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định 

của Thông tư này. 

Điều 10. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm 
1. 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến 

ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này); 

2. 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ 

chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu); 

3. 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng 

kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);  

4. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở 

lên; 

5. 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 

phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận; 

6. Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước 

ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp 

đang còn giá trị). 

Điều 11. Đăng ký dự thi 
1. Người có nhu cầu cấp chứng chỉ được đăng ký dự thi sát hạch trên phạm vi toàn quốc. 

2. Hàng năm người có nhu cầu cấp chứng chỉ nộp đơn đăng ký dự thi theo quy định tại 

khoản 3 Điều 3 của Thông tư này. 

3. Trước mỗi kỳ thi, thí sinh nộp trực tiếp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 

10 và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi (01 bộ lưu tại đơn vị tổ chức kỳ thi, 01 bộ 

gửi về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ). Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ theo thông báo của 

Sở Xây dựng hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi. 

Điều 12. Bài thi đạt yêu cầu 
1. Bài thi đạt yêu cầu là bài thi có kết quả như sau: 

a) Bài thi phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100); 

b) Bài thi phần kiến thức chuyên môn đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100). 

2. Thí sinh có bài thi đạt yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều này là đủ điều kiện đề nghị 

Giám đốc Sở Xây dựng cấp chứng chỉ. 

Điều 13. Phê duyệt và công bố kết quả thi 
1. Chủ tịch Hội đồng thi căn cứ vào kết quả chấm thi của từng phần thi để phê duyệt kết quả 

thi cho từng kỳ thi. 

2. Kết quả thi được thông báo tại đơn vị tổ chức kỳ thi và trên trang thông tin của Sở Xây 

dựng. 

3. Trong thời gian 10 ngày kể từ khi thông báo kết quả thi nếu thí sinh có yêu cầu chấm 

phúc khảo thì phải có đơn đề nghị gửi tới đơn vị tổ chức kỳ thi. Hội đồng thi tổ chức chấm 

phúc khảo và báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt bổ sung những thí sinh đạt yêu cầu. 
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4. Trong thời gian 20 ngày kể từ khi thông báo kết quả thi, đơn vị tổ chức kỳ thi tổ chức thi 

lại cho những thí sinh có bài thi không đạt yêu cầu. Thí sinh thi không đạt yêu cầu phần nào 

thì thi lại phần đó. Mỗi kỳ thi chỉ tổ chức thi lại 1 lần, thí sinh không phải nộp kinh phí thi 

lại. 

Điều 14. Bảo quản hồ sơ, tài liệu 
1. Đơn vị tổ chức kỳ thi có trách nhiệm bảo quản hồ sơ, tài liệu liên quan đến từng kỳ thi sát 

hạch như sau: 

a) Bảo quản trong thời hạn 05 năm 

- Hồ sơ liên quan đến tổ chức thi: Quyết định lựa chọn đơn vị tổ chức kỳ thi; quyết định 

thành lập Hội đồng thi; quy chế thi; đề thi và đáp án của từng môn thi; danh sách cán bộ coi 

thi; 

- Hồ sơ liên quan đến chấm thi: Danh sách thí sinh dự thi, danh sách cán bộ chấm thi; 

- Bài thi của thí sinh; 

- Hồ sơ thí sinh đủ điều kiện dự thi; 

- Bảng tổng hợp kết quả thi, bảng tổng hợp kết quả chấm phúc khảo (nếu có) từng môn thi 

của thí sinh. 

b) Bảo quản trong thời hạn 03 năm hồ sơ của các thí sinh thi không đạt yêu cầu và các thí 

sinh đăng ký nhưng không tham gia kỳ thi. 

2. Sở Xây dựng lưu trữ hồ sơ của các cá nhân được cấp chứng chỉ trong thời hạn 10 năm kể 

từ ngày cấp chứng chỉ. 

Mục 2. CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 15. Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 
1. Người dự thi sát hạch đạt điểm thi theo quy định tại Điều 12 và có đủ hồ sơ theo quy định 

tại Điều 10 của Thông tư này thì được cấp chứng chỉ. 

2. Trình tự cấp chứng chỉ: 

a) Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê 

duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi;  

b) Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch hội đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch Hội đồng thi phê 

duyệt, Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ (theo 

mẫu tại Phụ lục 3a của Thông tư này); 

c) Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ chức 

kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản phô tô bài thi và hồ sơ của các cá nhân đó về Sở 

Xây dựng để cấp chứng chỉ. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức in 

và ký phát hành chứng chỉ; 

d) Sở Xây dựng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của người được cấp chứng chỉ theo quy định 

tại khoản 2 Điều 14 của Thông tư này. 

3. Kinh phí cấp chứng chỉ là 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) đối với một chứng chỉ, cá nhân 

nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng khi nhận chứng chỉ. Sở Xây dựng sử dụng kinh phí này theo 

quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

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

cấp. 

5. Mẫu chứng chỉ theo quy định tại Phụ lục 4a của Thông tư này. 

6. Chứng chỉ được trả cho cá nhân tại Sở Xây dựng hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi. Trường hợp 

người có chứng chỉ không đến nhận trực tiếp thì được gửi theo đường bưu điện. 

7. Người được cấp chứng chỉ phải chấp hành các quy định sau: 

a) Không được sửa chữa, tẩy xóa nội dung của chứng chỉ; 

b) Không được cho thuê, cho mượn hoặc cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng tên và 

chứng chỉ của mình để thực hiện các hoạt động liên quan đến hành nghề môi giới bất động 

sản; 

c) Không được sử dụng vào các mục đích khác mà pháp luật không quy định. 
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8. Sau khi kết thúc từng kỳ thi và cấp chứng chỉ, Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo Bộ 

Xây dựng về tình hình tổ chức kỳ thi sát hạch và danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ. 

Đồng thời đưa danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ lên trang thông tin điện tử của Sở Xây 

dựng (theo mẫu tại Phụ lục 3b của Thông tư này). 

9. Định kỳ vào trước ngày 15/12 hàng năm Sở Xây dựng báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình 

cấp chứng chỉ tại địa phương. 

Điều 16. Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 
1. Người được cấp chứng chỉ nhưng bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý 

do bất khả kháng khác thì được cấp lại chứng chỉ. 

2. Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ nộp cho Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ, gồm: 

a) Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh (theo mẫu tại Phụ lục 5 của Thông tư này); 

b) 02 ảnh cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; 

c) Chứng chỉ cũ (nếu có). 

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 

này, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ và cấp lại chứng chỉ 

(ghi rõ cấp lại vào chứng chỉ). 

4. Người xin cấp lại chứng chỉ nộp kinh phí 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) cho Sở Xây 

dựng để chuẩn bị cho việc cấp lại chứng chỉ. 

5. Chứng chỉ chỉ được cấp lại 01 lần, số chứng chỉ là số chứng chỉ cũ. Chứng chỉ cấp lại có 

thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp của chứng chỉ cũ (theo mẫu tại Phụ lục 4b của Thông tư 

này). 

Điều 17. Quy định đối với chứng chỉ hết hạn 
1. Người có chứng chỉ đã hết hạn không được phép tiếp tục hành nghề môi giới bất động 

sản. 

2. Người có chứng chỉ hết hạn, hoặc gần hết hạn nếu muốn cấp lại chứng chỉ thì phải thi sát 

hạch theo quy định sau: 

a) Trường hợp đăng ký dự thi lại tại địa phương đã cấp chứng chỉ thì chỉ phải thi phần kiến 

thức cơ sở theo quy định tại Thông tư này để được cấp chứng chỉ, số chứng chỉ theo số cũ, 

chứng chỉ ghi rõ trên trang 01 là cấp lần thứ hai, lần thứ ba (theo mẫu tại Phụ lục 4c của 

Thông tư này); 

b) Trường hợp đăng ký dự thi ở địa phương khác thì phải thực hiện thủ tục thi sát hạch như 

cấp chứng chỉ mới nhưng chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở. 

3. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm: 

a) Hồ sơ quy định tại Điều 10 của Thông tư này; 

b) Chứng chỉ cũ (bản gốc) đối với trường hợp đã hết hạn, hoặc bản sao có chứng thực đối 

với trường hợp chứng chỉ chưa hết hạn. 

4. Đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 11 của Thông này. 

5. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Xây dựng tổ chức kỳ thi riêng cho những người có chứng chỉ 

hết hạn hoặc thi cùng với những người cấp mới. 

Điều 18. Thu hồi chứng chỉ môi giới bất động sản 
1. Người có chứng chỉ sẽ bị thu hồi chứng chỉ trong các trường hợp sau đây: 

a) Người được cấp chứng chỉ mất năng lực hành vi dân sự; 

b) Người được cấp chứng chỉ kê khai trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ không trung thực; 

c) Chứng chỉ bị tẩy xoá, sửa chữa; 

d) Người được cấp chứng chỉ cho người khác mượn, thuê chứng chỉ để hành nghề; 

đ) Người được cấp chứng chỉ vi phạm các nguyên tắc hành nghề quy định tại Luật Kinh 

doanh bất động sản và nội dung ghi trong chứng chỉ; 

e) Người được cấp chứng chỉ vi phạm các quy định đến mức bị thu hồi chứng chỉ theo quy 

định của pháp luật. 

2. Chứng chỉ do Sở Xây dựng địa phương nào cấp thì Sở Xây dựng đó có trách nhiệm thu 

hồi; trường hợp do cơ quan có thẩm quyền khác thu hồi theo quy định của pháp luật thì cơ 

184



quan này phải thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ biết để thực hiện 

theo quy định tại khoản 4 Điều này. 

3. Người bị thu hồi chứng chỉ không được cấp lại chứng chỉ trong thời hạn 05 năm, kể từ 

ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ. 

4. Sau khi có quyết định thu hồi chứng chỉ, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ thông báo cho 

người bị thu hồi đến nộp lại chứng chỉ. Đồng thời Sở Xây dựng thông báo lên phương tiện 

thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng về tên người bị thu hồi 

chứng chỉ và xóa tên người được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của Sở Xây 

dựng. 

Chương III 

HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ MÔI 

GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

Mục 15. (được bãi bỏ) 

Điều 19. Hướng dẫn về giảng viên, cơ sở đào tạo và chương trình khung đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động 

sản6 
1. Giảng viên tham gia giảng dạy kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn 

giao dịch bất động sản phải là người đã tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên thuộc các 

chuyên ngành phù hợp với nội dung giảng dạy và có kinh nghiệm tối thiểu là 05 năm trong 

hoạt động quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, đào tạo về lĩnh vực bất động sản hoặc 

tham gia kinh doanh bất động sản. 

Cơ sở đào tạo phải lập danh sách giảng viên và bảng kê khai năng lực kinh nghiệm của 

giảng viên theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 8 và phụ lục số 9 ban hành kèm theo 

Thông tư này để theo dõi, quản lý. 

2. Cơ sở đào tạo phải thành lập bộ phận quản lý đào tạo để tổ chức các khóa đào tạo, lưu trữ 

hồ sơ học viên, hồ sơ tài liệu liên quan tới công tác đào tạo; phải ban hành quy chế quản lý 

đào tạo, trong đó quy định cụ thể điều kiện tuyển sinh, thời gian mỗi khóa học, số lượng bài 

giảng, thời lượng tiết học của từng bài giảng (kể cả bài giảng không thuộc chuyên đề bắt 

buộc theo quy định của Thông tư này), việc kiểm tra cuối khóa học, tiêu chí đánh giá, phân 

loại kết quả học tập, điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. 

3. Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều 

hành sàn giao dịch bất động sản bao gồm phần kiến thức cơ sở và phần kiến thức chuyên 

môn theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Thủ trưởng cơ sở đào tạo căn cứ vào chương trình khung đào tạo được hướng dẫn tham 

khảo tại phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này để xây dựng, phê duyệt và chịu trách 

nhiệm về nội dung của giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy. 

Điều 20. Công khai thông tin về cơ sở đào tạo7 
1. Khi đáp ứng đủ điều kiện được tổ chức đào tạo theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 

79/2016/NĐ-CP, cơ sở đào tạo cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều này cho 

Sở Xây dựng nơi đặt trụ sở chính, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Sở Xây 

dựng nơi cơ sở đào tạo đặt trụ sở chính và Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có 

trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của cơ sở đào tạo trên Cổng thông tin điện tử 

của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý. 

2. Nội dung thông tin cung cấp để đăng tải bao gồm: tên cơ sở đào tạo; họ và tên người đại 

diện theo pháp luật; địa chỉ và số điện thoại liên lạc của cơ sở đào tạo. 

3. Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc khi chấm dứt 

hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, cơ sở đào tạo có trách nhiệm thông báo đến cơ quan 

đăng tải thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này để điều chỉnh hoặc xóa thông tin. 

Mục 28. (được bãi bỏ) 

Điều 21. Tổ chức đào tạo 
1. Khi tổ chức đào tạo, cơ sở đào tạo phải thực hiện các quy định như sau: 
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a) Thông báo tuyển sinh, trong đó nêu rõ lĩnh vực đào tạo, yêu cầu đối với học viên, chương 

trình và nội dung khóa bồi dưỡng, thời gian, địa điểm, kinh phí và các thông tin cần thiết 

khác; 

b) Phổ biến quy chế đào tạo và cung cấp đầy đủ tài liệu của khóa học cho học viên trong 

ngày khai giảng; 

c) Tổ chức giảng dạy và học tập theo chương trình đảm bảo về nội dung và thời lượng. Đảm 

bảo giảng viên lên lớp đúng như danh sách đã đăng ký. Tổ chức kiểm soát thời gian học của 

học viên bằng hình thức điểm danh từng ngày có xác nhận của giảng viên, trường hợp học 

viên nghỉ quá 20% số tiết học đối với từng chuyên đề thì phải học lại chuyên đề đó mới 

được tham gia kiểm tra cuối khóa; 

d)9 Tổ chức kiểm tra, đánh giá và xếp loại kết quả học tập để cấp Giấy chứng nhận hoàn 

thành khóa học cho học viên. 

Trước khi tổ chức kiểm tra cuối khóa, cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức cho học viên 

thực hành tại văn phòng môi giới, sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh 

bất động sản đủ thời lượng theo quy định; sau khi thực hành, học viên có trách nhiệm viết 

bài thu hoạch. Chỉ những học viên tham gia đủ số tiết học theo quy định, tham gia đủ thời 

gian thực hành và có bài viết thu hoạch mới được kiểm tra cuối khóa; cán bộ chấm bài kiểm 

tra phải là giảng viên có trong danh sách giảng dạy đã đăng ký với cơ sở đào tạo. Nội dung 

kiểm tra do cơ sở đào tạo tự biên soạn nhưng phải phù hợp với chương trình đào tạo do thủ 

trưởng cơ sở đào tạo phê duyệt. 

đ) Lấy ý kiến đóng góp của học viên về khóa học. 

2. Các khóa đào tạo phải được tổ chức tập trung, đảm bảo đủ thời gian, nội dung theo quy 

định của chương trình khung được ban hành theo Thông tư này. Khuyến khích cơ sở đào tạo 

mở rộng nội dung của từng chuyên đề và bổ sung thêm các chuyên đề nâng cao cho khóa 

học. 

3. Số lượng học viên không được quá 100 học viên cho 01 lớp học để đảm bảo chất lượng 

giảng dạy và học tập. 

4. Mức thu học phí và việc quản lý, sử dụng học phí do cơ sở đào tạo quyết định trên cơ sở 

đảm bảo bù đắp được chi phí hợp lý của khóa học và đúng quy định pháp luật. 

Điều 22. Đánh giá kết quả học tập và xét cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học 
1. Thủ trưởng các cơ sở đào tạo quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả học tập, ban 

hành Quy chế hoạt động của Hội đồng để điều hành công tác tổ chức, đánh giá kết quả kiểm 

tra, xếp loại cuối khóa và xét cấp giấy chứng nhận cho học viên. 

2. Học viên có điểm trung bình của tất cả các bài kiểm tra, báo cáo thu hoạch từ 70 điểm trở 

lên (chấm theo thang điểm 100) thì được đánh giá là đạt yêu cầu. 

3. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học gồm: 

a) Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất 

động sản (theo mẫu tại Phụ lục 10a của Thông tư này); 

b) Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về điều hành sàn giao 

dịch bất động sản (theo mẫu tại Phụ lục 10b của Thông tư này). 

Học viên học và kiểm tra phần nào được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức phần đó. 

Điều 23. Lưu trữ hồ sơ và báo cáo 
1. Lưu trữ hồ sơ 

Cơ sở đào tạo có trách nhiệm lập hồ sơ lưu trữ sau mỗi khóa học ít nhất là 5 năm để phục vụ 

cho công tác kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và việc cấp lại giấy chứng 

nhận cho học viên, bao gồm: 

- Danh sách, hồ sơ nhập học của học viên; 

- Quyết định và danh sách học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học; 

- Bài kiểm tra, báo cáo thu hoạch của học viên; 

- Biên bản đánh giá kết quả học tập của cơ sở đào tạo; 

- Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy khóa học. 
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2. Chế độ báo cáo 

Cơ sở đào tạo có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả đào tạo từng khóa học về Sở Xây dựng 

địa phương nơi đặt trụ sở chính và nơi tổ chức đào tạo để theo dõi quản lý (theo mẫu tại Phụ 

lục 11 của Thông tư này). 

Định kỳ 06 tháng 01 lần và hàng năm Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng về 

tình hình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản và quản lý, điều hành sàn 

giao dịch bất động sản. 

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) phối hợp với Sở Xây dựng các 

địa phương kiểm tra các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện xử lý kịp thời các cơ sở có vi 

phạm trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản và quản lý, 

điều hành sàn giao dịch bất động sản. 

Chương IV 

QUY ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO 

DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 24. Việc thành lập và công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản10 
1. Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản (viết tắt là sàn) phải đáp ứng đủ 

điều kiện theo quy định tại Điều 69 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13. 

2. Sau khi thành lập sàn, đơn vị thành lập sàn cung cấp các thông tin của sàn đến Sở Xây 

dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và 

thị trường bất động sản. Các Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có 

trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của sàn do đơn vị thành lập sàn cung cấp trên 

Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý. 

3. Nội dung thông tin cung cấp để đăng tải bao gồm: 

a) Tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp; địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp; 

b) Tên sàn; ngày thành lập sàn; địa điểm của sàn; số điện thoại liên lạc của sàn; họ và tên 

người quản lý điều hành sàn. 

4. Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định tại Khoản 3 Điều này hoặc khi sàn chấm 

dứt hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vị thành lập sàn có trách nhiệm thông báo 

đến cơ quan đăng tải thông tin quy định tại Khoản 2 Điều này để điều chỉnh hoặc xóa thông 

tin.” 

Điều 25. Mô hình tổ chức 
1. Sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị thuộc doanh nghiệp, 

mọi hoạt động của sàn giao dịch phải chịu sự chỉ đạo của doanh nghiệp. Người đại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp và người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải chịu 

trách nhiệm về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. 

2. Người quản lý điều hành sàn do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bổ 

nhiệm, được ủy quyền quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản, chịu trách nhiệm trước 

người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và trước pháp luật về hoạt động của sàn 

giao dịch bất động sản. 

3. Cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản gồm người quản lý điều hành sàn (Giám 

đốc sàn) và các bộ phận chuyên môn phù hợp với quy mô hoạt động của sàn. 

Điều 26. Hoạt động của sàn giao dịch bất động sản 
1. Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Điều 70 Luật Kinh 

doanh bất động sản năm 2014. 

2. Sàn giao dịch bất động sản phải công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh 

theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. 

3. Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất động sản trước 

khi đưa vào kinh doanh tại sàn, nếu đủ điều kiện giao dịch mới được giới thiệu cho khách 

hàng. Sàn giao dịch bất động sản chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về 

thông tin đã cung cấp cho khách hàng. 
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4. Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được thực hiện thông qua hợp 

đồng. 

5. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản thực 

hiện theo quy định tại Điều 71, 72 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Quyền và 

nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo quy định 

tại Điều 73 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. 

6. Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm lập báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch 

qua sàn (theo mẫu tại Phụ lục 13 của Thông tư này). Báo cáo được gửi trước ngày 05 của 

tháng sau về Sở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng. 

7. Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, 

báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về Phòng chống rửa tiền. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 27. Quy định về xử lý chuyển tiếp11 (được bãi bỏ) 

Điều 28. Hiệu lực thi hành12 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2016. 

Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành: 

- Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội 

dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi 

hành Luật Kinh doanh bất động sản; 

- Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc 

ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định 

giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản. 

Điều 29. Tổ chức thực hiện13 
1. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc tổ 

chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định của 

Thông tư này; trực tiếp kiểm tra hoặc phối hợp với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương tổ chức kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi 

giới bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản, kiểm tra hoạt động của các 

sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Thông tư này. 

2. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thi sát hạch, cấp chứng 

chỉ hành nghề môi giới bất động sản và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này 

trên địa bàn./. 

  
  

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

TW; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Công báo, Website của Chính phủ, Website 

BXD; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc 

TW; 

- Các đơn vị thuộc BXD; 

- Lưu: VT, Cục QLN (5b). 

KT.BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

Phạm Hồng Hà 
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1 Thông tư số 23/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn 

bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh 

do Bộ Xây dựng ban hành, có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều và bãi bỏ toàn bộ 

hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do 

Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành” 

Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ 

sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của 

Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý 

vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc 

đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất 

động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy 

định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2016/TT-BXD, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017 (Sau đây viết tắt 

là Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng), có căn cứ 

ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 

điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý 

vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao 

dịch bất động sản; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản,  

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 

số 10/2015/TT- BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD 

ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động 

sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều 

hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất 

động sản và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng.” 

2 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 28/2016/TT-BXD 

ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

3 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b, Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 

28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

4 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 28/2016/TT-BXD 

ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng. 

5 Tiêu đề Mục này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b, Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 

28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Xây dựng; 
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6 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 23/2016/TT-BXD 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 và được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 

28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

7 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-

BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng; 

8 Tiêu đề Mục này được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-

BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng; 

9 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BXD 

ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng; 

10 Điều này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 28/2016/TT-BXD 

ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng; 

11 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b, Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 

28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

12 Thông tư số 23/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/7/2016 quy định như sau: 

“Điều 3. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.” 

Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017 quy định như sau: 

“Điều 4. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017. 

2. Mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định tại phụ lục số 01 ban hành kèm 

theo Thông tư này và thay thế cho mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định tại 

phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

3. Mẫu nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư được hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 02 

ban hành kèm theo Thông tư này thay thế cho Mẫu nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư 

quy định tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 

12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

4. Bãi bỏ các quy định sau đây: 

a) Phụ lục số 05 của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 

quản lý vận hành nhà chung cư; 

b) Khoản 4 Điều 3, Tiêu đề Mục 1, Mục 2 của Chương III, Điều 27 và phụ lục số 7 của 

Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy 

định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; 

c) Khoản 7 và Khoản 8 Điều 36; Khoản 2 và Khoản 3 Điều 46 của Thông tư số 02/2016/TT-

BXD ngày 02 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, 

sử dụng nhà chung cư. 

5. Các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư do các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi 

hành mà khác với các quy định của Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Thông tư 

này. 

6. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về 

Bộ Xây dựng để hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.” 

13 Điều 29 này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 

28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số: 28/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016 

THÔNG TƯ 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2015/TT-BXD 

NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VIỆC ĐÀO TẠO, 

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ 

CHUNG CƯ, THÔNG TƯ SỐ 11/2015/TT-BXD NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA 

BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT 

ĐỘNG SẢN; HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ 

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN, VIỆC 

THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 02/2016/TT-BXD NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 

2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý 

vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, Điều hành sàn giao 

dịch bất động sản; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 

số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD 

ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động 

sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, Điều 

hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất 

động sản và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 

tháng 12 năm 2015 về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về 

quản lý vận hành nhà chung cư như sau: 
1. Điều 5 được sửa đổi như sau:

“Điều 5. Hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đào tạo 
Hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý 

vận hành nhà chung cư bao gồm các giấy tờ sau đây: 

1. Văn bản đề nghị Bộ Xây dựng công nhận đủ Điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức

chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại 

phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy đăng ký

kinh doanh hoặc giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức có 

ghi chức năng đào tạo theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 79/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, 

bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành 

nghề môi giới bất động sản, Điều hành sàn giao dịch bất động sản (sau đây gọi tắt là Nghị 

định số 79/2016/NĐ-CP). 
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3. Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền quản lý, sử dụng hoặc 

hợp đồng thuê cơ sở vật chất phục vụ cho việc đào tạo lý thuyết có thời hạn tối thiểu là 01 

năm; hợp đồng hoặc văn bản liên kết thực hành tại các nhà chung cư đã đưa vào sử dụng và 

đang do đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành thực hiện quản lý. 

4. Bộ giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung theo quy định tại 

Chương III của Thông tư này. 

5. Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 

02 ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo hồ sơ của từng giảng viên như sau: 

a) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên; 

b) Bản kê khai kinh nghiệm theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 03 ban hành kèm 

theo Thông tư này; 

c) Bản sao có chứng thực hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm giảng viên; trường 

hợp là giảng viên trong biên chế của cơ sở đào tạo thì phải có thêm bản sao có chứng thực 

giấy tờ chứng minh về việc cơ sở đào tạo đang đóng bảo hiểm xã hội cho giảng viên”. 

2. Điểm b Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi như sau: 

“b) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của 

Thông tư này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, 

nếu đủ Điều kiện theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 của Nghị định số 

79/2016/NĐ-CP thì báo cáo Bộ Xây dựng ban hành quyết định hoặc ủy quyền cho Cục 

Quản lý nhà và thị trường bất động sản ban hành quyết định công nhận cơ sở đủ Điều kiện 

được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. 

Tên và địa chỉ của cơ sở đào tạo, được Bộ Xây dựng công nhận được thông báo công khai 

trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và của Cục Quản lý nhà và thị trường bất 

động sản. 

Sau khi có quyết định công nhận của Bộ Xây dựng, cơ sở đào tạo có trách nhiệm gửi 01 bộ 

hồ sơ (bản sao) đề nghị công nhận cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng chấp thuận cho Sở 

Xây dựng nơi tổ chức đào tạo để Sở Xây dựng thực hiện theo dõi, kiểm tra và quản lý”. 

3. Điểm a Khoản 2 Điều 13 được bổ sung như sau: 

“1. Trong thời hạn 05 ngày, trước ngày khai giảng khóa học, cơ sở đào tạo phải có văn bản 

gửi Sở Xây dựng nơi tổ chức đào tạo thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức khóa học, 

lịch học, danh sách giảng viên giảng dạy khóa học đối với từng đối tượng người học quy 

định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này và lịch kiểm tra cuối khóa học. 

Cơ sở đào tạo phải thành lập bộ phận quản lý đào tạo để tổ chức các khóa đào tạo, lưu trữ 

hồ sơ học viên, hồ sơ tài liệu liên quan tới công tác đào tạo; phải ban hành quy chế quản lý 

đào tạo, trong đó quy định cụ thể Điều kiện tuyển sinh, thời gian mỗi khóa học, số lượng bài 

giảng, thời lượng tiết học của từng bài giảng (kể cả bài giảng không thuộc chuyên đề bắt 

buộc theo quy định của Thông tư này), việc kiểm tra cuối khóa học, tiêu chí đánh giá, phân 

loại kết quả học tập, Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo áp 

dụng đối với từng đối tượng người học quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 của Thông tư 

này”. 

4. Điểm a Khoản 1 Điều 15 được sửa đổi như sau: 

“a) Đối với các học viên thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này, nếu sau 

khi kiểm tra và được Hội đồng đánh giá kết quả học tập đánh giá đạt yêu cầu thì được cấp 

Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo trong thời hạn tối đa là 15 ngày, kể từ ngày 

kiểm tra. 

Việc chấm điểm bài kiểm tra được xác định theo thang điểm 100; trường hợp bài kiểm tra 

dưới 50 điểm thì không đạt yêu cầu; trường hợp học viên không đạt yêu cầu có nhu cầu 

kiểm tra lại thì cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức kiểm tra lại cho học viên.” 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 

tháng 12 năm 2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; 

hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, Điều 
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hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch 

bất động sản như sau: 
1. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi như sau: 

“2. Sở Xây dựng giao hoặc ủy quyền cho một hoặc một số đơn vị sau đây tổ chức kỳ thi 

(viết tắt là đơn vị tổ chức kỳ thi): 

a) Phòng có chức năng quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng; 

b) Cơ sở đào tạo có đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề 

môi giới bất động sản, Điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Điều 4 của 

Nghị định số 79/2016/NĐ-CP; 

c) Hiệp hội bất động sản Việt Nam; 

d) Hiệp hội bất động sản các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

đ) Hội môi giới bất động sản Việt Nam.” 

2. Điểm b Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi như sau: 

“b) Các ủy viên Hội đồng thi bao gồm: 01 đại diện của phòng có chức năng quản lý nhà và 

thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng; 01 đại diện đơn vị tổ chức kỳ thi; một số thành 

viên khác của Hiệp hội bất động sản, Hội môi giới bất động sản, giảng viên của các cơ sở 

đào tạo, chuyên gia môi giới bất động sản của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi 

giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản hoặc các chuyên gia khác do Chủ tịch Hội 

đồng thi quyết định.” 

3. Điều 19 được sửa đổi như sau: 

“Điều 19. Hướng dẫn về giảng viên, cơ sở đào tạo và chương trình khung đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, Điều hành sàn giao dịch bất động 

sản 
1. Giảng viên tham gia giảng dạy kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, Điều hành sàn 

giao dịch bất động sản phải là người đã tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên thuộc các 

chuyên ngành phù hợp với nội dung giảng dạy và có kinh nghiệm tối thiểu là 05 năm trong 

hoạt động quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, đào tạo về lĩnh vực bất động sản hoặc 

tham gia kinh doanh bất động sản. 

Cơ sở đào tạo phải lập danh sách giảng viên và bảng kê khai năng lực kinh nghiệm của 

giảng viên theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 8 và phụ lục số 9 ban hành kèm theo 

Thông tư này để theo dõi, quản lý. 

2. Cơ sở đào tạo phải thành lập bộ phận quản lý đào tạo để tổ chức các khóa đào tạo, lưu trữ 

hồ sơ học viên, hồ sơ tài liệu liên quan tới công tác đào tạo; phải ban hành quy chế quản lý 

đào tạo, trong đó quy định cụ thể Điều kiện tuyển sinh, thời gian mỗi khóa học, số lượng bài 

giảng, thời lượng tiết học của từng bài giảng (kể cả bài giảng không thuộc chuyên đề bắt 

buộc theo quy định của Thông tư này), việc kiểm tra cuối khóa học, tiêu chí đánh giá, phân 

loại kết quả học tập, Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. 

3. Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, Điều 

hành sàn giao dịch bất động sản bao gồm phần kiến thức cơ sở và phần kiến thức chuyên 

môn theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Thủ trưởng cơ sở đào tạo căn cứ vào chương trình khung đào tạo được hướng dẫn tham 

khảo tại phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này để xây dựng, phê duyệt và chịu trách 

nhiệm về nội dung của giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy.” 

4. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 20. Công khai thông tin về cơ sở đào tạo 
1. Khi đáp ứng đủ Điều kiện được tổ chức đào tạo theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 

79/2016/NĐ-CP, cơ sở đào tạo cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều này cho 

Sở Xây dựng nơi đặt trụ sở chính, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Sở Xây 

dựng nơi cơ sở đào tạo đặt trụ sở chính và Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có 

trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của cơ sở đào tạo trên Cổng thông tin điện tử 

của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý. 
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2. Nội dung thông tin cung cấp để đăng tải bao gồm: tên cơ sở đào tạo; họ và tên người đại 

diện theo pháp Luật; địa chỉ và số điện thoại liên lạc của cơ sở đào tạo. 

3. Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc khi chấm dứt 

hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, cơ sở đào tạo có trách nhiệm thông báo đến cơ quan 

đăng tải thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này để Điều chỉnh hoặc xóa thông tin”. 

5. Điểm d Khoản 1 Điều 21 được sửa đổi như sau: 

“d) Tổ chức kiểm tra, đánh giá và xếp loại kết quả học tập để cấp Giấy chứng nhận hoàn 

thành khóa học cho học viên. 

Trước khi tổ chức kiểm tra cuối khóa, cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức cho học viên 

thực hành tại văn phòng môi giới, sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh 

bất động sản đủ thời lượng theo quy định; sau khi thực hành, học viên có trách nhiệm viết 

bài thu hoạch. Chỉ những học viên tham gia đủ số tiết học theo quy định, tham gia đủ thời 

gian thực hành và có bài viết thu hoạch mới được kiểm tra cuối khóa; cán bộ chấm bài kiểm 

tra phải là giảng viên có trong danh sách giảng dạy đã đăng ký với cơ sở đào tạo. Nội dung 

kiểm tra do cơ sở đào tạo tự biên soạn nhưng phải phù hợp với chương trình đào tạo do thủ 

trưởng cơ sở đào tạo phê duyệt”. 

6. Điều 24 được sửa đổi như sau: 

“Điều 24. Việc thành lập và công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản 
1. Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản (viết tắt là sàn) phải đáp ứng đủ 

Điều kiện theo quy định tại Điều 69 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13. 

2. Sau khi thành lập sàn, đơn vị thành lập sàn cung cấp các thông tin của sàn đến Sở Xây 

dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và 

thị trường bất động sản. Các Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có 

trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của sàn do đơn vị thành lập sàn cung cấp trên 

Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý. 

3. Nội dung thông tin cung cấp để đăng tải bao gồm: 

a) Tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ và tên người đại diện theo pháp Luật của doanh 

nghiệp; địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp; 

b) Tên sàn; ngày thành lập sàn; địa điểm của sàn; số điện thoại liên lạc của sàn; họ và tên 

người quản lý Điều hành sàn. 

4. Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định tại Khoản 3 Điều này hoặc khi sàn chấm 

dứt hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vị thành lập sàn có trách nhiệm thông báo 

đến cơ quan đăng tải thông tin quy định tại Khoản 2 Điều này để Điều chỉnh hoặc xóa thông 

tin.” 

7. Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 29. Tổ chức thực hiện 
1. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc tổ 

chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định của 

Thông tư này; trực tiếp kiểm tra hoặc phối hợp với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương tổ chức kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi 

giới bất động sản, quản lý Điều hành sàn giao dịch bất động sản, kiểm tra hoạt động của các 

sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Thông tư này. 

2. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thi sát hạch, cấp chứng 

chỉ hành nghề môi giới bất động sản và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này 

trên địa bàn.” 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 

ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 2 năm 2016 như sau: 
1. Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“2. Tòa nhà chung cư là một khối nhà (block) độc lập hoặc một số khối nhà có chung khối 

đế nổi trên mặt đất được xây dựng theo quy hoạch và hồ sơ dự án do cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt. 
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3. Cụm nhà chung cư là tập hợp từ 02 tòa nhà chung cư trở lên được xây dựng theo quy 

hoạch và hồ sơ dự án do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.” 

2. Khoản 1 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Các nhà chung cư thuộc phạm vi áp dụng của Quy chế này đều phải có Bản nội quy 

quản lý, sử dụng có các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này. Chủ đầu tư, hội nghị nhà 

chung cư căn cứ vào mẫu Bản nội quy quy định tại Quy chế này để tham khảo xây dựng, 

thông qua Bản nội quy cho phù hợp với từng tòa nhà, cụm nhà chung cư.” 

3. Bổ sung điểm c vào Khoản 5 Điều 14 như sau: 

“c) Chủ đầu tư đã chấm dứt hoạt động do bị giải thể, sáp nhập hoặc phá sản.” 

4. Bổ sung điểm c vào Khoản 2 Điều 16 như sau: 

“c) Mỗi chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư chỉ được ủy quyền 

cho một người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư đó tham 

dự hội nghị nhà chung cư.” 

5. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 18. Mô hình Ban quản trị nhà chung cư 
1. Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được thành lập và 

hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc của công ty cổ phần. Hội 

nghị nhà chung cư quyết định lựa chọn mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư 

cho phù hợp với thực tế từng tòa nhà, cụm nhà chung cư. 

2. Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội 

đồng quản trị của hợp tác xã thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được 

thực hiện theo quy định của pháp Luật về hợp tác xã. Trường hợp Ban quản trị nhà chung 

cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần thì việc 

triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được thực hiện theo quy định của pháp Luật 

về doanh nghiệp. 

Việc biểu quyết và ghi biên bản cuộc họp của Ban quản trị nhà chung cư phải tuân thủ quy 

định tại Điều 25 của Quy chế này. 

3. Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có một chủ sở hữu được thành lập và hoạt 

động theo mô hình tự quản; các thành viên Ban quản trị tự thống nhất phân công thực hiện 

các quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Quy chế này.” 

6. Khoản 1 Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải 

là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó; trường hợp người đang sử dụng căn hộ 

hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nếu được chủ sở hữu 

căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được 

bầu làm thành viên Ban quản trị nhà chung cư. 

Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư là đại 

diện chủ sở hữu và người đang sử dụng nhà chung cư”. 

7. Khoản 1 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Số lượng thành viên Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư do hội nghị nhà 

chung cư quyết định theo nguyên tắc sau đây: 

a) Đối với một tòa nhà chỉ có một khối nhà (block) thì có tối thiểu 03 thành viên Ban quản 

trị; trường hợp một tòa nhà có nhiều khối nhà (block) có chung khối đế nổi trên mặt đất thì 

mỗi khối nhà (block) có tối thiểu 01 thành viên Ban quản trị; 

b) Đối với một cụm nhà chung cư thì có số lượng tối thiểu 06 thành viên Ban quản trị.” 

8. Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 27. Đơn vị thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có thể là chủ đầu tư hoặc đơn vị khác có đủ Điều 

kiện về chức năng, năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở. 

2. Khi chưa tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu thì chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức 

việc quản lý vận hành nhà chung cư. Trường hợp nhà chung cư có thang máy mà chủ đầu tư 

không đủ Điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật 
195



Nhà ở thì phải thuê đơn vị có đủ Điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định để thực 

hiện việc quản lý vận hành. 

3. Sau khi tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà 

chung cư được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp nhà chung cư không có thang máy thì hội nghị nhà chung cư tự quyết định 

việc quản lý vận hành theo hình thức tự quản hoặc thuê đơn vị có đủ Điều kiện về chức 

năng, năng lực thực hiện quản lý vận hành; 

b) Trường hợp nhà chung cư có thang máy mà chủ đầu tư có đủ Điều kiện về chức năng, 

năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở và có nhu cầu tham gia quản 

lý vận hành thì Ban quản trị nhà chung cư và chủ đầu tư thương thảo để chủ đầu tư tiếp tục 

ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; 

c) Trường hợp nhà chung cư có thang máy mà chủ đầu tư không có chức năng, năng lực 

hoặc có đủ chức năng, năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở nhưng 

không tham gia quản lý vận hành hoặc chủ đầu tư tham gia quản lý vận hành nhưng không 

đáp ứng được các yêu cầu theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ thì hội nghị nhà chung cư 

quyết định lựa chọn đơn vị khác có đủ Điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định để 

thực hiện quản lý vận hành. 

4. Mỗi tòa nhà chung cư chỉ có 01 đơn vị quản lý vận hành. Đối với cụm nhà chung cư thì 

có thể có một đơn vị quản lý vận hành chung hoặc có nhiều đơn vị để thực hiện quản lý vận 

hành riêng cho từng tòa nhà theo quyết định của hội nghị cụm nhà chung cư. Trường hợp 

mỗi tòa nhà trong cụm có một đơn vị quản lý vận hành riêng thì Ban quản trị cụm nhà 

chung cư thống nhất với các đơn vị quản lý vận hành để thực hiện quản lý vận hành các 

công trình, hệ thống kỹ thuật dùng chung cho cụm nhà chung cư. 

5. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có thể ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ để thực hiện các dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư nhưng phải chịu trách 

nhiệm về chất lượng cung cấp dịch vụ theo nội dung hợp đồng đã ký kết với Ban quản trị 

nhà chung cư.” 

9. Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 28. Công khai thông tin về đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Khi đáp ứng đủ Điều kiện về chức năng, năng lực để thực hiện quản lý vận hành nhà 

chung cư, đơn vị quản lý vận hành có văn bản ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc kèm 

theo bản sao có chứng thực các giấy tờ chứng minh đủ Điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 

105 của Luật Nhà ở gửi Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính hoặc Cục 

Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở 

chính, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản kiểm tra hồ sơ, nếu đủ Điều kiện thì đăng 

tải công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác 

quản lý; trường hợp chưa đủ giấy tờ thì Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất 

động sản thông báo đề nghị đơn vị quản lý vận hành bổ sung các giấy tờ còn thiếu. 

Hội nghị nhà chung cư tham khảo các thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của Sở Xây dựng hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để lựa chọn đơn vị quản 

lý vận hành nhà chung cư cho phù hợp với Điều kiện cụ thể của từng tòa nhà chung cư, cụm 

nhà chung cư. 

2. Nội dung thông tin cung cấp để Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động 

sản đăng tải bao gồm: tên đơn vị quản lý vận hành; họ và tên người đại diện theo pháp Luật; 

địa chỉ và số điện thoại liên lạc của đơn vị quản lý vận hành. 

3. Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc khi chấm dứt 

hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm thông báo 

đến Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính, Cục Quản lý nhà và thị 

trường bất động sản để Điều chỉnh hoặc xóa thông tin. 

Trường hợp cơ quan đăng tải thông tin hoặc cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức kiểm tra, 

thanh tra mà phát hiện đơn vị quản lý vận hành đã chấm dứt hoạt động hoặc đã giải thể, phá 
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sản hoặc không còn đủ Điều kiện để quản lý vận hành theo quy định thì đơn vị đó bị xóa 

thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nơi đã đăng tải thông tin.” 

10. Khoản 1 Điều 29 được sửa đổi như sau: 

“1. Việc quản lý vận hành nhà chung cư phải được thực hiện thông qua hợp đồng dịch vụ 

quản lý vận hành nhà chung cư ký giữa đơn vị quản lý vận hành và Ban quản trị nhà chung 

cư. 

Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư do các bên ký kết phải có các nội dung 

chính quy định tại Khoản 2 Điều này và được lập theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ 

lục số 02 ban hành kèm theo Quy chế này.” 

11. Điểm a Khoản 2 Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“a) Ban quản trị nhà chung cư mở một tài khoản tiền gửi chuyên dùng tại một tổ chức tín 

dụng đang hoạt động tại Việt Nam để quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 

của cả tòa nhà chung cư”. 

12. Điểm a Khoản 3 Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“a) Ban quản trị nhà chung cư mở một tài khoản chuyên dùng tại một tổ chức tín dụng đang 

hoạt động tại Việt Nam để quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của khu căn 

hộ và kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà chung cư”. 

13. Khoản 1 Điều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Khoản 2 và điểm b Khoản 3 

Điều 27 của Quy chế này. Trường hợp chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản lý 

vận hành hoặc có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhưng không tham gia quản lý vận 

hành nhà chung cư thì có thể giới thiệu đơn vị có đủ Điều kiện về chức năng, năng lực quản 

lý vận hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở để hội nghị nhà chung cư 

tham khảo, lựa chọn tham gia quản lý vận hành nhà chung cư”. 

14. Khoản 3 Điều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“3. Chủ trì tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, cử người tham gia Ban quản trị nhà 

chung cư và tham gia biểu quyết, bỏ phiếu tại hội nghị nhà chung cư theo quy định của Quy 

chế này nếu còn sở hữu căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư.” 

15. Khoản 3 Điều 43 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“3. Các tranh chấp giữa các thành viên Ban quản trị nhà chung cư được giải quyết theo quy 

chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua. 

Trường hợp thành viên Ban quản trị hoặc Ban quản trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, thay thế 

mà không bàn giao con dấu thì Ban quản trị được thành lập mới có quyền yêu cầu cơ quan 

có thẩm quyền về cấp, đăng ký con dấu thực hiện việc thu hồi, bàn giao hoặc hủy con dấu 

để đăng ký, cấp con dấu mới theo quy định về cấp, đăng ký và quản lý con dấu cho Ban 

quản trị mới thành lập. 

Trường hợp thành viên Ban quản trị hoặc Ban quản trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, thay thế 

mà không bàn giao tài khoản quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, 

tài khoản quản lý hoạt động của Ban quản trị thì Ban quản trị được thành lập mới có quyền 

yêu cầu tổ chức đang quản lý các tài khoản này phong tỏa tài khoản, chấm dứt thực hiện các 

giao dịch có liên quan đến Ban quản trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và thực hiện lập, 

bàn giao tài khoản này cho Ban quản trị được thành lập mới theo quy định của Quy chế này 

và pháp Luật có liên quan.” 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017. 

2. Mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định tại phụ lục số 01 ban hành kèm 

theo Thông tư này và thay thế cho mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định tại 

phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 
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3. Mẫu nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư được hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 02 

ban hành kèm theo Thông tư này thay thế cho Mẫu nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư 

quy định tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 

12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

4. Bãi bỏ các quy định sau đây: 

a) Phụ lục số 05 của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 

quản lý vận hành nhà chung cư; 

b) Khoản 4 Điều 3, Tiêu đề Mục 1, Mục 2 của Chương III, Điều 27 và phụ lục số 7 của 

Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy 

định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, Điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; 

c) Khoản 7 và Khoản 8 Điều 36; Khoản 2 và Khoản 3 Điều 46 của Thông tư số 02/2016/TT-

BXD ngày 02 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, 

sử dụng nhà chung cư. 

5. Các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư do các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi 

hành mà khác với các quy định của Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Thông tư 

này. 

6. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về 

Bộ Xây dựng để hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

  
  

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

CP; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Tòa án Nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

TW; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Công báo, Website của Chính phủ, Website 

của BXD; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc 

TW; 

- Lưu: VT, Cục QLN (5b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Đức Duy 
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PHỤ LỤC SỐ 01 
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) 

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN 

MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ 

CHUNG CƯ 

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO(3) 
Cấp cho ông/bà: ………………………………………. 

CMND (Hộ chiếu) số: …………………………………. 

Cấp ngày …../ …../ ….. tại ……………………………. 

Đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quản 

lý vận hành nhà chung cư tổ chức tại: 

…………………………………………………………….. 

Từ ngày ……. tháng ……. năm ……. 

Đến ngày ……. tháng ……. năm ……. 

  

 ……., ngày ……. tháng ….. năm 

.... 

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO 

TẠO(4) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

  

  

  Ảnh 3x4 

(đóng 

dấu nổi 

của cơ sở 

đào tạo) 

  

 

  

Số: ………./ĐTQLVH(1) 

(………………………..)(2) 

 

        

     

Ghi chú: 
1. Số giấy chứng nhận được ghi theo thứ tự; trường hợp cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng 

nhận thì ghi theo số giấy chứng nhận cũ; trường hợp cơ sở khác cấp lại giấy chứng nhận 
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theo yêu cầu của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản theo quy định tại Điều 14 của 

Thông tư số 10/2015/TT-BXD thì ghi theo số mới. 

2. Ghi cấp đổi hoặc cấp lại; trường hợp cấp mới thì không có dòng này; nếu cấp lại thì ghi 

cấp lại lần thứ....; nếu cấp đổi thì ghi là cấp đổi. 

3. Ghi tên cơ sở đào tạo. 

4. Ghi chức danh của người ký giấy chứng nhận. 

5. Giấy chứng nhận có kích thước khổ A5 (210mm x 148.5mm). 

6. Giấy chứng nhận có hai mặt, được quy định như sau: 

- Mặt ngoài: nền mầu đỏ đun; phía trên ghi tên cơ sở đào tạo bằng chữ in hoa đậm màu 

vàng, font Times New Roman, cỡ chữ 12; ở giữa in hình quốc huy màu vàng, đường kính 4 

cm; phía dưới ghi chữ "GIẤY CHỨNG NHẬN" bằng chữ in hoa đậm màu vàng, font Times 

New Roman, cỡ chữ 14; 

- Mặt trong in họa tiết trống đồng màu trắng, nền xanh da trời nhạt và có các nội dung ghi 

theo mẫu nêu trên. 

  

PHỤ LỤC SỐ 02 
MẪU THAM KHẢO NỘI QUY QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) 

NỘI QUY QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 1. Quy định đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào 

nhà chung cư 
1. Chủ sở hữu nhà chung cư phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế quản lý, sử dụng nhà 

chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy này. 

2. Khách ra vào nhà chung cư phải đăng ký, xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân tại 

quầy lễ tân (nếu có) hoặc tại tổ bảo vệ và phải tuân thủ sự hướng dẫn của lễ tân hoặc bảo vệ 

nhà chung cư. Trong trường hợp cần thiết, lễ tân hoặc bảo vệ nhà chung cư được giữ các 

giấy tờ chứng minh nhân thân của khách ra vào nhà chung cư để phục vụ cho việc kiểm soát 

an ninh, an toàn của nhà chung cư. Đối với khu vực dành cho văn phòng, dịch vụ, thương 

mại thì không cần phải đăng ký, xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân này. 

3. Người đến tạm trú tại căn hộ phải đăng ký danh sách với quầy lễ tân (nếu có) hoặc tại tổ 

bảo vệ và có trách nhiệm đăng ký tạm trú tại cơ quan công an phường sở tại theo quy định. 

4. Người sử dụng căn hộ, người tạm trú phải chịu trách nhiệm trước pháp Luật về các hành 

vi vi phạm Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư và Bản nội quy này. 

5. Các quy định áp dụng đối với nhân viên làm việc tại khu vực văn phòng dịch vụ, thương 

mại: do chủ đầu tư; Hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà chung 

cư. 

Điều 2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc quản lý, sử dụng nhà chung cư 
1. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư bắt buộc phải thực hiện 

được quy định tại Điều 6 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Điều 35 của Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số Điều của Luật Nhà ở và pháp Luật có liên quan. 

2. Các hành vi khác gây ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng và người sử dụng nhà chung 

cư do hội nghị nhà chung cư xem xét, quyết định. 

Điều 3. Quy định về việc sử dụng phần sở hữu chung của nhà chung cư 
1. Sử dụng thang máy và các thiết bị sử dụng chung theo đúng mục đích, công năng thiết kế 

sử dụng. 

2. Không được làm hư hỏng hoặc có hành vi vi phạm đến tài sản chung của nhà chung cư. 

3. Tuân thủ đầy đủ các quy định về việc dừng, đỗ xe tại nơi được dừng, đỗ xe theo quy định. 

4. Sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng vào đúng mục đích, công năng theo quy định của pháp 

Luật về nhà ở. 

5. Tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy của nhà chung cư. 
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6. Các quy định khác: do Hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà 

chung cư (nếu có). 

Điều 4. Quy định về việc sửa chữa các hư hỏng, thay đổi hoặc lắp đặt thêm trong căn 

hộ, phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng 
1. Trường hợp căn hộ hoặc phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng có hư hỏng thì chủ sở 

hữu hoặc người sử dụng được quyền sửa chữa, thay thế nhưng không được làm hư hỏng 

phần sở hữu chung và ảnh hưởng đến các chủ sở hữu khác. 

2. Trường hợp thay thế, sửa chữa hoặc lắp đặt thiết bị thêm thì phải bảo đảm không làm 

thay đổi, biến dạng hoặc làm hư hỏng kết cấu của nhà chung cư. 

3. Trường hợp có hư hỏng các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung gắn liền với 

căn hộ, phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng thì việc thay thế, sửa chữa phải được thực 

hiện theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành 

nhưng không được làm ảnh hưởng đến phần sở hữu riêng của chủ sở hữu khác. Chủ sở hữu 

phải thông báo cho Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành để kịp thời sửa chữa, thay thế khi 

có hư hỏng và phải tạo Điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công khi sửa chữa các hư hỏng 

này. 

4. Trường hợp nhà chung cư có khu văn phòng, dịch vụ, thương mại mà có hư hỏng các 

thiết bị thuộc phần sử dụng chung của nhà chung cư thì chủ sở hữu khu chức năng này phải 

thực hiện sửa chữa, thay thế theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do 

Bộ Xây dựng ban hành. 

5. Trường hợp vận chuyển các thiết bị, đồ dùng trong nhà chung cư hoặc vận chuyển vật 

liệu khi sửa chữa các hư hỏng thì phải thông báo cho Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành 

nhà chung cư và chỉ được thực hiện trong thời gian từ 8 giờ sáng tới 18 giờ chiều hàng ngày 

để tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà chung cư. 

6. Các quy định khác: do hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà 

chung cư. 

Điều 5. Quy định về việc xử lý khi có sự cố của nhà chung cư 
1. Khi gặp sự cố có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và an toàn tài sản trong nhà chung cư 

thì chủ sở hữu, người sử dụng phải thông báo ngay cho Ban quản trị, đơn vị quản lý nhà 

chung cư để xử lý. 

2. Trường hợp gặp sự cố khẩn cấp, cần thiết phải sơ tán người ra khỏi nhà chung cư thì phải 

thực hiện theo hướng dẫn trên loa phát thanh hoặc biển chỉ dẫn thoát hiểm hoặc hướng dẫn 

của bảo vệ, đơn vị có thẩm quyền để di chuyển người đến nơi an toàn. 

Điều 6. Quy định về việc công khai thông tin của nhà chung cư 
1. Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải thông báo công khai các thông 

tin có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư trên bản tin hoặc bảng thông báo 

hoặc phương tiện thông tin khác của nhà chung cư. 

2. Các nội quy về phòng cháy, chữa cháy phải được gắn đúng nơi quy định; nội quy sử dụng 

thang máy phải được gắn đúng nơi quy định để đảm bảo việc sử dụng được an toàn, thuận 

tiện. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư 
1. Yêu cầu Ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư cung cấp thông tin, các 

nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

2. Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của pháp 

Luật. 

3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Bản nội quy này và Quy chế quản lý, sử dụng 

nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành. 

4. Đóng đầy đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư và các chi phí khác 

theo quy định của pháp Luật và theo thỏa thuận với các nhà cung cấp dịch vụ. 

Điều 8. Xử lý các hành vi vi phạm 
1. Thành viên Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu, người sử 

dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư nếu có hành vi vi phạm các quy định của 
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Bản nội quy này hoặc vi phạm quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ 

Xây dựng ban hành thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của 

pháp Luật và phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Thành viên Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu, người sử 

dụng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử lý vi phạm của cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền. 

 
BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số: 27/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016 

 

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2015/NĐ-CP NGÀY 12 

THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây 

dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 

117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử 

dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh 

Thông tư này quy định một số nội dung trong việc xác định các chỉ tiêu thống kê, cung cấp, 

thu thập, xử lý, cập nhật, lưu trữ, bảo quản, bảo mật, công bố và khai thác, sử dụng thông 

tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại Nghị 

định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý 

và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (sau đây gọi tắt là Nghị 

định số 117/2015/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, 

quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Điều 3. Tính pháp lý của cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Thông tin, dữ liệu đã được kiểm tra, xử lý và cập nhật theo quy định trong cơ sở dữ liệu 

về nhà ở và thị trường bất động sản có giá trị pháp lý như hồ sơ, văn bản dạng giấy. 

2. Trường hợp thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

không thống nhất với hồ sơ dạng giấy thì xác định theo tài liệu của hồ sơ dạng giấy có đủ 

tính pháp lý. 

Chương II 

CHỈ TIÊU THỐNG KÊ TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG 

SẢN 

Điều 4. Danh mục chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 

sản 

1. Các chỉ tiêu thống kê quốc gia trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản: 

a) Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành; 

b) Số lượng nhà ở, tổng diện tích nhà ở hiện có và sử dụng; 
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c) Diện tích nhà ở bình quân đầu người; 

d) Chỉ số giá bất động sản; 

2. Các chỉ tiêu thống kê ngành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản: 

a) Tổng số nhà ở khởi công theo dự án, được tổng hợp như sau: 

- Theo loại nhà: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ; 

- Theo khu vực: thành thị, nông thôn; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

b) Tổng số nhà ở hoàn thành trong năm, được tổng hợp như sau: 

- Theo loại nhà: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ; 

- Theo khu vực: thành thị, nông thôn; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

c) Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm, được tổng hợp như sau: 

- Theo loại nhà: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ; 

- Theo khu vực: thành thị, nông thôn; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

d) Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm, được tổng hợp như 

sau: 

- Theo loại nhà: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ; 

- Theo hình thức giao dịch: bán, cho thuê mua, cho thuê; 

- Theo khu vực: thành thị, nông thôn; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

đ) Số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn, được tổng hợp như sau: 

- Theo loại bất động sản: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, văn phòng, mặt bằng 

thương mại dịch vụ; 

- Theo hình thức giao dịch: mua bán, cho thuê; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

e) Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản, được tổng hợp như sau: 

- Theo loại bất động sản gồm: căn hộ chung cư để bán, nhà ở riêng lẻ để bán, đất nền 

chuyển nhượng, văn phòng cho thuê; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

g) Chỉ số lượng giao dịch bất động sản, được tổng hợp như sau: 

- Theo loại bất động sản gồm: căn hộ chung cư để bán, nhà ở riêng lẻ để bán, đất nền 

chuyển nhượng, văn phòng cho thuê; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Điều 5. Thu thập, tổng hợp, cập nhật chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực nhà ở và thị 

trường bất động sản 

1. Các chỉ tiêu thống kê quốc gia trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản nêu tại 

khoản 1 Điều 4 của Thông tư này được Tổng cục Thống kê thu thập, tổng hợp theo quy định 

của pháp Luật về thống kê. Sau khi các chỉ tiêu này được cơ quan thống kê Trung ương 

công bố, Bộ Xây dựng cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. 

2. Các chỉ tiêu thống kê ngành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản quy định tại 

khoản 2 Điều 4 của Thông tư này (trừ chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản) được 

Bộ Xây dựng định kỳ tổng hợp cho cả nước và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản từ các chỉ tiêu do Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm thu 

thập, tổng hợp, tính toán theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư này. 

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan thống kê và các cơ quan, tổ chức khác có liên 

quan tại địa phương thực hiện việc thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu quy định tại 

khoản 2 Điều 4 của Thông tư này để cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản địa phương. Trường hợp cần thiết có thể thuê các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các 

hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản thực 

hiện công việc thu thập, tổng hợp, tính toán. Tổ chức được thuê phải chịu trách nhiệm về 

tính trung thực, khách quan của các số liệu do mình thực hiện. 
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Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét, đánh giá sự phù hợp của các chỉ tiêu do các tổ chức, 

cá nhân được thuê thực hiện với diễn biến thực tế tại địa phương. 

4. Lộ trình thực hiện các chỉ tiêu thống kê ngành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động 

sản như sau: 

a) Đối với các chỉ tiêu thống kê quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 4: tất cả các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thu thập, tổng hợp từ năm 2017; 

b) Đối với các chỉ tiêu thống kê quy định tại điểm e, điểm g khoản 2 Điều 4: 

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Phụ lục II của Thông tư này tổ 

chức thu thập số liệu, xây dựng các dữ liệu về lượng, giá và quyền số kỳ gốc trong năm 

2017; 

- Các thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại nhóm 1 của Phụ lục II tại Thông tư này 

thực hiện thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; 

- Các tỉnh quy định tại nhóm 2 của Phụ lục II tại Thông tư này thực hiện thu thập, tổng hợp, 

tính toán các chỉ tiêu từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

Khuyến khích các tỉnh còn lại thực hiện việc tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu để công bố và 

cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương. 

5. Nguồn kinh phí để thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu thống kê tại địa phương được 

cân đối từ nguồn ngân sách của địa phương hàng năm. Sở Xây dựng lập kế hoạch, dự toán 

kinh phí cho công tác này trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

Chương III 

CUNG CẤP, THU THẬP, CẬP NHẬT, XỬ LÝ, LƯU TRỮ, BẢO QUẢN, BẢO MẬT 

THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 6. Cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của các cơ 

quan, tổ chức 

Việc cung cấp thông tin, dữ liệu của các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 10 Điều 13 của 

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP thực hiện như sau: 

1. Các thông tin, dữ liệu cung cấp qua mạng thông tin điện tử phải được gửi từ tài khoản 

điện tử do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu cấp. 

2. Các thông tin, dữ liệu cung cấp bằng văn bản phải được xác nhận của người có thẩm 

quyền của đơn vị (đóng dấu đỏ hoặc sử dụng chữ ký số) kèm tệp dữ liệu (file). Riêng các 

thông tin được cung cấp theo biểu mẫu quy định thì tệp dữ liệu theo dạng dữ liệu excel hoặc 

định dạng tài liệu mở “.ods”. 

Điều 7. Hướng dẫn chi tiết một số nội dung trong biểu mẫu cung cấp thông tin 

1. Việc thực hiện phân loại văn phòng cho thuê hạng A, B, C tham khảo các tiêu chí tại Phụ 

lục VI của Thông tư này. Sở Xây dựng địa phương căn cứ theo tình hình thực tế có thể Điều 

chỉnh, bổ sung các tiêu chí nêu trong Phụ lục cho phù hợp với đặc điểm thị trường của địa 

phương làm cơ sở cho việc tổng hợp, thu thập số liệu quy định tại Biểu mẫu số 2 của Phụ 

lục kèm theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP. 

2. Diện tích căn hộ chung cư quy định tại các Biểu mẫu của Phụ lục kèm theo Nghị định số 

117/2015/NĐ-CP là diện tích sử dụng căn hộ, xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 101 

của Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; diện tích nhà ở riêng lẻ được xác định theo 

diện tích sàn xây dựng. 

3. Mặt bằng thương mại, dịch vụ là phần diện tích sàn của công trình sử dụng cho mục đích 

kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ. 

4. Thông tin lượng giao dịch bất động sản quy định tại Biểu mẫu số 1 của Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP được tổng hợp từ các giao dịch thành công (không tính các 

giao dịch lần đầu của bất động sản mới được hình thành hay mới được tạo lập trong các dự 

án). 

5. Đặc điểm bất động sản theo quy định tại Biểu mẫu số 3 của Phụ lục kèm theo Nghị định 

số 117/2015/NĐ-CP gồm một số thông tin tùy theo loại hình bất động sản như sau: 

a) Đối với căn hộ chung cư: vị trí tầng của căn hộ, số lượng phòng ngủ; 

b) Đối với nhà ở riêng lẻ: diện tích đất, diện tích xây dựng, số tầng, số lượng phòng ngủ; 
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c) Đối với văn phòng: số tầng của tòa nhà, vị trí tầng của văn phòng, hạng văn phòng; 

d) Đối với mặt bằng thương mại, dịch vụ: số tầng của tòa nhà, vị trí tầng, mục đích sử dụng; 

đ) Đối với đất nền: diện tích thửa đất, kích thước thửa đất, số lượng và bề rộng mặt đường 

tiếp giáp. 

6. Địa chỉ bất động sản quy định tại Biểu mẫu số 3 của Phụ lục kèm theo Nghị định số 

117/2015/NĐ-CP là địa chỉ đăng ký thực tế. Trường hợp chưa có địa chỉ đăng ký được ghi 

theo địa chỉ trong giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản, quyền sử dụng đất. 

7. Việc phân loại nhà ở theo mức độ kiên cố quy định tại Biểu mẫu số 15 của Phụ lục kèm 

theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục VII của 

Thông tư này. 

8. Việc xác định nhu cầu về nhà ở theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 

117/2015/NĐ-CP được thực hiện trên cơ sở số liệu khảo sát, đánh giá về số lượng hộ gia 

đình, cá nhân có nhu cầu về nhà ở và đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương, số liệu có thể 

được tổng hợp dựa trên kế hoạch phát triển nhà hàng năm và 05 năm được Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh tổ chức lập và phê duyệt. 

Điều 8. Thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Mục tiêu, nguyên tắc: 

a) Việc thu thập bổ sung thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của địa 

phương được thực hiện đối với các thông tin, dữ liệu không sẵn có hoặc chưa được báo cáo 

nhưng cần thiết để bảo đảm phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội; 

b) Các thông tin, dữ liệu được thu thập phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, có hệ thống; 

c) Việc thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu phải bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo 

nhiệm vụ giữa các tổ chức, đơn vị có liên quan; có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thu thập 

thông tin, dữ liệu; tận dụng tối đa nguồn thông tin, dữ liệu sẵn có. 

2. Căn cứ thực hiện: 

a) Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quy định tại Điều 7, 

Điều 8 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP; 

b) Hiện trạng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

c) Nhu cầu của công tác quản lý nhà nước và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 

d) Nhiệm vụ được giao của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Hàng năm, Sở Xây dựng đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc thu thập bổ 

sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương theo các nội 

dung sau: 

a) Mục đích, yêu cầu thu thập dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

b) Các loại thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản cần thu thập bổ sung trong 

cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

c) Nhiệm vụ thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

d) Cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ; 

đ) Phương án thực hiện (gồm: kinh phí, thời gian, nguồn nhân lực, quy trình thực hiện). 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Điều kiện thực tế của địa phương phê duyệt nhiệm vụ và 

dự toán kinh phí thu thập bổ sung thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Điều 9. Cập nhật thông tin, dữ liệu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu 

1. Việc cập nhật thông tin, dữ liệu thực hiện theo các bước sau: 

a) Tiếp nhận thông tin, dữ liệu đã được kiểm tra, xử lý theo quy định; 

b) Phân loại thông tin, dữ liệu theo nội dung cơ sở dữ liệu quy định tại Điều 7, Điều 8 của 

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP; 

c) Xác định vị trí cập nhật thông tin, dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu; 

d) Thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu bằng phần mềm do Bộ Xây dựng quy định; 

đ) Kiểm tra kết quả cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu. 

2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu có trách nhiệm xử lý, cập nhật thông tin, dữ liệu do các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân cung cấp theo quy định vào hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 
205



trường bất động sản chậm nhất 07 ngày làm việc sau khi nhận được các thông tin, dữ liệu 

phù hợp, đủ độ tin cậy. 

3. Đối với các thông tin, dữ liệu quy định tại Điều 8 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP sẵn 

có, Sở Xây dựng phải hoàn thành việc cập nhật trong thời hạn 6 tháng khi có thông báo của 

Bộ Xây dựng về việc Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản sẵn sàng hoạt 

động. 

4. Tần suất, thời hạn thực hiện cập nhật một số thông tin, dữ liệu thuộc chức năng quản lý 

của Sở Xây dựng trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quy định như 

sau: 

a) Đối với thông tin, dữ liệu về cá nhân hành nghề môi giới bất động sản, Sở Xây dựng thực 

hiện cập nhật thông tin, dữ liệu ngay trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về cấp 

chứng chỉ hành nghề; 

b) Đối với thông tin, dữ liệu về sàn giao dịch bất động sản, Sở Xây dựng thực hiện cập nhật 

thông tin, dữ liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt 

động hoặc giải thể sàn giao dịch bất động sản; 

c) Đối với thông tin, dữ liệu về số lượng, diện tích nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước, tập thể, 

cá nhân và thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài, Sở Xây dựng phối hợp với cơ 

quan thống kê địa phương cập nhật vào cơ sở dữ liệu theo kỳ Điều tra, công bố của cơ quan 

thống kê; 

d) Đối với các thông tin, dữ liệu về nhu cầu từng loại sản phẩm bất động sản nhà ở được 

tổng hợp dựa trên kế hoạch phát triển nhà hàng năm và 05 năm, Sở Xây dựng thực hiện việc 

cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản chậm nhất 20 ngày kể từ khi 

kế hoạch phát triển nhà được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

đ) Đối với các thông tin, dữ liệu về dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã hoàn thành đầu tư xây 

dựng, Sở Xây dựng lên kế hoạch và hoàn thành việc cập nhật trong thời hạn 6 tháng khi có 

thông báo của Bộ Xây dựng về việc Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

sẵn sàng hoạt động; 

e) Đối với chỉ tiêu thống kê quy định tại các biểu mẫu kèm theo Phụ lục I của Thông tư này, 

Sở Xây dựng thực hiện cập nhật vào cơ sở dữ liệu theo thời hạn công bố các chỉ tiêu thống 

kê quy định tại khoản 3 Điều 17 của Thông tư này. 

5. Trường hợp hạ tầng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản chưa đáp ứng 

yêu cầu cập nhật thông tin, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, 

lưu trữ có hệ thống các thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp trong 

máy chủ của đơn vị và tổ chức cập nhật các thông tin, dữ liệu này khi hệ thống sẵn sàng 

hoạt động. 

Điều 10. Xử lý thông tin, dữ liệu 

1. Nội dung xử lý thông tin, dữ liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 

117/2015/NĐ-CP. 

2. Yêu cầu đối với các thông tin, dữ liệu để đưa vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản cụ thể như sau: 

a) Đối với các chương trình Điều tra, thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản là các số 

liệu, kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo được nộp, lưu trữ theo quy định; 

b) Đối với các số liệu từ các báo cáo định kỳ và đột xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

phải có xác nhận của người có thẩm quyền ban hành; 

c) Đối với các số liệu lấy từ kết quả Điều tra, khảo sát phải được cơ quan có thẩm quyền 

nghiệm thu. 

3. Đối với các thông tin, dữ liệu do tổ chức, cá nhân hiến tặng, trong trường hợp cần thiết thì 

thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu thành lập Hội đồng tư vấn có 

thành phần là các chuyên gia, nhà quản lý có kinh nghiệm để kiểm tra, đánh giá thông tin, 

dữ liệu đó. 

4. Trong quá trình xử lý các thông tin, trường hợp phát hiện các sai sót, không phù hợp về 

thông tin, dữ liệu được cung cấp, đơn vị được giao cung cấp thông tin, dữ liệu có trách 
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nhiệm làm rõ, giải trình và chỉnh sửa, cung cấp cho cơ quan, đơn vị được giao xử lý thông 

tin, dữ liệu. 

Điều 11. Lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu 

1. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải có các biện pháp 

quản lý, nghiệp vụ và kỹ thuật đối với hệ thống thông tin nhằm bảo vệ, khôi phục hệ thống, 

các dịch vụ và nội dung dữ liệu; bảo đảm bảo mật cho hệ thống ứng dụng và các cơ sở dữ 

liệu của hệ thống gồm an toàn bảo mật mức cơ sở dữ liệu, mức hệ thống và ứng dụng, mức 

vật lý. 

2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có trách nhiệm ứng 

dụng công nghệ thông tin để bảo đảm việc lưu trữ dữ liệu an toàn trong cơ sở dữ liệu về các 

mặt: 

a) Lưu trữ vật lý: bảo đảm không bị hỏng hóc các thiết bị lưu trữ thông tin như ổ cứng máy 

tính, đĩa từ hoặc các hệ thống sao lưu dữ liệu lâu dài khác; 

b) Tổ chức Logic: số liệu cần đảm bảo an toàn theo đúng các nguyên tắc, định dạng các hệ 

cơ sở dữ liệu, tránh các hiện tượng cố tình làm hỏng các tổ chức Logic của dữ liệu; 

c) Bảo đảm việc an toàn thông tin trên mạng, chống việc thất thoát thông tin từ hệ thống cơ 

sở dữ liệu; 

d) Dữ liệu số được lưu trữ trên máy chủ, bảo đảm chống truy nhập trái phép thông qua hệ 

thống bảo mật với các biện pháp và kỹ thuật tiên tiến. 

3. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải có biện pháp bảo 

đảm tính toàn vẹn của thông tin, dữ liệu, định kỳ kiểm tra và bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin điện tử. 

4. Sao lưu dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản: 

a) Các dữ liệu lưu giữ trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải được sao 

chép vào các thiết bị lưu trữ thông tin theo định kỳ và lưu trữ theo quy trình, quy phạm kỹ 

thuật, bảo mật và an toàn theo quy định hiện hành của pháp Luật; 

b) Dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải được thường xuyên sao chép và lưu trữ 

theo quy định ít nhất 07 ngày 01 lần. 

Điều 12. Chế độ bảo mật thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Việc in, sao, chụp, giao nhận, truyền dữ liệu, lưu giữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ 

liệu phải tuân theo quy định về bảo mật thông tin, dữ liệu. 

2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản xây dựng quy định cụ 

thể về quyền truy cập, cập nhật các thông tin, dữ liệu. 

3. Cá nhân thực hiện cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

được cấp quyền truy cập, cập nhật nhất định trong từng thành phần dữ liệu, bảo đảm việc 

quản lý chặt chẽ đối với quyền truy cập thông tin trong các cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản. 

Chương IV 

KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ 

TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 13. Cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản 

1. Bộ Xây dựng cung cấp các thông tin, dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản. 

2. Sở Xây dựng cung cấp các thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản quốc gia và cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương do 

mình quản lý. 

Điều 14. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản qua 

mạng internet, trang điện tử 

1. Tổ chức, cá nhân được khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản qua mạng Internet, trang điện tử không phải trả chi phí khai thác, sử dụng thông 

tin, dữ liệu đối với các trường hợp sau: 
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a) Khai thác, sử dụng danh mục thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

b) Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định 

của pháp Luật được công khai, phổ biến rộng rãi. 

2. Đối với các thông tin, dữ liệu ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân được 

đăng ký cấp quyền truy cập khai thác, sử dụng qua mạng Internet, trang điện tử. Cơ quan 

quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản cấp quyền truy cập cho các tổ 

chức, cá nhân đăng ký phù hợp với đối tượng và mục đích sử dụng theo quy định. 

Trình tự đăng ký và cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản thông qua mạng internet, trang điện tử được thực hiện như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về 

nhà ở và thị trường bất động sản (gọi tắt là Bên yêu cầu) gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, 

đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

(gọi tắt là Bên cung cấp) theo các hình thức sau: 

- Nộp trực tiếp theo hình thức văn bản cho Bên cung cấp; 

- Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; 

- Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Bên cung cấp. 

Phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này; 

b) Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, 

sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản hợp lệ, Bên cung cấp thông 

báo chi phí sử dụng dịch vụ (nếu có); trường hợp từ chối cung cấp quyền khai thác, sử dụng, 

Bên cung cấp phải trả lời nêu rõ lý do; 

c) Bên cung cấp gửi cho Bên yêu cầu tài khoản truy cập tra cứu thông tin, dữ liệu trong thời 

hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu hoặc thời điểm Bên yêu cầu 

thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ (nếu có); 

3. Tổ chức, cá nhân được cấp quyền truy cập có trách nhiệm: 

a) Truy cập đúng địa chỉ, mã khóa; không được làm lộ địa chỉ, mã khóa truy cập đã được 

cấp; 

b) Chỉ được khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong phạm vi được cấp, không xâm nhập 

trái phép cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; sử dụng thông tin, dữ liệu đúng 

mục đích; 

c) Quản lý nội dung các thông tin, dữ liệu đã khai thác, không được cung cấp cho tổ chức, 

cá nhân khác trừ trường hợp được phép của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản; 

d) Không được thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần 

hoặc toàn bộ dữ liệu; không được tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm ảnh 

hưởng, sai lệch cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; thông báo kịp thời cho cơ 

quan quản lý dữ liệu về những sai sót của thông tin, dữ liệu đã được cung cấp; 

đ) Thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản theo quy định (nếu có); 

e) Tuân theo các quy định của pháp Luật về bảo vệ bí mật nhà nước; chịu trách nhiệm về sai 

phạm trong khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu. 

4. Trong trường hợp tạm ngừng cung cấp thông tin, dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên môi 

trường mạng, Bên cung cấp có trách nhiệm: 

a) Trừ trường hợp bất khả kháng, phải thông báo công khai chậm nhất là 07 ngày làm việc 

trước khi chủ động tạm ngừng cung cấp thông tin, dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên môi 

trường mạng để sửa chữa, khắc phục các sự cố hoặc nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng thông 

tin; nội dung thông báo phải nêu rõ khoảng thời gian dự kiến phục hồi các hoạt động cung 

cấp thông tin, dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên môi trường mạng; 

b) Tiến hành các biện pháp khắc phục sự cố ngay sau khi hệ thống thông tin của mình bị lỗi 

trong quá trình hoạt động làm ảnh hưởng hoặc gây ngừng cung cấp thông tin, dữ liệu, dịch 

vụ có liên quan trên môi trường mạng. 

5. Việc cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 
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qua mạng Internet, trang điện tử phải tuân thủ theo đúng các quy định của Luật Giao dịch 

điện tử, Luật Công nghệ thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 15. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu 

1. Trình tự cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thông qua phiếu 

yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu: 

a) Bên yêu cầu gửi phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu cung cấp dữ liệu cho Bên cung cấp 

theo các hình thức sau: 

- Nộp trực tiếp tại bên cung cấp; 

- Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; 

- Gửi trực tiếp qua mạng thông tin điện tử. 

Phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này; 

b) Bên cung cấp tiếp nhận và xử lý phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu. 

Trường hợp Bên yêu cầu thực hiện không đúng quy định được nêu tại khoản 2 Điều này, 

Bên cung cấp có quyền từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu và phải nêu rõ lý do chậm nhất 

03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu; 

Trường hợp phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu đúng quy định và các thông tin, dữ liệu 

được yêu cầu cung cấp hợp lệ, Bên yêu cầu thanh toán chi phí dịch vụ cung cấp thông tin, 

dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định cho Bên cung cấp (nếu có); 

c) Bên cung cấp chuẩn bị thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản để bàn giao 

cho Bên yêu cầu trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu 

hoặc kể từ thời điểm Bên yêu cầu thanh toán chi phí dịch vụ (nếu có); 

d) Trong quá trình khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

không được sao chép, chuyển giao cho bên thứ ba, trừ trường hợp đã có thỏa thuận với bên 

cung cấp dữ liệu. 

2. Bên cung cấp từ chối việc cung cấp thông tin, dữ liệu trong các trường hợp bên yêu cầu 

thực hiện không đúng quy định như sau: 

a) Phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu mà nội dung không rõ 

ràng; các thông tin, dữ liệu được yêu cầu cung cấp thuộc phạm vi ảnh hưởng đến an ninh 

quốc gia, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, không có trong cơ sở dữ liệu hiện có, các 

thông tin mang tính cá nhân trừ trường hợp phục vụ hoạt động Điều tra, xác minh xử lý 

hành vi vi phạm pháp Luật và phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm 

quyền; 

b) Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối 

với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên, thông tin, địa chỉ phục vụ việc liên hệ của 

cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu; 

c) Không thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản trong trường hợp phải thanh toán theo quy định. 

Điều 16. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo 

hình thức hợp đồng 

1. Đối với các trường hợp khai thác thông tin, dữ liệu cần phải tổng hợp, xử lý trước khi 

cung cấp cho tổ chức, cá nhân thì thực hiện bằng hình thức hợp đồng. 

2. Việc ký kết hợp đồng giữa cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu 

về nhà ở và thị trường bất động sản và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng 

thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thực hiện theo quy định của Bộ Luật 

Dân sự và các quy định pháp Luật khác có liên quan. 

Điều 17. Công bố thông tin và chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất 

động sản 

1. Chế độ công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản địa phương do Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện: 

a) Các thông tin được cập nhật, công bố thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của Sở 

Xây dựng, gồm: 
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- Các văn bản quy phạm pháp Luật có liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản do địa 

phương ban hành theo thẩm quyền; 

- Thông tin về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; 

- Thông tin về các dự án nhà ở đang thực hiện đầu tư xây dựng tại địa phương; 

- Thông tin về sàn giao dịch bất động sản tại địa phương; 

b) Các thông tin, chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ hàng quý, gồm: 

- Thông tin về lượng nhà ở đủ Điều kiện giao dịch nhưng chưa giao dịch tại các dự án theo 

khu vực; 

- Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản và chỉ số lượng giao dịch bất động sản tại địa 

phương quy định tại điểm e, điểm g khoản 2 Điều 4 của Thông tư này; 

c) Chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ 6 tháng: số lượng giao dịch kinh doanh bất động 

sản qua sàn tại địa phương quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 của Thông tư này; 

d) Các thông tin, chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ hàng năm, gồm: 

- Các thông tin, chỉ tiêu thống kê quy định tại điểm b, c khoản này; 

- Tổng số nhà ở khởi công theo dự án, tổng số nhà ở hoàn thành trong năm, tổng diện tích 

nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm và tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn 

thành trong năm tại địa phương quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 4 của Thông tư 

này; 

Biểu mẫu công bố các thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản địa phương theo hướng dẫn tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

2. Chế độ công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản quốc gia 

a) Các thông tin được công bố thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, 

gồm: 

- Các văn bản quy phạm pháp Luật có liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản do 

Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền; 

- Thông tin về cá nhân hành nghề môi giới bất động sản theo báo cáo của các địa phương; 

b) Các chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ hàng quý, gồm: chỉ số lượng giao dịch bất 

động sản quy định tại điểm g khoản 2 Điều 4 của Thông tư này; 

c) Chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ 6 tháng: số lượng giao dịch kinh doanh bất động 

sản qua sàn giao dịch quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 của Thông tư này; 

d) Các chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ hàng năm, gồm: 

- Các chỉ tiêu thống kê quy định tại điểm b, điểm c khoản này; 

- Tổng số nhà ở khởi công theo dự án, tổng số nhà ở hoàn thành trong năm, tổng diện tích 

nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm và tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn 

thành trong năm quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 4 của Thông tư này. 

3. Thời hạn công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê 

a) Đối với các thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản địa phương: công bố trước ngày 20 của tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ công bố; 

b) Đối với các thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản quốc gia: công bố trước ngày 25 của tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ công bố. 

4. Thời điểm bắt đầu thực hiện công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê 

a) Thời điểm bắt đầu thực hiện công bố thông tin từ ngày 01 tháng 7 năm 2017; 

b) Đối với các chỉ tiêu thống kê ngành quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư này do Sở 

Xây dựng thu thập, tổng hợp, tính toán thực hiện như sau: 

- Các chỉ tiêu thống kê quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 4 thực hiện công bố 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; 

- Các chỉ tiêu thống kê quy định tại điểm e, điểm g khoản 2 Điều 4: các thành phố trực 

thuộc Trung ương quy định tại nhóm 1 của Phụ lục II tại Thông tư này thực hiện công bố từ 

năm 2018; các tỉnh quy định tại nhóm 2 của Phụ lục II tại Thông tư này thực hiện công bố 

từ năm 2019. 

Chương V 
210



TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 18. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng 

1. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng thực hiện 

việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trên phạm vi cả nước về xây 

dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản; đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do 

các Bộ, ngành, địa phương báo cáo, cung cấp và chuyển Viện Kinh tế xây dựng xử lý, tính 

toán, cập nhật thông tin, dữ liệu; cấp quyền truy cập, cung cấp thông tin về nhà ở và thị 

trường bất động sản phục vụ việc công bố của Bộ Xây dựng; phối hợp với Trung tâm Thông 

tin xây dựng quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động 

sản. 

2. Trung tâm Thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý nhà và thị trường 

bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng tổ chức xây dựng hệ thống phần mềm thống nhất để 

vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; xây dựng, quản 

lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản kết nối 

đến các Sở Xây dựng địa phương; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng phần mềm; 

đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật cơ sở dữ liệu; tổ chức xây dựng quy chế quản lý, sử dụng 

hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

3. Viện Kinh tế xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do Cục Quản lý 

nhà và thị trường bất động sản, các cơ quan, tổ chức cá nhân khác cung cấp; xử lý, cập nhật, 

cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; cùng Cục Quản lý nhà và 

thị trường bất động sản tính toán, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê, các thông tin cơ bản về 

nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ việc công bố của Bộ Xây dựng; hướng dẫn việc 

xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản ở các địa phương; phối hợp với Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và 

Trung tâm Thông tin trong việc thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 

này. 

Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Phổ biến, chỉ đạo thực hiện Thông tư này tại địa phương. 

2. Chỉ đạo Sở Xây dựng: 

a) Xây dựng quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản tại địa phương; quy chế về bảo đảm an ninh, bảo mật thông tin; 

b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, 

cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương; 

c) Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương thực hiện 

nội dung báo cáo theo quy định; thông báo rộng rãi địa chỉ email trên trang thông tin điện tử 

để các tổ chức, cá nhân gửi báo cáo thông tin, dữ liệu; 

d) Cấp quyền truy cập cho tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định; 

đ) Tổ chức thu thập thông tin, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu thống kê ngành trong lĩnh vực 

nhà ở và thị trường bất động sản; 

e) Khi hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản chưa đáp ứng 

được yêu cầu truy cập, cập nhật thông tin, Sở Xây dựng gửi các thông tin, chỉ tiêu thống kê 

quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này khi công bố về Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng 

hợp; định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng các nội dung thông tin theo các biểu mẫu quy định tại 

Phụ lục V của Thông tư này. 

3. Chỉ đạo Cục Thống kê phối hợp với Sở Xây dựng trong việc cung cấp các thông tin, số 

liệu trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản. 

4. Bố trí kinh phí thường xuyên cho việc xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu 

về nhà ở và thị trường bất động sản; thu thập, cập nhật bổ sung các thông tin, dữ liệu; tính 

toán, công bố các chỉ tiêu thống kê tại địa phương trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất 

động sản. 

Điều 20. Điều khoản thi hành 
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1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2017. 

2. Các nội dung về chế độ báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án bất động sản, 

báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 4 

và nội dung báo cáo về tình hình bán nhà, cho thuê nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

cho thuê đất tại điểm c khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây 

dựng và kinh doanh các dự án bất động sản; các chỉ tiêu thống kê về nhà ở và bất động sản 

quy định tại Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng (mã số 0301÷0308); chế độ báo cáo 

thống kê tổng hợp ngành Xây dựng đối với các chỉ tiêu thống kê về nhà ở và bất động sản 

theo Biểu số: 12/BCĐP, 13a/BCĐP, 13b/BCĐP, 14/BCĐP, 15/BCĐP, 16/BCĐP quy định 

tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định 

chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng hết hiệu lực kể từ khi Thông tư này có 

hiệu lực thi hành. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem 

xét, giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;  

- Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của 

Đảng;  

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp Luật - 

Bộ Tư pháp; 

- Các Tổng công ty nhà nước; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc 

TW; 

- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ 

Xây dựng; 

- Lưu: VT, PC, Cục QLN, Viện KTXD (5b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Đức Duy 

 

PHỤ LỤC I 

(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 

NỘI DUNG CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH XÂY DỰNG TRONG LĨNH VỰC 

NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

I. TỔNG SỐ NHÀ Ở KHỞI CÔNG THEO DỰ ÁN 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Tổng số nhà ở khởi công theo dự án là tổng số căn hộ (đối với nhà chung cư), căn nhà (đối 

với nhà ở riêng lẻ) bắt đầu xây dựng trong kỳ tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở. 

- Thời điểm nhà ở bắt đầu xây dựng xác định tại thời điểm bắt đầu thực hiện xây dựng nền 

móng. 

Cách tính toán: 

- Tổng số nhà ở khởi công theo dự án được xác định bằng cộng toàn bộ số lượng căn hộ 

chung cư, nhà biệt thự, nhà liền kề khởi công trong kỳ tại các dự án. 

2. Kỳ công bố: năm. 

3. Nguồn số liệu 
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Cơ sở để tính toán chỉ tiêu tổng số nhà ở khởi công theo dự án dựa trên thông báo khởi công 

từ các chủ đầu tư và thông tin, số liệu về tình hình cấp phép xây dựng từ cơ quan quản lý 

xây dựng địa phương theo phân cấp. 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu tổng số nhà ở khởi công theo dự án theo quy định 

tại Biểu mẫu số 4.4 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

II. TỔNG SỐ NHÀ Ở HOÀN THÀNH TRONG NĂM 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Tổng số nhà ở hoàn thành trong năm là tổng số căn hộ, căn nhà đã hoàn thành xây dựng 

trong năm được sử dụng cho mục đích ở và sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân. 

- Số lượng nhà ở hoàn thành gồm số lượng các căn hộ, căn nhà được hoàn thành xây dựng 

trong năm (bao gồm cả những căn hộ, căn nhà xây dựng lại sau khi phá dỡ nhà cũ đã hư 

hỏng); 

2. Kỳ công bố: năm. 

3. Nguồn số liệu 

Cơ sở để tính toán chỉ tiêu tổng số nhà ở hoàn thành trong năm dựa trên thông tin, số liệu về 

tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án bất động sản từ báo cáo của các chủ đầu tư; số 

lượng nhà ở riêng lẻ đô thị, nông thôn từ báo cáo của UBND quận/huyện theo quy định tại 

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và từ số liệu do Sở Xây 

dựng quản lý. 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu tổng số nhà ở hoàn thành trong năm theo quy định 

tại Biểu mẫu số 4.5 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

III. TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở THEO DỰ ÁN HOÀN THÀNH TRONG NĂM 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm là tổng diện tích sàn căn hộ, căn 

nhà đã hoàn thành xây dựng trong năm tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở. 

- Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm (đơn vị tính m2) gồm diện tích các 

căn hộ, căn nhà tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoàn thành xây dựng trong năm (bao 

gồm cả diện tích những căn hộ, căn nhà xây dựng lại sau khi phá dỡ nhà cũ đã hư hỏng); 

- Đối với tính diện tích căn hộ chung cư: 

Diện tích căn hộ chung cư được tính bằng tổng diện tích sử dụng cho mục đích để ở và sinh 

hoạt của hộ gia đình, cá nhân; không tính diện tích sử dụng chung (như: cầu thang hành lang 

chung, nhà bếp và nhà vệ sinh sử dụng chung, phòng bảo vệ, phòng văn hóa,...). 

- Đối với tính diện tích nhà ở riêng lẻ: 

+ Diện tích nhà ở riêng lẻ được tính bằng diện tích sàn xây dựng để sử dụng cho mục đích 

để ở của hộ gia đình, cá nhân bao gồm diện tích các phòng ngủ, phòng tiếp khách, phòng 

đọc sách, giải trí,... và diện tích hành lang, cầu thang, tiền sảnh ngôi nhà; không tính diện 

tích của những công trình độc lập khác không dùng cho mục đích để ở của hộ gia đình (như 

nhà chăn nuôi, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà kho,...); 

+ Đối với nhà ở một tầng thì ghi tổng diện tích phần nền nhà tính cả phần tường (phần có 

trần, mái che) của ngôi nhà đó; trường hợp có tường, khung, cột chung thì chỉ tính 1/2 diện 

tích mặt bằng của tường, khung cột chung đó; 

+ Đối với nhà ở nhiều tầng thì ghi tổng diện tích phần nền nhà tính cả phần tường (phần có 

trần, mái che) của các tầng; trường hợp có tường, khung, cột chung ở các tầng thì chỉ tính 

1/2 diện tích mặt bằng của tường, khung cột chung đó; 

+ Phần sàn và gầm sàn nhà không được bao che và không được sử dụng để ở thì không tính 

diện tích. Trường hợp phần gầm sàn nhà cao từ 2,1m trở lên, có bao che và sử dụng để ở thì 

được tính diện tích; 
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+ Nếu khu bếp và khu vệ sinh được xây dựng liền kề với ngôi nhà mà hộ đang ở (chung 

hoặc liền tường) thì tính diện tích của khu bếp và khu vệ sinh đó vào tổng diện tích ngôi nhà 

của hộ; 

+ Nếu khu bếp và khu vệ sinh được xây dựng hoàn toàn tách rời (độc lập) với ngôi nhà mà 

hộ đang ở dù trong cùng khuôn viên đất thì không tính diện tích của khu bếp và khu vệ sinh 

đó vào tổng diện tích ngôi nhà của hộ; 

+ Đối với nhà ở có khu bếp và khu vệ sinh khép kín như hình vẽ trên thì diện tích căn hộ, 

căn nhà được tính theo phạm vi trong đường nét đứt; 

+ Trường hợp nhà ở có gác xép đảm bảo chiều cao từ gác xép đến trần từ 2,1m trở lên và 

diện tích tối thiểu 4m2 thì phần gác xép này được tính vào tổng diện tích ở của căn nhà. 

2. Kỳ công bố: năm. 

3. Nguồn số liệu 

Cơ sở để tính toán chỉ tiêu tổng diện tích nhà ở hoàn thành trong năm theo dự án dựa trên 

thông tin, số liệu về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án bất động sản từ báo cáo của 

các chủ đầu tư; số lượng nhà ở riêng lẻ đô thị, nông thôn từ báo cáo của UBND quận/huyện 

theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và từ số 

liệu do Sở Xây dựng quản lý. 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong 

năm theo quy định tại Biểu mẫu số 4.6 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

IV. TỔNG SỐ NHÀ Ở VÀ TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở XÃ HỘI HOÀN THÀNH 

TRONG NĂM 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách 

hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13. 

- Tổng số nhà ở xã hội hoàn thành trong năm là tổng số căn hộ, căn nhà ở xã hội đã hoàn 

thành xây dựng trong năm. 

- Tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm là tổng diện tích căn hộ, căn nhà ở xã 

hội đã hoàn thành xây dựng tính theo m2 trong năm. 

Phương pháp tính: 

- Tổng số nhà ở xã hội hoàn thành trong năm được xác định bằng cộng toàn bộ số lượng các 

căn hộ, căn nhà xã hội đã được hoàn thành xây dựng trong năm bao gồm cả các căn hộ, căn 

nhà ở xã hội đã được xây dựng lại sau khi phá dỡ nhà ở cũ đã hư hỏng. Mỗi căn hộ, căn nhà 

ở xã hội đã hoàn thành xây dựng tại thời kỳ báo cáo được tính là một đơn vị; 

- Tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm (đơn vị tính m2) được xác định bằng 

cộng toàn bộ diện tích các căn hộ, căn nhà ở xã hội đã được hoàn thành xây dựng trong năm 

(bao gồm cả các căn hộ, căn nhà ở xã hội đã được xây dựng lại sau khi phá dỡ nhà ở cũ đã 

hư hỏng và diện tích mở rộng sau khi cải tạo nhà ở); 

- Các nguyên tắc xác định diện tích nhà ở tương tự như nguyên tắc xác định diện tích nhà ở 

theo dự án hoàn thành trong năm (tại mục III). 

2. Kỳ công bố: năm. 214



3. Nguồn số liệu 

Cơ sở để tính toán chỉ tiêu tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong 

năm dựa trên thông tin, số liệu về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án bất động sản từ 

báo cáo của các chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 

12/11/2015 của Chính phủ và từ số liệu do Sở Xây dựng quản lý. 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn 

thành trong năm theo quy định tại Biểu mẫu số 4.7 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

V. SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN QUA SÀN 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn là số lần giao dịch về căn hộ chung 

cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, văn phòng, mặt bằng thương mại dịch vụ được thực hiện mua 

bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê thông qua sàn giao dịch bất động sản hoặc thông qua 

hoạt động môi giới của sàn. 

- Số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn tính bằng cộng toàn bộ số lần giao 

dịch các loại bất động sản thông qua sàn giao dịch để bán, cho thuê, chuyển nhượng hoặc 

thông qua hoạt động môi giới của sàn trong kỳ. 

2. Kỳ công bố: 6 tháng, năm. 

3. Nguồn số liệu 

Cơ sở để tính toán chỉ tiêu số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn dựa trên 

thông tin, số liệu về lượng giao dịch bất động sản trong kỳ từ báo cáo của các sàn giao dịch 

bất động sản theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính 

phủ. 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn 

theo quy định tại Biểu mẫu số 4.8 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

VI. CHỈ SỐ GIÁ GIAO DỊCH MỘT SỐ LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN 

1. Khái niệm 

- Giá giao dịch bất động sản là giá của bất động sản được giao dịch thành công trên thị 

trường (giao dịch đã thanh toán đầy đủ hoặc chưa thanh toán đầy đủ nhưng đã bàn giao bất 

động sản) trong giai đoạn tính toán, không phải là giá giao dịch lần đầu của bất động sản 

mới được hình thành hay mới được tạo lập trong dự án. 

Các loại bất động sản được lựa chọn để thu thập giá gồm: nhà ở riêng lẻ để bán, căn hộ 

chung cư để bán, đất nền chuyển nhượng, văn phòng cho thuê. Loại trừ bất động sản dùng 

cho sản xuất, kinh doanh khác; nhà ở cho thuê và dịch vụ bất động sản. 

- Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản là chỉ tiêu tương đối (tính bằng %), phản ánh 

xu hướng và mức độ biến động về giá giao dịch của một số loại bất động sản thông qua các 

giao dịch thành công theo thời gian. 

Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản được tính toán cho các tỉnh/thành phố trực 

thuộc Trung ương, không tính toán cho cả nước. Chỉ số giá được tính theo quý, năm so sánh 

với kỳ trước, cùng kỳ năm trước và kỳ gốc. 

2. Phương pháp tính 

Việc tính toán chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản được thực hiện theo các bước 

sau đây: 

Bước 1: Phân chia khu vực và lựa chọn bất động sản làm đại diện 

- Phân chia khu vực để xây dựng và công bố chỉ số được thực hiện cụ thể cho từng loại bất 

động sản. 

Việc phân chia khu vực do các địa phương quyết định trên cơ sở đặc điểm về địa giới hành 

chính, địa hình của địa phương và mức độ phát triển khu vực thị trường của từng loại bất 

động sản. 

- Lựa chọn bất động sản có tính chất phổ biến, đại diện cho một khu vực trong quá trình tính 

toán chỉ số giá giao dịch bất động sản làm bất động sản đại diện. 

Bất động sản đại diện trong từng phân loại bất động sản cho từng khu vực được lựa chọn 

căn cứ vào vị trí địa lý, quy mô, trạng thái của bất động sản có khả năng giao dịch phổ biến 
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trên thị trường. 

Bước 2: Xây dựng các dữ liệu giá và quyền số kỳ gốc 

- Giá giao dịch bình quân của bất động sản đại diện kỳ gốc được xác định trên cơ sở giá 

bình quân năm của bất động sản đại diện trong kỳ được lựa chọn làm năm gốc. 

- Giá trị giao dịch bất động sản kỳ gốc làm quyền số được xác định trên cơ sở tổng giá trị 

bất động sản đã giao dịch thành công trong năm được lựa chọn để tính tỷ trọng từng phân 

loại bất động sản tại từng khu vực làm quyền số cố định. Quyền số sử dụng trong khoảng 5 

năm, trường hợp thị trường bất động sản biến động mạnh thì cập nhật quyền số giữa kỳ. 

- Năm gốc được chọn để tính toán là năm 2017. 

Bước 3: Xây dựng các dữ liệu giá kỳ tính toán 

Thu thập, xử lý các thông tin về giá theo loại, phân loại bất động sản của từng khu vực tại 

kỳ tính toán. 

- Giá giao dịch bình quân của bất động sản đại diện tại kỳ tính toán xác định trên cơ sở số 

liệu về giá giao dịch thành công thu thập được của các bất động sản thuộc cùng phân loại 

bất động sản tại kỳ tính toán (bất động sản so sánh) sau khi được quy về dạng bất động sản 

có các đặc điểm tương tự với bất động sản được lựa chọn làm đại diện. 

Việc quy đổi bất động sản so sánh về dạng bất động sản có đặc điểm tương tự với bất động 

sản được lựa chọn làm đại diện trong phân loại bất động sản thực hiện trên cơ sở hiệu chỉnh 

về giá sau khi phân tích các khác biệt về đặc điểm. 

Việc hiệu chỉnh có thể thực hiện theo tỷ lệ phần trăm hoặc theo giá trị tuyệt đối của giá giao 

dịch bất động sản. Trên cơ sở các đặc điểm làm tăng hay giảm giá giao dịch của bất động 

sản so với bất động sản lựa chọn làm đại diện trong cùng phân loại bất động sản, sử dụng 

kinh nghiệm chuyên gia để xác định mức độ hiệu chỉnh. 

Các đặc điểm của bất động sản sử dụng để phân tích, hiệu chỉnh giá giao dịch được tham 

khảo như sau: 

+ Đối với nhà ở riêng lẻ: đặc điểm về vị trí (địa chỉ, khu vực, đường, phố, mức độ thuận tiện 

giao thông...); đặc điểm xã hội tại khu vực (gần bệnh viện, gần chợ, gần trường,...); đặc 

điểm bất động sản (chất lượng, diện tích đất, kích thước đất, diện tích, kích thước xây dựng, 

số tầng, số lượng phòng ở...); đặc điểm khác (nếu có). 

+ Đối với căn hộ chung cư: đặc điểm về vị trí (địa chỉ, khu vực, mức độ thuận tiện giao 

thông, số tầng của tòa nhà, vị trí tầng, chỗ để xe ô tô, xe máy...); đặc điểm xã hội tại khu vực 

(gần bệnh viện, gần chợ, gần trường,...); đặc điểm căn hộ (chất lượng căn hộ, diện tích, số 

lượng phòng ở, số lượng phòng tắm...); đặc điểm khác (nếu có). 

+ Đối với đất nền chuyển nhượng: Đặc điểm về vị trí (địa chỉ, khu vực, khoảng cách đến 

trục giao thông chính, số lượng, kích thước mặt đường tiếp giáp...); đặc điểm xã hội tại khu 

vực (gần bệnh viện, gần chợ, gần trường,...); đặc điểm bất động sản (diện tích, kích 

thước...); hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc,...); đặc điểm 

khác (nếu có). 

+ Đối với văn phòng cho thuê: hạng văn phòng; đặc điểm về vị trí (địa chỉ, khu vực, khoảng 

cách đến trục giao thông chính...); đặc điểm bất động sản (diện tích, kích thước văn 

phòng...); hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, chỗ để xe ô tô, 

xe máy...); đặc điểm khác (nếu có). 

 Công thức tính toán giá giao dịch bình quân bất động sản đại diện: theo công thức 

bình quân nhân giản đơn cho từng phân loại bất động sản trong kỳ tính toán như sau: 
n
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Trong đó: t

viG , là giá giao dịch bình quân kỳ (t) của phân loại bất động sản i, khu vực Điều 

tra v; 
i

jG là giá giao dịch của phân loại bất động sản i trong giao dịch thứ j; 

n là số lượng giao dịch thu thập giá trong kỳ (t). 
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giá bình quân cho toàn tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. 

Bước 4: Tính chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản kỳ tính toán 

- Kỳ tính toán là kỳ cần xác định để so với kỳ gốc hoặc so với kỳ tính toán khác theo quý và 

năm (so với kỳ trước và cùng kỳ năm trước). 

 Công thức tính toán: chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản được tính toán theo 

công thức Laspeyres bình quân nhân gia quyền có dạng tổng quát như sau: 
















n

i

W

i

t

it

i

G

G
I

1
0

0

0

 

Trong đó: 
0tI là chỉ số giá một số loại bất động sản tại kỳ tính toán (t) so với kỳ gốc cố định (0); 

t

iG , 0

iG  tương ứng là giá giao dịch bất động sản kỳ tính toán (t) và kỳ gốc cố định (0); 





n

i

i

i
i

P

P
W

1

0

0
0  là quyền số tại kỳ gốc cố định (0); 

0

iP là giá trị giao dịch bất động sản ở kỳ gốc cố định (0); 

n là số loại bất động sản. 

 Quy trình tổng hợp chỉ số giá: Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản được tính 

toán theo trình tự như sau: 

(1) Tính chỉ số giá giao dịch của từng phân loại bất động sản cho từng khu vực ( KVi

P.BÐSzI ) 

Chỉ số giá giao dịch của từng phân loại bất động sản đối với từng khu vực được xác định 

theo công thức sau: 

%100
z

o

z

sKVi

P.BÐSz
G

G
I   (1) 

Trong đó: 

- z

sG : giá giao dịch bình quân của phân loại bất động sản thứ z tại kỳ tính toán (đồng/m2); 

- z

oG : giá giao dịch bình quân của phân loại bất động sản thứ z tại kỳ gốc (đồng/m2). 

- Giá giao dịch bình quân của phân loại bất động sản thứ z tại thời điểm gốc ( z

oG ) xác định 

theo số liệu thống kê về giá giao dịch bình quân tại kỳ gốc của bất động sản đại diện trong 

phân loại. 

- Giá giao dịch bình quân của phân loại bất động sản thứ z tại kỳ tính toán ( z

sG ) xác định 

trên cơ sở số liệu về giá giao dịch bình quân của bất động sản đại diện tại kỳ tính toán. 

+ Đối với trường hợp xác định chỉ số hàng quý, giá giao dịch bình quân của phân loại bất 

động sản là giá giao dịch bình quân trong quý. 

+ Đối với trường hợp xác định chỉ số hàng năm, giá giao dịch bình quân của phân loại bất 

động sản là giá giao dịch bình quân trong năm. 

Việc xác định chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản được thực hiện trên cơ sở phân 

loại theo Bảng 1 dưới đây. 

Bảng 1. Phân loại bất động sản để tính chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản 

Stt Loại bất động sản Phân loại bất động sản 

1 Nhà ở riêng lẻ để bán Nhà ở riêng lẻ trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

2 
Căn hộ chung cư để 

bán 

1. Căn hộ chung cư cao cấp 

2. Căn hộ chung cư trung cấp 

3. Căn hộ chung cư bình dân 

3 
Đất nền chuyển 

nhượng 

1. Đất nền khu dân cư hiện hữu 

2. Đất nền trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

4 Văn phòng cho thuê 

1. Văn phòng cho thuê hạng A 

2. Văn phòng cho thuê hạng B 

3. Văn phòng cho thuê hạng C 
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(2) Tính chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản cho từng khu vực ( KVi

BÐSjI ) 

Chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản đối với từng khu vực ( KVi

BÐSjI ) được xác định 

theo công thức sau: 

 



e

z

WKVi

BÐSzP

KVi

BÐSj

KVi
BÐSzP

II
1

.

.

  (2) 

Trong đó: 

- KVi

P.BÐSzI : chỉ số giá giao dịch của phân loại bất động sản thứ z trong loại bất động sản thứ j 

thuộc khu vực thứ i (z=1÷e); 

- KVi

P.BÐSzW : tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản của phân loại bất động sản thứ z trong loại 

bất động sản thứ j thuộc khu vực thứ i, với 1
1




e

z

KVi

P.BÐSzW ; 

- e: số lượng phân loại bất động sản trong loại bất động sản thứ j thuộc khu vực thứ i. 

- Chỉ số giá giao dịch của phân loại bất động sản thứ z trong loại bất động sản thứ j thuộc 

khu vực thứ i ( KVi

P.BÐSzI ) xác định theo công thức (1); 

- Tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản của phân loại bất động sản thứ z trong loại bất động 

sản thứ j thuộc khu vực thứ i ( KVi

P.BÐSzW ) xác định theo công thức sau: 





e

z

KVi

P.BÐSz

KVi

P.BÐSzKVi

P.BÐSz

P

P
W

1

  (3) 

Trong đó: 

- KVi

P.BÐSzP : giá trị giao dịch bất động sản của phân loại bất động sản thứ z trong loại bất động 

sản thứ j thuộc khu vực thứ i, là giá trị giao dịch tính toán trong năm gốc. Tỷ trọng giá trị 

giao dịch được sử dụng cố định. 

(3) Tính chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản của địa phương (IBĐSj) 

Chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản được xác định theo công thức sau: 

 



m

i

WKVi

BÐSjBÐSj

KVi
BÐSj

II
1

  (4) 

Trong đó: 

- KVi

BÐSjI : chỉ số giá giao dịch của loại bất động sản thứ j trong khu vực thứ i (i=1÷m) 

- KVi

BÐSjW : tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản của loại bất động sản thứ j trong khu vực thứ 

i, với 1
1




m

i

KVi

BÐSjW ; 

- m: số khu vực tính toán của loại hình bất động sản thứ j, phụ thuộc vào thực tế của địa 

phương 

- Chỉ số giá giao dịch của loại bất động sản j tại khu vực thứ i ( KVi

BÐSjI ) xác định theo công 

thức (2); 

- Tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản của loại bất động sản thứ j trong khu vực thứ i 

( KVi

BÐSjW ) được xác định theo công thức sau: 





m

i

i

BÐSj

i

BÐSjKVi

BÐSj

P

P
W

1

  (5) 

Trong đó: 

- i

BÐSjP : giá trị giao dịch bất động sản của loại bất động sản thứ j trong khu vực thứ i, là giá 

trị giao dịch tính toán trong năm gốc. Tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản được sử dụng 

cố định. 

(4) Tính chỉ số giá giao dịch chung cho một số loại bất động sản tại địa phương (RPI) 
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Chỉ số giá giao dịch chung cho một số loại bất động sản tại địa phương được xác định theo 

công thức sau: 

 



n

j

W

BÐSj
BÐSjIRPI

1

  (6) 

Trong đó: 

+ IBĐSj: chỉ số giá giao dịch của loại bất động sản thứ j (j=1÷n). 

+ WBĐSj: tỷ trọng giá trị giao dịch của loại bất động sản thứ j, với 1
1




n

j

BÐSjW ; 

+ n: số loại bất động sản lựa chọn tính toán; 

- Chỉ số giá giao dịch của loại bất động sản thứ j (IBĐSj) được xác định theo công thức (4); 

- Tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản đối với các loại bất động sản thứ j (WBĐSj) được xác 

định theo công thức sau: 
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1

  (7) 

Trong đó: 

+ PBĐSj: giá trị giao dịch đối với loại bất động sản thứ j, là giá trị giao dịch tính toán trong 

năm gốc. Tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản được sử dụng cố định. 

3. Kỳ công bố: quý, năm. 

4. Nguồn số liệu 

Giá giao dịch một số loại bất động sản tại địa phương và quyền số tính chỉ số giá dựa trên 

cơ sở: 

- Thông tin, số liệu về lượng giao dịch bất động sản qua công chứng, chứng thực của Sở Tư 

pháp địa phương, UBND cấp xã; thông tin, số liệu về tình hình thu nộp ngân sách từ đất đai 

và từ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản từ báo cáo của Cục thuế địa phương 

(để tính toán tỷ trọng giao dịch đối với từng phân loại, loại bất động sản theo khu vực); 

- Thông tin, số liệu về giá giao dịch bất động sản từ báo cáo của các sàn giao dịch, tổ chức 

môi giới bất động sản theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP; thông tin, số liệu 

Điều tra, khảo sát trực tiếp từ thị trường (để tính toán giá giao dịch bình quân đối với từng 

phân loại bất động sản tại kỳ gốc và kỳ tính toán). 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản theo 

quy định tại Biểu mẫu số 4.9 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

VII. CHỈ SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Chỉ số lượng giao dịch bất động sản là chỉ tiêu tương đối (tính bằng %) phản ánh mức độ 

biến động về số lượng (gồm số lượng về diện tích hoặc số lượng bất động sản) giao dịch 

thành công của bất động sản theo thời gian. 

Phương pháp tính: 

Chỉ số lượng giao dịch bất động sản được xác định cho từng loại bất động sản (gồm: căn hộ 

chung cư để bán, nhà ở riêng lẻ để bán, đất chuyển nhượng, văn phòng cho thuê) theo công 

thức sau: 

%100
o

BÐS

t

BÐS
BÐS

K

K
Q   (8) 

Trong đó: 

- t

BÐSK : tổng số lượng giao dịch thành công của từng loại bất động sản tại kỳ tính toán; 

- o

BÐSK : tổng số lượng giao dịch thành công của từng loại bất động sản tại kỳ gốc. 

Chỉ số lượng giao dịch của loại bất động sản được xác định theo: 

a) Chỉ số lượng giao dịch của từng loại bất động sản theo số lượng về diện tích: khi đó 

lượng giao dịch thành công được tính theo số lượng diện tích (m2); 

b) Chỉ số lượng giao dịch của từng loại bất động sản theo số lượng bất động sản: khi đó 
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lượng giao dịch thành công được tính theo số lượng bất động sản giao dịch của từng loại bất 

động sản tương ứng (căn/nền). 

2. Kỳ công bố: quý, năm. 

3. Nguồn số liệu: 

Cơ sở để tính toán chỉ tiêu chỉ số lượng giao dịch bất động sản dựa trên thông tin, số liệu về 

lượng giao dịch bất động sản qua sàn từ báo cáo của các sàn giao dịch; lượng giao dịch bất 

động sản được công chứng, chứng thực từ báo cáo của Sở Tư pháp/UBND cấp xã và thông 

tin, số liệu về tình hình giao dịch bất động sản từ báo cáo của các chủ đầu tư theo quy định 

tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ. 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu chỉ số lượng giao dịch bất động sản theo quy định 

tại Biểu mẫu số 4.10 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

 

PHỤ LỤC II 

(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 

DANH MỤC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THỰC 

HIỆN XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ GIÁ GIAO DỊCH MỘT SỐ LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ 

CHỈ SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

Nhóm 1 

Stt Danh mục thành phố trực thuộc Trung ương 

1 TP. Hồ Chí Minh 

2 Hà Nội 

3 Đà Nẵng 

4 Cần Thơ 

5 Hải Phòng 

Nhóm 2 

Stt Danh mục các tỉnh 

1 Thái Nguyên 

2 Quảng Ninh 

3 Hải Dương 

4 Hưng Yên 

5 Thái Bình 

6 Thanh Hóa 

7 Nghệ An 

8 Bình Thuận 

9 Đồng Nai 

10 Lâm Đồng 

11 Bà Rịa - Vũng Tàu 

12 Khánh Hòa 

13 Bình Dương 

14 Kiên Giang 

15 Long An 

 

PHỤ LỤC III 

(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 

MẪU PHIẾU YÊU CẦU, VĂN BẢN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU 

VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

………….., ngày .... tháng .... năm .... 

Kính gửi: ...................................................... 
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1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu: ............................................... 

Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân):  

Số CMTND: ............................... Ngày cấp: ............................... Nơi cấp:............................. 

2. Thông tin liên hệ: 

Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................... 

Số điện thoại:............................. Fax:  ............................... E-mail: ...................................... 

3. Danh mục và nội dung các thông tin, dữ liệu cần cung cấp: 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: 

a) Hình thức khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu: 

- Nhận thông tin, số liệu do Bên cung cấp gửi    □ 

- Khai thác qua mạng internet, trang thông tin điện tử   □ 

Thời gian khai thác qua mạng internet, trang điện tử: từ ……….. đến............. 

b) Hình thức nhận kết quả thông tin, dữ liệu hoặc tài khoản truy cập: 

- Nhận trực tiếp tại cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, dữ liệu  □ 

- Nhận qua đường công văn      □ 

- Nhận qua đường bưu điện      □ 

- Nhận qua Fax        □ 

- Nhận qua E-mail       □ 

5. Cam kết sử dụng thông tin, dữ liệu: 

- Không cung cấp thông tin, dữ liệu, tài khoản truy cập cho các tổ chức, cá nhân khác; 

- Tuân thủ các quy định trong việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản và chịu mọi trách nhiệm về sai phạm trong việc sử dụng thông tin, dữ 

liệu. 

 

 TỔ CHỨC, CÁ NHÂN YÊU CẦU 

CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU 
(Ký tên, đóng dấu đối với tổ chức,  

ghi họ tên đối với cá nhân) 
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PHỤ LỤC IV 

(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng)  

BIỂU MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN, CHỈ TIÊU THỐNG KÊ  

TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐỊA 

PHƯƠNG 

Biểu mẫu số 4.1 

THÔNG TIN CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở 

TỈNH/THÀNH PHỐ:………………………… 

St

t 

Tên 

dự án 

Địa 

điể

m 

Tổn

g 

mứ

c 

đầu 

tư 

(tỷ 

đồn

g) 

Tiế

n độ 

dự 

án 

đượ

c 

duy

ệt 

(từ 

... 

đến.

..) 

M

ục 

tiê

u 

đầ

u 

tư 

Hìn

h 

thức 

kin

h 

doa

nh 

nhà 

ở 

Cơ cấu sử dụng 

đất theo quy 

hoạch 

Cơ cấu bất động sản theo quy hoạch 

Da

nh 

mụ

c 

côn

g 

trìn

h 

hạ 

tần

g 

xã 

hội 

Tổn

g 

diện 

tích 

đất 

theo 

quy 

hoạ

ch 

(ha) 

Trong đó 

Căn hộ 

chung 

cư 

Nhà ở 

riêng lẻ 

Nhà ở 

xã hội 

Đất nền 

để ở 

Diệ

n 

tích 

văn 

phò

ng 

cho 

thuê 

(nếu 

có) 

(m2) 

Diện 

tích 

mặt 

bằng 

thươ

ng 

mại, 

dịch 

vụ 

(nếu 

có) 

(m2) 

Diện 

tích 

đất 

xây 

dựng 

nhà 

ở 

thươ

ng 

mại 

(ha) 

Diệ

n 

tíc

h 

đất 

xây 

dự

ng 

nhà 

ở 

xã 

hội 

(ha

) 

Di

ện 

tíc

h 

đất 

kh

ác 

(ha

) 

Số 

lượ

ng 

căn 

hộ 

(că

n) 

Tổ

ng 

diệ

n 

tích 

sàn 

(m2

) 

Số 

lượ

ng 

nhà 

(că

n) 

Tổ

ng 

diệ

n 

tích 

sàn 

(m2

) 

Số 

lượ

ng 

nhà 

(că

n) 

Tổ

ng 

diệ

n 

tích 

sàn 

(m2

) 

Số 

lượ

ng 

đất 

nền 

(nề

n) 

Tổ

ng 

diệ

n 

tích 

đất 

nền 

(m2

) 

(1

) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

(10

) 

(11

) 
(12) 

(13

) 
(14) 

(15

) 
(16) 

(17

) 
(18) 

(19

) 
(20) (21) 

(22

) 

I 
Quận/Huy

ện... 
                   

1 
Dự 

án... 
                    

2 
Dự 

án... 
                    

 …                     

II 
Quận/Huy

ện... 
                   

 …                     

Ghi chú: 

- Cột (4): Tổng mức đầu tư ghi theo quyết định phê duyệt dự án; nếu có Điều chỉnh ghi theo 

quyết định Điều chỉnh dự án; 

- Cột (22): Ghi rõ số lượng công trình xây dựng làm trường học, cơ sở văn hóa, cơ sở y tế 

v.v.. (Ví dụ: 02 Trường tiểu học, 01 Trung tâm y tế, 01 Chợ v.v..). 
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Biểu mẫu số 4.2 

THÔNG TIN VỀ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

TỈNH/THÀNH PHỐ: ........................................ 

Stt 
Tên Sàn giao dịch 

bất động sản 
Địa chỉ 

Ngày đăng ký 

hoạt động 
Giám đốc 

Diện tích 

(m2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1      

2      

...      

 

Biểu mẫu số 4.3 

THÔNG TIN VỀ LƯỢNG NHÀ Ở ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH NHƯNG CHƯA 

GIAO DỊCH TẠI CÁC DỰ ÁN 

TỈNH/THÀNH PHỐ: ........................................ 

Kỳ công bố: Quý …….. năm ……… (hoặc Năm ....... *) 

Stt Quận/Huyện 

Lượng nhà ở đủ Điều kiện giao dịch nhưng chưa giao dịch tính đến hết 

kỳ báo cáo 

Căn hộ chung cư Nhà ở riêng lẻ 

Diện tích ≤ 

70m2 

70m2 < Diện 

tích ≤ 120m2 

Diện tích 

>120 m2 
Nhà liền kề Biệt thự 

Số 

lượng 

căn hộ 

(căn) 

Tổng 

diện 

tích 

sàn 

(m2) 

Số 

lượng 

căn hộ 

(căn) 

Tổng 

diện 

tích 

sàn 

(m2) 

Số 

lượng 

căn hộ 

(căn) 

Tổng 

diện 

tích 

sàn 

(m2) 

Số 

lượng 

căn hộ 

(căn) 

Tổng 

diện 

tích 

sàn 

(m2) 

Số 

lượng 

căn hộ 

(căn) 

Tổng 

diện 

tích 

sàn 

(m2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I Nhà ở để bán           

1 Quận/Huyện:...           

2 Quận/Huyện:...           

 …           

II 
Nhà ở cho 

thuê 
          

1 Quận/Huyện:...           

2 Quận/Huyện:...           

 …           

Tổng cộng           

Ghi chú: 

- Nhà ở đủ Điều kiện giao dịch nhưng chưa giao dịch là nhà ở đủ Điều kiện giao dịch theo 

quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản nhưng chưa đưa vào giao dịch hoặc đã đưa vào 

giao dịch nhưng chưa được giao dịch thành công trên thị trường 

- (*) Đối với công bố định kỳ hàng năm 

 

Biểu mẫu số 4.4 

TỔNG SỐ NHÀ Ở KHỞI CÔNG THEO DỰ ÁN 

TỈNH/THÀNH PHỐ: ............................... 

Kỳ công bố: Năm........ 

Đơn vị tính: Căn hộ/căn nhà 

Nội dung Tổng số 
Chia theo loại nhà 

Nhà ở riêng lẻ Căn hộ chung cư 

(1) (2) (3) (4) 

Tổng số    
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Chia ra:    

- Khu vực thành thị    

- Khu vực nông thôn    

 

Biểu mẫu số 4.5 

TỔNG SỐ NHÀ Ở HOÀN THÀNH TRONG NĂM  

TỈNH/THÀNH PHỐ:............................... 

Kỳ công bố: Năm........ 

Đơn vị tính: Căn hộ/căn nhà 

Nội dung Tổng số 

Chia theo loại nhà 
Chia theo hình thức phát 

triển nhà ở 

Nhà ở riêng 

lẻ 

Căn hộ 

chung cư 

Phát triển 

nhà ở theo 

dự án 

Phát triển 

nhà ở của hộ 

gia đình, cá 

nhân 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tổng số      

Chia ra:      

- Khu vực thành thị      

- Khu vực nông thôn      

 

Biểu mẫu số 4.6 

TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở THEO DỰ ÁN HOÀN THÀNH TRONG NĂM  

TỈNH/THÀNH PHỐ:...................................................... 

Kỳ công bố: Năm... 

Đơn vị tính: m2 sàn 

Nội dung Tổng số 
Chia theo loại nhà 

Nhà ở riêng lẻ Căn hộ chung cư 

(1) (2) (3) (4) 

Tổng số    

Chia ra:    

- Khu vực thành thị    

- Khu vực nông thôn    

 

Biểu mẫu số 4.7 

TỔNG SỐ NHÀ Ở VÀ TỐNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở XÃ HỘI HOÀN THÀNH TRONG 

NĂM 

TỈNH/THÀNH PHỐ: ...................................................... 

Kỳ công bố: Năm... 

Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Tổng số 

Chia theo loại 

nhà 

Chia theo hình thức giao 

dịch 

Nhà ở 

riêng lẻ 

Căn hộ 

chung 

cư 

Bán 

Cho 

thuê 

mua 

Cho 

thuê 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Tổng số nhà ở 

căn 

hộ/căn 

nhà 

      

Chia ra:        

- Khu vực thành thị 
căn 

hộ/căn 
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nhà 

- Khu vực nông thôn 

căn 

hộ/căn 

nhà 

      

2. Tổng diện tích nhà ở m2 sàn       

Chia ra:        

- Khu vực thành thị m2 sàn       

- Khu vực nông thôn m2 sàn       

 

Biểu mẫu số 4.8 

SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN QUA SÀN  

TỈNH/THÀNH PHỐ: ............................... 

Kỳ công bố: 6 tháng……. /Năm……….. 

Đơn vị tính: lần giao dịch 

Nội dung Tổng số 

Chia theo loại bất động sản 

Nhà ở 

riêng lẻ 

Căn hộ 

chung cư 
Đất nền 

Văn 

phòng 

Mặt bằng 

thương mại, 

dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tổng số       

Chia ra:       

- Theo hình thức mua 

bán 
      

- Theo hình thức cho 

thuê 
      

 

Biểu mẫu số 4.9 

CHỈ SỐ GIÁ GIAO DỊCH MỘT SỐ LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN  

TỈNH/THÀNH PHỐ: ............................... 

Kỳ công bố: Quý ………. năm…… /Năm ……… 

Loại bất động sản 

Chỉ số giá (%) 

So với kỳ gốc So với kỳ trước 
So với cùng kỳ năm 

trước * 

(1) (2) (3) (4) 

Nhà ở riêng lẻ để bán    

Căn hộ chung cư để bán    

Đất nền chuyển nhượng    

Văn phòng cho thuê    

Tính chung cho tỉnh/thành 

phố 

   

Ghi chú: 

(*) Chỉ đối với chỉ số xác định định kỳ hàng quý 

 

Biểu mẫu số 4.10 

CHỈ SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN  

TỈNH/THÀNH PHỐ: ............................... 

Kỳ công bố: Quý ….năm……. /Năm ……….. 

Loại bất động sản 

Chỉ số lượng giao dịch tính theo 

số lượng bất động sản (%) 

Chỉ số lượng giao dịch tính theo 

diện tích bất động sản (%) 

So với kỳ trước 
So với cùng kỳ 

năm trước * 
So với kỳ trước 

So với cùng kỳ 

năm trước * 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Nhà ở riêng lẻ để bán     

Căn hộ chung cư để bán     

Đất nền chuyển nhượng     

Văn phòng cho thuê     

Ghi chú: 

(*) Chỉ đối với chỉ số xác định định kỳ hàng quý 

 

PHỤ LỤC V 

(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 

BIỂU MẪU BÁO CÁO THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT 

ĐỘNG SẢN 

Biểu mẫu số 5.1a  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

10 tháng sau tháng báo cáo 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ BÁN, 

CHUYỂN NHƯỢNG 

(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp, dự án 

đầu tư xây dựng khu đô thị mới) 

Kỳ báo cáo: Tháng……… năm………… 

Stt Loại nhà ở 

Số 

lượng 

dự án 

báo 

cáo 

Thông tin số 

lượng nhà ở, đất 

nền theo dự án 

được duyệt 

Trong tháng báo cáo Lũy kế tính đến hết tháng báo cáo 

Nhà ở, đất nền 

đã bán, chuyển 

nhượng 

Nhà ở, đất nền 

đã xây dựng 

xong chưa bán, 

chuyển nhượng 

Ước 

tính giá 

trị số 

vốn của 

nhà ở, 

đất nền 

chưa 

bán, 

chuyển 

nhượng 

(tỷ 

đồng) 

Nhà ở, đất nền 

đã bán, chuyển 

nhượng 

Nhà ở, đất nền 

đã xây dựng 

xong chưa bán, 

chuyển nhượng 

Ước 

tính giá 

trị số 

vốn của 

nhà ở, 

đất nền 

chưa 

bán, 

chuyển 

nhượng 

(tỷ 

đồng) 

Số 

lượng 

(căn/ 

nền) 

Tổng diện 

tích sàn/ 

Tổng diện 

tích đất 

nền (m2) 

Số 

lượng 

(căn/ 

nền) 

Tổng diện 

tích sàn/ 

Tổng diện 

tích đất 

nền (m2) 

Số 

lượng 

(căn/ 

nền) 

Tổng diện 

tích sàn/ 

Tổng diện 

tích đất 

nền (m2) 

Số 

lượng 

(căn/ 

nền) 

Tổng diện 

tích sàn/ 

Tổng diện 

tích đất 

nền (m2) 

Số 

lượng 

(căn/ 

nền) 

Tổng diện 

tích sàn/ 

Tổng diện 

tích đất 

nền (m2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

I Quận/huyện;...              

1 

Căn 

hộ 

chung 

cư 

Diện tích ≤ 70m2              

70 m2 < Diện tích 

≤ 120 m2 
             

Diện tích > 120m2              

2 

Nhà ở 

riêng 

lẻ 

Nhà liền kề              

Biệt thự              

3 Đất nền              

II Quận/huyện:...              

 …              

 Tổng cộng              

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Số ĐT: 

Email:  

Ghi chú: 

- Số lượng dự án báo cáo tại cột (3) ghi tổng cho từng Quận/huyện; 

- Số liệu về lũy kế tình hình giao dịch bất động sản để bán (cột (11) đến cột (15)) xác định 

trên cơ sở cộng dồn số liệu từ thời điểm bắt đầu thực hiện chế độ báo cáo đến hết kỳ báo 

cáo. 
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Biểu mẫu số 5.1b  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

15/4, 15/7, 15/10 năm thực hiện, 

15/01 năm sau 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ  

(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp, dự án 

đầu tư xây dựng khu đô thị mới) 

Kỳ báo cáo: Tháng……… năm………… 

Stt Loại nhà ở 

Số 

lượng 

dự án 

báo 

cáo 

Thông tin số 

lượng nhà ở theo 

dự án được 

duyệt 

Trong tháng báo cáo Lũy kế tính đến hết tháng báo cáo 

Nhà ở, căn hộ 

đã cho thuê 

Nhà ở, căn hộ 

đã xây dựng 

xong nhưng 

chưa cho thuê 

Ước 

tính giá 

trị số 

vốn của 

nhà ở 

chưa 

cho thuê 

(tỷ 

đồng) 

Nhà ở, căn hộ 

đã cho thuê 

Nhà ở, căn hộ đã 

xây dựng xong 

chưa cho thuê 

Ước 

tính giá 

trị số 

vốn của 

nhà ở 

chưa 

cho 

thuê (tỷ 

đồng) 

Số 

lượng 

(căn) 

Tổng diện 

tích sàn 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Tổng 

diện tích 

sàn (m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Tổng 

diện tích 

sàn (m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Tổng 

diện tích 

sàn (m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Tổng diện 

tích sàn 

(m2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

I Quận/huyện;...              

1 

Căn 

hộ 

chung 

cư 

Diện tích ≤ 70m2              

70 m2 < Diện tích 

≤ 120 m2 
             

Diện tích > 120m2              

2 

Nhà ở 

riêng 

lẻ 

Nhà liền kề              

Biệt thự              

II Quận/huyện:...              

 …              

 Tổng cộng              

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Số ĐT: 

Email:  

Ghi chú: 

- Số lượng dự án báo cáo tại cột (3) ghi tổng cho từng Quận/huyện; 

- Số liệu về lũy kế tình hình giao dịch bất động sản để bán (cột (11) đến cột (15)) xác định 

trên cơ sở cộng dồn số liệu từ thời điểm bắt đầu thực hiện chế độ báo cáo đến hết kỳ báo 

cáo. 

 

Biểu mẫu số 5.2  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

10 tháng sau tháng báo cáo 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ 

CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THUÊ 

(Biểu mẫu đối với các dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, tòa nhà hỗn 

hợp) 

Kỳ báo cáo: Tháng……..năm……………. 

Stt 
Loại dự 

án 

Số 

lượng 

dự án 

báo 

Tổng 

diện 

tích 

sàn 

Trong tháng báo cáo Lũy kế tính đến hết tháng báo cáo 

Tổng diện 

tích sàn 

(m2) 

Tổng diện 

tích sàn (m2) 

Ước 

tính giá 

trị vốn 

Tổng diện 

tích sàn 

(m2) 

Tổng diện 

tích sàn (m2) 

Ước 

tính giá 

trị vốn 
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cáo theo 

thiết 

kế 

(m2) 
Đã 

chuyển 

nhượng 

Đã 

cho 

thuê 

Chưa 

chuyển 

nhượng 

Chưa 

cho 

thuê 

của 

diện 

tích sàn 

chưa 

cho 

thuê, 

chuyển 

nhượng 

(tỷ 

đồng) 

Đã 

chuyển 

nhượng 

Đã 

cho 

thuê 

Chưa 

chuyển 

nhượng 

Chưa 

cho 

thuê 

của 

diện 

tích sàn 

chưa 

cho 

thuê, 

chuyển 

nhượng 

(tỷ 

đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 

Dự án 

trung tâm 

thương 

mại 

            

2 

Dự án 

văn 

phòng 

cho thuê 

            

3 

Dự án tòa 

nhà hỗn 

hợp 

            

 
Tổng 

cộng 
            

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Số ĐT: 

Email:  

Ghi chú: 

- Tổng hợp đối với các dự án được các chủ đầu tư báo cáo về tình hình giao dịch bất động 

sản 

- Trường hợp dự án tòa nhà hỗn hợp gồm nhiều loại diện tích với mục đích sử dụng khác 

nhau, chỉ tổng hợp phần diện tích trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê 

- Số liệu về lũy kế tình hình giao dịch bất động sản (cột (10) đến cột (14)) xác định trên cơ 

sở cộng dồn số liệu từ thời điểm bắt đầu thực hiện chế độ báo cáo đến hết kỳ báo cáo 

 

Biểu mẫu số 5.3  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

10 tháng sau tháng báo cáo 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ BÁN, 

CHO THUÊ 

(Biểu mẫu đối với các dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng) 

Kỳ báo cáo: Tháng………… năm………. 

Stt Loại dự án 

Số 

lượng 

dự án 

báo 

cáo 

Tổng 

số 

lượng 

theo 

thiết 

Trong tháng báo cáo 
Lũy kế tính đến hết tháng báo 

cáo 

Tổng số 

lượng 

(căn) 

Tổng số 

lượng 

(căn) 

Ước tính 

giá trị 

vốn của 

Tổng số 

lượng 

(căn) 

Tổng số 

lượng (căn) 

Ước tính 

giá trị 

vốn của 
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kế 

(căn) 
Đã 

bán 

Đã 

cho 

thuê 

Chưa 

bán 

Chưa 

cho 

thuê 

diện tích 

sàn chưa 

bán, cho 

thuê (tỷ 

đồng) 

Đã 

bán 

Đã 

cho 

thuê 

Chưa 

bán 

Chưa 

cho 

thuê 

diện tích 

sàn chưa 

bán, cho 

thuê (tỷ 

đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 

Dự án khu 

du lịch 

sinh thái 

            

2 

Dự án khu 

nghỉ 

dưỡng 

            

 Tổng cộng             

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Số ĐT: 

Email:  

Ghi chú: 

- Tổng hợp đối với các dự án được các chủ đầu tư báo cáo về tình hình giao dịch bất động 

sản; 

- Số liệu về lũy kế tình hình giao dịch bất động sản (cột (10) đến cột (14)) xác định trên cơ 

sở cộng dồn số liệu từ thời điểm bắt đầu thực hiện chế độ báo cáo đến hết kỳ báo cáo. 

 

Biểu mẫu số 5.4a  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

15/4, 15/7, 15/10 năm thực hiện, 

15/01 năm sau 

 

BÁO CÁO VỀ LƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN, CHUYỂN 

NHƯỢNG NHƯNG CHƯA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG TẠI CÁC DỰ ÁN 

(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp, dự án 

đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê) 

Kỳ báo cáo: Tháng………… / Năm………. 

St

t 
Khu vực 

Số 

lượ

ng 

dự 

án 

báo 

cáo 

Lượng bất động sản để bán, chuyển 

nhượng phát sinh trong kỳ 

Lượng bất động sản đủ Điều kiện để 

bán, chuyển nhượng nhưng chưa 

bán, chuyển nhượng tính đến cuối kỳ 

báo cáo 

Số lượng căn 

hộ chung cư 

(căn) 

Số 

lượng 

nhà ở 

riêng 

lẻ 

(căn) 

Số 

lượ

ng 

đất 

nền 

(nề

n) 

Diện 

tích 

văn 

phòn

g để 

chuy

ển 

nhượ

ng 

(m2) 

Diện 

tích 

mặt 

bằng 

thươ

ng 

mại, 

dịch 

vụ để 

chuy

ển 

nhượ

Số lượng căn 

hộ chung cư 

(căn) 

Số 

lượng 

nhà ở 

riêng 

lẻ 

(căn) 

Số 

lượ

ng 

đất 

nền 

(nề

n) 

Diện 

tích 

văn 

phòn

g để 

chuy

ển 

nhượ

ng 

(m2) 

Diện 

tích 

mặt 

bằng 

thươ

ng 

mại, 

dịch 

vụ để 

chuy

ển 

nhượ

Diệ

n 

tích 

≤ 

70

m2 

70m
2 < 

Diệ

n 

tích 

≤ 

Diện 

tích 

>120

m2 

Nh

à 

liề

n 

kề 

Bi

ệt 

th

ự 

Diệ

n 

tích 

≤ 

70

m2 

70m
2 < 

Diệ

n 

tích 

≤ 

Diện 

tích 

>120

m2 

Nh

à 

liề

n 

kề 

Bi

ệt 

th

ự 
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120

m2 

ng 

(m2) 

120

m2 

ng 

(m2) 

(1

) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

(12

) 
(13) (14) 

(1

5) 

(1

6) 
(17) (18) (19) 

1 
Quận/huy

ện.... 
                 

2 
Quận/huy

ện.... 
                 

 ……….                  

 
Tổng 

cộng 
                 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email:  

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Biểu mẫu số 5.4b  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

15/4, 15/7, 15/10 năm thực hiện, 

15/01 năm sau 

 

BÁO CÁO VỀ LƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHO THUÊ NHƯNG 

CHƯA CHO THUÊ TẠI CÁC DỰ ÁN 

(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp, dự án 

đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê) 

Kỳ báo cáo: Quý ………./Năm ………….. 

St

t 
Khu vực 

Số 

lượn

g dự 

án 

báo 

cáo 

Lượng bất động sản cho thuê phát 

sinh trong kỳ 

Lượng bất động sản đủ Điều kiện 

cho thuê nhưng chưa cho thuê tính 

đến cuối kỳ báo cáo 

Số lượng căn hộ 

chung cư cho 

thuê (căn) 

Số 

lượng 

nhà ở 

riêng 

lẻ cho 

thuê 

(căn) 

Diện 

tích 

văn 

phòn

g 

cho 

thuê 

(m2) 

Diện 

tích 

mặt 

bằng 

thươn

g 

mại, 

dịch 

vụ 

cho 

thuê 

(m2) 

Số lượng căn hộ 

chung cư cho 

thuê (căn) 

Số 

lượng 

nhà ở 

riêng 

lẻ cho 

thuê 

(căn) 

Diện 

tích 

văn 

phòn

g 

cho 

thuê 

(m2) 

Diện 

tích 

mặt 

bằng 

thươn

g 

mại, 

dịch 

vụ 

cho 

thuê 

(m2) 

Diệ

n 

tích 

≤ 

70m
2 

70m2 

< 

Diện 

tích 

≤ 

120

m2 

Diện 

tích 

>120

m2 

Nh

à 

liề

n 

kề 

Biệ

t 

thự 

Diệ

n 

tích 

≤ 

70m
2 

70m2 

< 

Diện 

tích 

≤ 

120

m2 

Diện 

tích 

>120

m2 

Nh

à 

liề

n 

kề 

Biệ

t 

thự 

(1

) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

(14

) 

(15

) 
(16) (17) 

1 
Quận/huyện

.... 
               

2 
Quận/huyện

.... 
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 ……                

 Tổng cộng                

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email:  

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Biểu mẫu số 5.5  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

15/4, 15/7, 15/10 năm thực hiện, 

15/01 năm sau 

 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐÃ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI 

GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

Kỳ báo cáo: Quý…………..  

Stt Số chứng chỉ 
Ngày cấp chứng 

chỉ 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Địa chỉ thường trú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1      

2      

...      

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email:  

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Biểu mẫu số 5.6  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

20/01 năm sau 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 

Kỳ báo cáo: Năm………. 

Stt Loại nhà ở 

Lượng nhà ở phát triển trong kỳ Lũy kế lượng nhà ở phát triển tính đến hết kỳ báo cáo 

Nhà ở 

thương 

mại 

Nhà ở xã 

hội 

Nhà ở 

công vụ 

Nhà ở để 

phục vụ 

tái định cư 

Nhà ở của 

hộ gia 

đình cá 

nhân 

Nhà ở 

thương 

mại 

Nhà ở xã 

hội 

Nhà ở 

công vụ 

Nhà ở để 

phục vụ 

tái định cư 

Nhà ở của 

hộ gia 

đình cá 

nhân 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 

1 

Căn 

hộ 

chung 

cư 

Diện 

tích ≤ 

70m2 

                    

70m2 < 

Diện 

tích ≤ 

120m2 
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tích 

>120m2 

2 

Nhà ở 

riêng 

lẻ 

Nhà 

liền kề 
                    

Biệt 

thự 
                    

Nhà ở 

độc lập 
                    

Tổng cộng:                     

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email:  

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

- Số liệu về lũy kế lượng nhà ở phát triển (cột (13) đến cột (22)) xác định trên cơ sở cộng 

dồn số liệu từ thời điểm bắt đầu thực hiện chế độ báo cáo đến hết kỳ báo cáo đối với nhà ở 

đã hoàn thành việc xây dựng; 

- Nguồn cung cấp số liệu: từ số liệu thống kê của cơ quan thống kê tại địa phương, báo cáo 

của các chủ đầu tư dự án, số liệu báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (tổng hợp qua báo 

cáo cấp phép, khởi công và theo dõi tình hình thực hiện xây dựng trên địa bàn,...). 

 

Biểu mẫu số 5.7  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

20/7 năm thực hiện, ngày 20/01 

năm sau 

 

THÔNG TIN VỀ SỐ LƯỢNG SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

Kỳ báo cáo: 6 tháng………… / Năm………. 

Stt Quận /huyện 

Tổng số lượng sàn 

giao dịch bất động 

sản 

Trong đó, số lượng sàn giao dịch bất động sản 

Thành lập mới Giải thể 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1     

2     

...     

Tổng cộng    

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email:  

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Biểu mẫu số 5.8  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

20/7 năm thực hiện, ngày 20/01 

năm sau 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ SỐ LƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN 
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Kỳ báo cáo: 6 tháng ………../Năm……………. 

St

t 

Quậ

n 

/huy

ện 

Số lượng dự án khởi công xây dựng trong 

kỳ 

Số lượng dự án đang triển khai xây dựng 

tính đến cuối kỳ 

Dự 

án 

đầu 

tư 

xây 

dựn

g 

khu 

đô 

thị 

Dự 

án 

đầu 

tư 

xây 

dựn

g 

mới 

hoặ

c 

cải 

tạo 

nhà 

ở 

độc 

lập 

hoặ

c 

cụ

m 

nhà 

ở 

Dự 

án 

đầu 

tư 

xây 

dựn

g 

côn

g 

trình 

có 

mục 

đích 

hỗn 

hợp 

để ở 

và 

kinh 

doa

nh 

Dự 

án 

đầu 

tư 

xây 

dựn

g 

khu 

nhà 

ở 

tại 

khu 

vực 

nôn

g 

thô

n 

Dự 

án 

văn 

phò

ng 

cho 

thuê 

Dự 

án 

mặt 

bằng 

thươ

ng 

mại, 

dịch 

vụ 

Dự 

án hạ 

tầng 

khu 

công 

nghiệ

p, 

cụm 

công 

nghiệ

p, 

khu 

chế 

xuất 

Dự 

án 

khá

ch 

sạn 

Tổn

g 

cộn

g 

Dự 

án 

đầu 

tư 

xây 

dựn

g 

khu 

đô 

thị 

Dự 

án 

đầu 

tư 

xây 

dựn

g 

mới 

hoặ

c 

cải 

tạo 

nhà 

ở 

độc 

lập 

hoặ

c 

cụ

m 

nhà 

ở 

Dự 

án 

đầu 

tư 

xây 

dựn

g 

côn

g 

trình 

có 

mục 

đích 

hỗn 

hợp 

để ở 

và 

kinh 

doa

nh 

Dự 

án 

đầu 

tư 

xây 

dựn

g 

khu 

nhà 

ở 

tại 

khu 

vực 

nôn

g 

thô

n 

Dự 

án 

văn 

phò

ng 

cho 

thuê 

Dự 

án 

mặt 

bằng 

thươ

ng 

mại, 

dịch 

vụ 

Dự 

án hạ 

tầng 

khu 

công 

nghiệ

p, 

cụm 

công 

nghiệ

p, 

khu 

chế 

xuất 

Dự 

án 

khá

ch 

sạn 

Tổn

g 

cộn

g 

(1

) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

(11

) 

(12

) 

(13

) 
(14) 

(15

) 
(16) (17) (18) (19) 

(20

) 

1                    

2                    

…                    

Tổng 

cộng 
                  

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email:  

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

- Số lượng dự án đang triển khai xây dựng tính đến cuối kỳ = số lượng dự án đang triển khai 

xây dựng tính đến cuối kỳ trước + số lượng dự án khởi công trong kỳ - số lượng dự án đã 

kết thúc đầu tư xây dựng trong kỳ 

 

Biểu mẫu số 5.9  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

20/7 năm thực hiện, ngày 20/01 

năm sau 

 

BÁO CÁO THÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHO MỤC ĐÍCH Ở 

Thời điểm báo cáo: Tháng 6/Tháng 12 Năm……………… 

Stt Tỉnh/Thành Cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch Cơ cấu sử dụng đất đã thực hiện xây 
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phố được duyệt (ha) dựng (ha) 

Tổng 

diện 

tích đất 

theo 

quy 

hoạch 

Trong đó 

Tổng 

diện 

tích đất 

đã xây 

dựng 

Trong đó 

Diện 

tích đất 

xây 

dựng 

nhà ở 

thương 

mại 

Diện 

tích 

đất xây 

dựng 

nhà ở 

xã hội 

Diện 

tích 

đất xây 

dựng 

hạ tầng 

kỹ 

thuật 

Diện 

tích 

đất 

khác 

Diện 

tích đất 

xây 

dựng 

nhà ở 

thương 

mại 

Diện 

tích đất 

xây 

dựng 

nhà ở 

xã hội 

Diện 

tích đất 

xây 

dựng hạ 

tầng kỹ 

thuật 

Diện 

tích 

đất 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

            

            

            

Tổng cộng           

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email:  

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Biểu mẫu số 5.10a  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

25/01 năm sau 

 

BÁO CÁO VỀ NHU CẦU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI 

Kỳ báo cáo: Năm………. 

Stt Khu vực 

Dự báo nhu cầu mua, 

thuê mua căn hộ chung 

cư (căn) 

Dự báo 

nhu cầu 

mua, 

thuê 

mua 

nhà ở 

riêng lẻ 

(căn) 

Dự báo nhu cầu thuê 

căn hộ chung cư (căn) Dự báo 

nhu cầu 

thuê nhà 

ở riêng 

lẻ (căn) 

Giai 

đoạn từ 

năm ... 

đến 

năm ... 

Diện 

tích ≤ 

70m2 

70m2 < 

Diện 

tích ≤ 

120m2 

Diện 

tích 

>120m2 

Diện 

tích ≤ 

70m2 

70m2 < 

Diện 

tích ≤ 

120m2 

Diện 

tích 

>120m2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Quận/huyện...          

2 Quận/huyện...          

 …          

 Tổng cộng          

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email:  

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

- Việc xác định nhu cầu trên cơ sở số liệu khảo sát, đánh giá về số lượng hộ gia đình, cá 

nhân có nhu cầu về nhà ở và đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương. Số liệu có thể được 

tổng hợp dựa trên kế hoạch phát triển nhà hàng năm và 5 năm đã được UBND cấp tỉnh lập 
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và phê duyệt. 

- Cột (11): Ghi rõ giai đoạn dự báo nhu cầu về nhà ở thương mại theo năm 
 

Biểu mẫu số 5.10b  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

25/01 năm sau 

 

BÁO CÁO VỀ NHU CẦU NHÀ Ở XÃ HỘI 

Kỳ báo cáo: Năm ……….. 

Stt Khu vực 

Dự báo nhu cầu 

mua, thuê mua 

căn hộ chung 

cư (căn) 

Dự báo nhu cầu 

mua, thuê mua 

nhà ở riêng lẻ 

(căn) 

Dự báo nhu 

cầu thuê căn 

hộ chung cư 

(căn) 

Dự báo nhu 

cầu thuê nhà 

ở riêng lẻ 

(căn) 

Giai đoạn từ 

năm ... đến 

năm ... 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Quận/huyện...      

2 Quận/huyện...      

 …..      

 Tổng cộng      

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email:  

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

- Việc xác định nhu cầu trên cơ sở số liệu khảo sát, đánh giá về số lượng hộ gia đình, cá 

nhân có nhu cầu về nhà ở và đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương. Số liệu có thể được 

tổng hợp dựa trên kế hoạch phát triển nhà hàng năm và 5 năm đã được UBND cấp tỉnh lập 

và phê duyệt. 

- Cột (7): Ghi rõ giai đoạn dự báo nhu cầu về nhà ở xã hội theo năm 

 

Biểu mẫu số 5.11  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

25/01 năm sau 

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG, DIỆN TÍCH NHÀ Ở ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN 

Thời điểm báo cáo: Năm ……………. 

Stt 
Khu vực 

quận/huyện 

Tổng số 

lượng nhà 

ở (căn) 

Tổng diện 

tích nhà ở 

(m2) 

Trong đó 

Căn hộ 

chung cư 

Nhà ở riêng 

lẻ 

Nhà ở thương 

mại cho thuê 

Nhà ở xã hội 

cho thuê 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

(1) (2) (3)=(5)+(7) (4)=(6)+(8) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Đô thị           

2 Nông thôn           

Tổng cộng           

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 235



Số ĐT: 

Email:  

 

Biểu mẫu số 5.12  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

25 tháng 01 của năm sau 

 

TỔNG HỢP NHÀ Ở THEO MỨC ĐỘ KIÊN CỐ XÂY DỰNG 

Kỳ báo cáo: Năm…………….. 

Stt Khu vực 
Nhà ở kiên cố 

(căn) 

Nhà ở bán kiên 

cố (căn) 

Nhà ở thiếu kiên 

cố (căn) 
Nhà đơn sơ (căn) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Đô thị     

II Nông thôn     

Tổng cộng     

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email:  

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

PHỤ LỤC VI 

(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 

TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI VĂN PHÒNG CHO THUÊ THEO HẠNG A, B, C 

Stt Nội dung tiêu chí Hạng A Hạng B Hạng C 

1 
Vị trí, đặc điểm 

tòa nhà 
   

1.1 Vị trí 

Nằm trong khu vực 

trung tâm, cảnh quan 

đẹp 

Nằm trong vùng 

ngoại biên hoặc trung 

tâm có đường vào tốt 

Nằm trong vùng 

ngoại biên hoặc 

ven đô có đường 

vào thuận tiện 

1.2 Giao thông 

Giao thông thuận tiện 

và dễ tiếp cận với dịch 

vụ giao thông công 

cộng 

Giao thông thuận tiện 

và dễ tiếp cận với 

dịch vụ giao thông 

công cộng 

 

1.3 Chỗ để xe 

Bãi để xe máy và ô tô 

rộng; bố trí tối thiểu 1 

chỗ đỗ ô tô trên 150m2 

diện tích văn phòng 

cho thuê 

Có bãi để xe máy và 

ô tô 

Có bố trí chỗ để xe 

máy 

1.4 Diện tích xây dựng > 1.000 m2 > 350 ÷ 1.000 m2 100 ÷ 350 m2 

1.5 Tổng diện tích sàn >10.000 m2 > 5.000 ÷ 10.000 m2 500 ÷ 5.000 m2 

1.6 
Hành lang, tiền 

sảnh 

Tiền sảnh rộng, sang 

trọng; có bố trí khu vực 

lễ tân; hành lang rộng, 

thuận tiện đi lại 

Tiền sảnh có bố trí 

khu vực lễ tân, hành 

lang thuận tiện đi lại 

 

1.7 
Vật liệu, trang thiết 

bị, nội thất 

Sử dụng vật liệu, trang 

thiết bị, nội thất cao 

cấp, sang trọng, linh 

hoạt 

Sử dụng vật liệu, 

trang thiết bị, nội thất 

có chất lượng tốt 

 

2 Hệ thống hạ tầng    236



kỹ thuật và dịch 

vụ quản lý 

2.1 
Hệ thống Điều hòa, 

thông gió 

Trang bị hệ thống Điều 

hòa trung tâm hiện đại, 

hệ thống thông gió 

công suất cao 

Trang bị hệ thống 

Điều hòa, thông gió 

Trang bị hệ thống 

Điều hòa 

2.2 Thang máy 

- Trang bị thang máy 

tốc độ cao, có ít nhất 02 

thang máy nhưng phải 

đảm bảo tối thiểu 4 

tầng/thang 

- Sức chứa tối thiểu 12 

người/thang 

- Có thang máy chở 

hàng riêng biệt 

- Trang bị thang máy 

tốc độ cao, tối thiểu 6 

tầng/thang 

- Sức chứa tối thiểu 

10 người/thang 

 

2.3 
Hệ thống điện dự 

phòng 

Có máy phát điện dự 

phòng đáp ứng 100% 

cho yêu cầu về chiếu 

sáng và hoạt động của 

hệ thống thông gió 

Có máy phát điện dự 

phòng cho các dịch 

vụ thiết yếu và hệ 

thống thông gió 

Có máy phát điện 

dự phòng 

2.4 
Hệ thống an ninh, 

giám sát 

Có nhân viên bảo vệ và 

hệ thống camera hoạt 

động 24/24 giờ 

Có nhân viên bảo vệ 

và hệ thống camera 

hoạt động 24/24 giờ 

Có nhân viên bảo 

vệ 

2.5 
Hệ thống thông tin 

liên lạc, Internet 

Có hệ thống thông tin 

liên lạc hiện đại, 

Internet băng thông 

rộng 

Có hệ thống thông tin 

liên lạc, Internet băng 

thông rộng 

Có hệ thống thông 

tin liên lạc và 

Internet 

2.6 
Công tác quản lý 

tòa nhà 

Do đơn vị chuyên 

nghiệp, có kinh nghiệm 

thực hiện 

Do đơn vị có kinh 

nghiệm thực hiện 
 

Ghi chú: Các tiêu chí trên để tham khảo. Sở Xây dựng căn cứ đặc điểm thị trường văn 

phòng cho thuê tại địa phương để xây dựng tiêu chí cụ thể cho phù hợp. 

 

PHỤ LỤC VII 

(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 

HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI NHÀ Ở THEO MỨC ĐỘ KIÊN CỐ 

Việc phân loại nhà ở theo mức độ kiên cố quy định tại Biểu mẫu số 15 của Phụ lục kèm 

theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP được thực hiện như sau: 

1. Nhà kiên cố: Là nhà có ba kết cấu chính: cột, mái, tường đều được làm bằng vật liệu bền 

chắc; 

2. Nhà bán kiên cố: Là nhà có hai trong ba kết cấu chính cột, mái, tường đều được làm bằng 

vật liệu bền chắc; 

3. Nhà thiếu kiên cố: Là nhà có một trong ba kết cấu chính cột, mái, tường được làm bằng 

vật liệu bền chắc; 

4. Nhà đơn sơ: Là nhà có cả ba kết cấu chính cột, mái, tường đều được làm bằng vật liệu 

không bền chắc. 

Đặc điểm nhận dạng vật liệu bền chắc, không bền chắc được thể hiện trong Bảng 1 dưới 

đây. 

Bảng 1. Đặc điểm nhận dạng vật liệu bền chắc, không bền chắc 

Vật liệu 
Kết cấu chính 

Cột, dầm Mái Tường bao che 

Vật liệu bền 1. Bê tông cốt thép 1. Bê tông cốt thép; bê tông 1. Bê tông cốt thép 
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chắc 2. Xây gạch, đá 

3. Sắt, thép, gỗ bền chắc 

cốt thép kết hợp tôn lợp 

chống nóng 

2. Xây gạch, đá 

3. Gỗ, kim loại 

Vật liệu 

không bền 

chắc 

4. Gỗ tạp, tre 

5. Vật liệu khác 

2. Ngói (xi măng, đất nung) 

3. Tấm lợp (xi măng, kim 

loại) 

4. Lá, rơm rạ, giấy dầu 

5. Vật liệu khác 

4. Đất, vôi, rơm 

5. Phiên, liếp, ván ép 

6. Vật liệu khác 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 23/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016 

THÔNG TƯ 
BÃI BỎ TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY 

ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH DO BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều và bãi bỏ toàn bộ 

hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do 

Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành. 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư 

kinh doanh 
Bãi bỏ Quyết định số 11/2003/QĐ-BXD ngày 12/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban 

hành TCXDVN 297:2003 “Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công 

nhận”. 

Điều 2. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư 

kinh doanh 
1. Bãi bỏ từ Điều 4 đến Điều 13, Điều 17, Điều 23, Điều 25, Điều 29, Phụ lục 1, Phụ lục 2

và Phụ lục 3 của Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng. 

2. Bãi bỏ Điều 5, Điều 6 (trừ mẫu đơn báo cáo khả năng và tình hình hoạt động của phòng

thí nghiệm tại Phụ lục số 12), Khoản 3 Điều 7 của Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 

21/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 

55/NQ-CP ngày 14/12/2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Xây dựng. 

3. Bãi bỏ Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ

trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động xây 

dựng. 

4. Bãi bỏ Điều 4 của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ

Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý 

vận hành nhà chung cư. 

5. Bãi bỏ Điều 19 (trừ nội dung quy định về Chương trình khung tại Phụ lục 6) của Thông

tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc cấp 

chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản. 

Điều 3. Hiệu Iực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 11/2015/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015 

 

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN; 

HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI 

BẤT ĐỘNG SẢN, ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN; VIỆC THÀNH 

LẬP VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới 

bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động 

sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn 

giao dịch bất động sản. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (viết tắt là 

chứng chỉ); hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản 

và điều hành sàn giao dịch bất động sản; thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch 

bất động sản. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các tổ chức, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch 

bất động sản. 

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp chứng chỉ; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

hành nghề môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản. 

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản. 

Chương II 

QUY ĐỊNH VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

Mục 1: TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH KIẾN THỨC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 3. Phương thức tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất 

động sản 

1. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức kỳ thi sát 

hạch (viết tắt là kỳ thi) và cấp chứng chỉ. 

2. Sở Xây dựng tổ chức kỳ thi bằng một trong các hình thức sau: 

a) Sở Xây dựng trực tiếp tổ chức kỳ thi: giao cho đơn vị chức năng thuộc Sở Xây dựng tổ 

chức kỳ thi; 

b) Sở Xây dựng ủy quyền cho một trong các cơ quan, đơn vị sau đây có đủ điều kiện tổ 

chức kỳ thi (viết tắt là đơn vị tổ chức kỳ thi): Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Hiệp hội bất 

động sản các tỉnh (thành phố), Hội môi giới bất động sản Việt Nam hoặc các cơ sở đào tạo 

đã được Bộ Xây dựng công nhận có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi 

giới bất động sản. 

3. Từ ngày 01 tháng 01 hàng năm, Sở Xây dựng các địa phương nhận đơn đăng ký dự thi sát 

hạch của thí sinh (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này). Sở Xây dựng căn cứ vào số 

lượng thí sinh đã đăng ký dự thi và tình hình thực tế của địa phương để tổ chức kỳ thi. 
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4. Mỗi năm Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức ít nhất 01 kỳ thi, tùy theo số lượng thí sinh 

đăng ký dự thi (một kỳ thi tối thiểu phải có 10 thí sinh). 

Trường hợp không đủ thí sinh để tổ chức kỳ thi (dưới 10 thí sinh) và thí sinh đã nộp hồ sơ 

có nhu cầu dự thi tại Hội đồng thi của địa phương khác thì Sở Xây dựng có công văn gửi thí 

sinh đó sang Sở Xây dựng của tỉnh, thành phố khác để dự thi. 

5. Trước ngày tổ chức kỳ thi ít nhất 30 ngày, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo trên 

trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng về kế hoạch tổ chức kỳ thi, điều kiện, hồ sơ đăng 

ký dự thi, thời gian, địa điểm và các thông tin cần thiết khác có liên quan tới kỳ thi. 

6. Kinh phí dự thi: 

a) Người dự thi phải nộp kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi; 

b) Mức kinh phí dự thi do Giám đốc Sở Xây dựng quy định cho từng kỳ thi tùy thuộc vào số 

thí sinh đăng ký dự thi để chi cho việc tổ chức kỳ thi, trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội 

đồng thi; 

c) Đơn vị tổ chức kỳ thi được sử dụng kinh phí dự thi để chi cho các hoạt động về tổ chức 

kỳ thi, thù lao cho các thành viên của Hội đồng thi. Việc thanh quyết toán kinh phí dự thi 

phải được Chủ tịch hội đồng thi phê duyệt. 

Điều 4. Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (viết tắt 

là hội đồng thi) 

1. Hội đồng thi do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định thành lập cho từng kỳ thi, Hội đồng 

thi có số lượng thành viên từ 05 người trở lên, thành phần Hội đồng thi bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng thi là Lãnh đạo Sở Xây dựng; 

b) Các ủy viên Hội đồng thi gồm: đại diện phòng có chức năng quản lý thị trường bất động 

sản và các phòng ban khác của Sở Xây dựng, đơn vị tổ chức kỳ thi; đại diện Hiệp hội bất 

động sản (nếu có), Hội môi giới bất động sản (nếu có); giảng viên của các cơ sở đào tạo đã 

được Bộ Xây dựng công nhận có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi 

giới bất động sản; chuyên gia môi giới bất động sản của các doanh nghiệp kinh doanh dịch 

vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản và các chuyên gia khác (nếu có). 

2. Hội đồng thi có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đơn vị tổ chức kỳ thi triển khai tổ 

chức kỳ thi đúng kế hoạch và quy định của pháp luật. 

3. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thi: 

a) Phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi, quy chế thi, đề thi và đáp án do đơn vị tổ chức kỳ thi 

trình; 

b) Kiểm tra dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi và mức thu kinh phí dự thi của thí sinh do đơn vị 

tổ chức kỳ thi lập, trình Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt; 

c) Phê duyệt kết quả thi bao gồm danh sách thí sinh đạt yêu cầu và danh sách thí sinh không 

đạt yêu cầu; 

d) Báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi; 

đ) Chỉ đạo trực tiếp quá trình tổ chức kỳ thi và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Xây 

dựng và pháp luật về kết quả tổ chức kỳ thi; 

e) Phê duyệt quyết toán kinh phí tổ chức kỳ thi do đơn vị tổ chức kỳ thi lập. 

4. Các thành viên của Hội đồng thi phải tham gia trực tiếp toàn bộ các hoạt động của kỳ thi, 

chịu sự phân công công việc của Chủ tịch hội đồng thi, được hưởng thù lao và chịu trách 

nhiệm trước chủ tịch Hội đồng thi về công việc được phân công. 

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị tổ chức kỳ thi 

1. Lập và trình Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi, quy chế thi. 

2. Lập dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi và dự kiến mức thu kinh phí dự thi đối với thí sinh 

theo nguyên tắc đảm bảo đủ chi phí cho kỳ thi và chế độ chính sách của Nhà nước, báo cáo 

Chủ tịch Hội đồng thi để trình Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt. 

3. Tổ chức biên soạn bộ đề thi và đáp án các môn thi cho kỳ thi theo hướng dẫn của Thông 

tư này, trình Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt. Kinh phí biên soạn bộ đề thi và đáp án lấy từ 

kinh phí dự thi. 

4. Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thí sinh 
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không đủ điều kiện dự thi. 

5. Tổ chức kỳ thi, coi thi, chấm thi dưới sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Chủ tịch và các 

thành viên Hội đồng thi theo kế hoạch đã được Sở Xây dựng phê duyệt. 

6. Tổ chức chấm phúc khảo kết quả thi theo quy định đối với thí sinh có yêu cầu phúc khảo. 

7. Tổng hợp và trình Chủ tịch hội đồng thi phê duyệt kết quả thi bao gồm: báo cáo quá trình 

tổ chức kỳ thi; danh sách những thí sinh đạt yêu cầu và danh sách thí sinh không đạt yêu 

cầu. 

8. Gửi 01 bộ hồ sơ của thí sinh đạt yêu cầu theo quy định tại Điều 10 của Thông tư này về 

Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ. 

9. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc Sở Xây dựng và pháp luật về 

toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi và kết quả của kỳ thi. 

Điều 6. Nội dung thi và đề thi 

1. Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội dung sau, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này: 

a) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm: 

- Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; 

- Thị trường bất động sản; 

- Đầu tư bất động sản; 

- Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. 

b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: 

- Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; 

- Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản; 

- Giải quyết tình huống trên thực tế. 

2. Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và 

trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ 

sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn. 

3. Đơn vị tổ chức kỳ thi có trách nhiệm tổ chức biên soạn bộ đề thi và đáp án, trình Chủ tịch 

hội đồng thi phê duyệt. 

4. Bộ đề thi soạn theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Thông tư này. Đề thi phải phù hợp với 

nội dung của chương trình khung đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động 

sản. 

5. Bộ đề thi phải được quản lý theo chế độ tài liệu mật. 

Điều 7. Hình thức, thời gian và ngôn ngữ làm bài thi 

1. Hình thức thi, thời gian thi: 

a) Phần kiến thức cơ sở: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai hình thức trên, thời gian 

thi 120 phút. 

b) Phần kiến thức chuyên môn: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai hình thức trên, 

thời gian thi 120 phút. 

2. Ngôn ngữ thi: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt (trường hợp thí sinh là người nước ngoài thì 

được sử dụng phiên dịch). 

Điều 8. Đối tượng dự thi 

Đối tượng dự thi bao gồm: Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và 

người nước ngoài có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Thông tư 

này. 

Điều 9. Điều kiện dự thi 

Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau: 

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm 

hình sự hoặc chấp hành án phạt tù; 

2. Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên; 

3. Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định 

của Thông tư này. 

Điều 10. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm 
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1. 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến 

ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này); 

2. 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ 

chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu); 

3. 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng 

kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có); 

4. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở 

lên; 

5. 02 ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 

phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận; 

6. Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước 

ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp 

đang còn giá trị). 

Điều 11. Đăng ký dự thi 

1. Người có nhu cầu cấp chứng chỉ được đăng ký dự thi sát hạch trên phạm vi toàn quốc. 

2. Hàng năm người có nhu cầu cấp chứng chỉ nộp đơn đăng ký dự thi theo quy định tại 

khoản 3 Điều 3 của Thông tư này. 

3. Trước mỗi kỳ thi, thí sinh nộp trực tiếp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 

10 và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi (01 bộ lưu tại đơn vị tổ chức kỳ thi, 01 bộ 

gửi về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ). Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ theo thông báo của 

Sở Xây dựng hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi. 

Điều 12. Bài thi đạt yêu cầu 

1. Bài thi đạt yêu cầu là bài thi có kết quả như sau: 

a) Bài thi phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100); 

b) Bài thi phần kiến thức chuyên môn đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100). 

2. Thí sinh có bài thi đạt yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều này là đủ điều kiện đề nghị 

Giám đốc Sở Xây dựng cấp chứng chỉ. 

Điều 13. Phê duyệt và công bố kết quả thi 

1. Chủ tịch Hội đồng thi căn cứ vào kết quả chấm thi của từng phần thi để phê duyệt kết quả 

thi cho từng kỳ thi. 

2. Kết quả thi được thông báo tại đơn vị tổ chức kỳ thi và trên trang thông tin của Sở Xây 

dựng. 

3. Trong thời gian 10 ngày kể từ khi thông báo kết quả thi nếu thí sinh có yêu cầu chấm 

phúc khảo thì phải có đơn đề nghị gửi tới đơn vị tổ chức kỳ thi. Hội đồng thi tổ chức chấm 

phúc khảo và báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt bổ sung những thí sinh đạt yêu cầu. 

4. Trong thời gian 20 ngày kể từ khi thông báo kết quả thi, đơn vị tổ chức kỳ thi tổ chức thi 

lại cho những thí sinh có bài thi không đạt yêu cầu. Thí sinh thi không đạt yêu cầu phần nào 

thì thi lại phần đó. Mỗi kỳ thi chỉ tổ chức thi lại 1 lần, thí sinh không phải nộp kinh phí thi 

lại. 

Điều 14. Bảo quản hồ sơ, tài liệu 

1. Đơn vị tổ chức kỳ thi có trách nhiệm bảo quản hồ sơ, tài liệu liên quan đến từng kỳ thi sát 

hạch như sau: 

a) Bảo quản trong thời hạn 05 năm 

- Hồ sơ liên quan đến tổ chức thi: Quyết định lựa chọn đơn vị tổ chức kỳ thi; quyết định 

thành lập Hội đồng thi; quy chế thi; đề thi và đáp án của từng môn thi; danh sách cán bộ coi 

thi; 

- Hồ sơ liên quan đến chấm thi: Danh sách thí sinh dự thi, danh sách cán bộ chấm thi; 

- Bài thi của thí sinh; 

- Hồ sơ thí sinh đủ điều kiện dự thi; 

- Bảng tổng hợp kết quả thi, bảng tổng hợp kết quả chấm phúc khảo (nếu có) từng môn thi 

của thí sinh. 

b) Bảo quản trong thời hạn 03 năm hồ sơ của các thí sinh thi không đạt yêu cầu và các thí 
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sinh đăng ký nhưng không tham gia kỳ thi. 

2. Sở Xây dựng lưu trữ hồ sơ của các cá nhân được cấp chứng chỉ trong thời hạn 10 năm kể 

từ ngày cấp chứng chỉ. 

Mục 2: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 15. Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 

1. Người dự thi sát hạch đạt điểm thi theo quy định tại Điều 12 và có đủ hồ sơ theo quy định 

tại Điều 10 của Thông tư này thì được cấp chứng chỉ. 

2. Trình tự cấp chứng chỉ: 

a) Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê 

duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi; 

b) Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch hội đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch Hội đồng thi phê 

duyệt, Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ (theo 

mẫu tại Phụ lục 3a của Thông tư này); 

c) Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ chức 

kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản phô tô bài thi và hồ sơ của các cá nhân đó về Sở 

Xây dựng để cấp chứng chỉ. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức in 

và ký phát hành chứng chỉ; 

d) Sở Xây dựng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của người được cấp chứng chỉ theo quy định 

tại khoản 2 Điều 14 của Thông tư này. 

3. Kinh phí cấp chứng chỉ là 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) đối với một chứng chỉ, cá nhân 

nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng khi nhận chứng chỉ. Sở Xây dựng sử dụng kinh phí này theo 

quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

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

cấp. 

5. Mẫu chứng chỉ theo quy định tại Phụ lục 4a của Thông tư này. 

6. Chứng chỉ được trả cho cá nhân tại Sở Xây dựng hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi. Trường hợp 

người có chứng chỉ không đến nhận trực tiếp thì được gửi theo đường bưu điện. 

7. Người được cấp chứng chỉ phải chấp hành các quy định sau: 

a) Không được sửa chữa, tẩy xóa nội dung của chứng chỉ; 

b) Không được cho thuê, cho mượn hoặc cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng tên và 

chứng chỉ của mình để thực hiện các hoạt động liên quan đến hành nghề môi giới bất động 

sản; 

c) Không được sử dụng vào các mục đích khác mà pháp luật không quy định. 

8. Sau khi kết thúc từng kỳ thi và cấp chứng chỉ, Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo Bộ 

Xây dựng về tình hình tổ chức kỳ thi sát hạch và danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ. 

Đồng thời đưa danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ lên trang thông tin điện tử của Sở Xây 

dựng (theo mẫu tại Phụ lục 3b của Thông tư này). 

9. Định kỳ vào trước ngày 15/12 hàng năm Sở Xây dựng báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình 

cấp chứng chỉ tại địa phương. 

Điều 16. Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 

1. Người được cấp chứng chỉ nhưng bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý 

do bất khả kháng khác thì được cấp lại chứng chỉ. 

2. Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ nộp cho Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ, gồm: 

a) Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh (theo mẫu tại Phụ lục 5 của Thông tư này); 

b) 02 ảnh cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; 

c) Chứng chỉ cũ (nếu có). 

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 

này, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ và cấp lại chứng chỉ 

(ghi rõ cấp lại vào chứng chỉ). 

4. Người xin cấp lại chứng chỉ nộp kinh phí 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) cho Sở Xây 

dựng để chuẩn bị cho việc cấp lại chứng chỉ. 
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5. Chứng chỉ chỉ được cấp lại 01 lần, số chứng chỉ là số chứng chỉ cũ. Chứng chỉ cấp lại có 

thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp của chứng chỉ cũ (theo mẫu tại Phụ lục 4b của Thông tư 

này). 

Điều 17. Quy định đối với chứng chỉ hết hạn 

1. Người có chứng chỉ đã hết hạn không được phép tiếp tục hành nghề môi giới bất động 

sản. 

2. Người có chứng chỉ hết hạn, hoặc gần hết hạn nếu muốn cấp lại chứng chỉ thì phải thi sát 

hạch theo quy định sau: 

a) Trường hợp đăng ký dự thi lại tại địa phương đã cấp chứng chỉ thì chỉ phải thi phần kiến 

thức cơ sở theo quy định tại Thông tư này để được cấp chứng chỉ, số chứng chỉ theo số cũ, 

chứng chỉ ghi rõ trên trang 01 là cấp lần thứ hai, lần thứ ba (theo mẫu tại Phụ lục 4c của 

Thông tư này); 

b) Trường hợp đăng ký dự thi ở địa phương khác thì phải thực hiện thủ tục thi sát hạch như 

cấp chứng chỉ mới nhưng chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở. 

3. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm: 

a) Hồ sơ quy định tại Điều 10 của Thông tư này; 

b) Chứng chỉ cũ (bản gốc) đối với trường hợp đã hết hạn, hoặc bản sao có chứng thực đối 

với trường hợp chứng chỉ chưa hết hạn. 

4. Đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 11 của Thông này. 

5. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Xây dựng tổ chức kỳ thi riêng cho những người có chứng chỉ 

hết hạn hoặc thi cùng với những người cấp mới. 

Điều 18. Thu hồi chứng chỉ môi giới bất động sản 

1. Người có chứng chỉ sẽ bị thu hồi chứng chỉ trong các trường hợp sau đây: 

a) Người được cấp chứng chỉ mất năng lực hành vi dân sự; 

b) Người được cấp chứng chỉ kê khai trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ không trung thực; 

c) Chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa; 

d) Người được cấp chứng chỉ cho người khác mượn, thuê chứng chỉ để hành nghề; 

đ) Người được cấp chứng chỉ vi phạm các nguyên tắc hành nghề quy định tại Luật Kinh 

doanh bất động sản và nội dung ghi trong chứng chỉ; 

e) Người được cấp chứng chỉ vi phạm các quy định đến mức bị thu hồi chứng chỉ theo quy 

định của pháp luật. 

2. Chứng chỉ do Sở Xây dựng địa phương nào cấp thì Sở Xây dựng đó có trách nhiệm thu 

hồi; trường hợp do cơ quan có thẩm quyền khác thu hồi theo quy định của pháp luật thì cơ 

quan này phải thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ biết để thực hiện 

theo quy định tại khoản 4 Điều này. 

3. Người bị thu hồi chứng chỉ không được cấp lại chứng chỉ trong thời hạn 05 năm, kể từ 

ngày có quyết định thu hồi chứng chỉ. 

4. Sau khi có quyết định thu hồi chứng chỉ, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ thông báo cho 

người bị thu hồi đến nộp lại chứng chỉ. Đồng thời Sở Xây dựng thông báo lên phương tiện 

thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng về tên người bị thu hồi 

chứng chỉ và xóa tên người được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của Sở Xây 

dựng. 

Chương III 

HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ MÔI 

GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

Mục 1: CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ 

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 19. Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất 

động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản (viết tắt là cơ sở đào tạo) 

Cơ sở đào tạo phải có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Tư cách pháp nhân 

a) Các cơ sở đào tạo được cơ quan có thẩm quyền cấp phép về đào tạo; 
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b) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đăng ký kinh doanh về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

chuyên môn; 

c) Đối với các tổ chức khác phải được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thành lập và giao 

chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. 

2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

Phòng học có diện tích phù hợp với số lượng học viên, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu giảng 

dạy và học tập. Trường hợp đi thuê phòng học thì phải có hợp đồng thuê theo quy định của 

pháp luật (không được thuê nhà ở làm nơi tổ chức giảng dạy). 

3. Giảng viên 

a) Cơ sở đào tạo phải có ít nhất 30% giảng viên trong biên chế hoặc có hợp đồng không xác 

định thời hạn (có đóng bảo hiểm) trên tổng số giảng viên tham gia giảng dạy; 

b) Tiêu chuẩn giảng viên: là các nhà giáo chuyên nghiệp, các chuyên gia, các cán bộ quản 

lý, có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung tham gia giảng 

dạy; Giảng viên phải có kinh nghiệm thực tế từ 05 năm trở lên. 

4. Tài liệu giảng dạy 

a) Cơ sở đào tạo phải có giáo trình giảng dạy và bộ đề kiểm tra có nội dung phù hợp với 

Chương trình khung theo quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư này. Thủ trưởng cơ sở đào tạo 

phải phê duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung giáo trình giảng dạy. 

b) Chương trình khung được chia làm 02 phần bao gồm: 

- Chương trình khung đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản; 

- Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý điều hành sàn giao dịch bất 

động sản. 

5. Cơ sở thực hành 

Cơ sở đào tạo phải tổ chức cho học viên thực hành tại các doanh nghiệp kinh doanh bất 

động sản; tại các văn phòng môi giới bất động sản hoặc các sàn giao dịch bất động sản trong 

thời gian tối thiểu là 02 ngày. 

6. Quản lý đào tạo 

Cơ sở đào tạo phải có bộ máy quản lý để tổ chức các khóa đào tạo, lưu trữ hồ sơ học viên, 

hồ sơ tài liệu liên quan tới công tác đào tạo; có quy chế quản lý đào tạo; người phụ trách 

khóa học có kinh nghiệm 03 năm trở lên trong việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ. 

Điều 20. Đăng ký đào tạo và công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo bồi dưỡng kiến thức 

hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản (viết tắt là cơ 

sở đủ điều kiện đào tạo) 

1. Đăng ký đào tạo: các cơ sở đào tạo có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 

19 của Thông tư này thì lập 01 bộ hồ sơ gửi về Bộ Xây dựng để được xem xét, công nhận là 

cơ sở đủ điều kiện đào tạo. 

2. Hồ sơ đăng ký gồm: 

a) Công văn gửi Bộ Xây dựng đề nghị được tổ chức đào tạo; 

b) Quyết định thành lập đối với các tổ chức đào tạo được cấp có thẩm quyền thành lập; đăng 

ký kinh doanh hoặc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp (bản sao có 

chứng thực); 

c) Bản kê khai về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, giấy tờ chứng minh về địa 

điểm tổ chức đào tạo (theo mẫu tại Phụ lục 7 của Thông tư này); 

d) Tài liệu giảng dạy, bộ đề kiểm tra và Quyết định phê duyệt của Thủ trưởng cơ sở đào tạo; 

đ) Danh sách giảng viên (theo mẫu tại Phụ lục 8 của Thông tư này); 

e) Bản kê khai của giảng viên về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động 

nghề nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục 9 của Thông tư này), kèm theo bản sao hợp đồng giảng 

dạy hoặc hợp đồng lao động; 

g) Hợp đồng liên kết đào tạo hoặc văn bản đồng ý của đơn vị nơi tổ chức địa điểm thực 

hành của học viên; 

h) Quy chế đào tạo gồm các nội dung chính như sau: 
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- Quy định điều kiện tuyển sinh; 

- Quy định về hồ sơ học viên; 

- Quy định về thời gian học; 

- Quy định về số chuyên đề, thời lượng tiết học của từng chuyên đề; 

- Quy định về thực hành; 

- Quy định về kiểm tra cuối khóa, thang điểm và chấm bài; 

- Tiêu chí đánh giá phân loại kết quả học tập; 

- Quy định về điều kiện để được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. 

3. Công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo: 

Bộ Xây dựng kiểm tra hồ sơ (có thể kiểm tra thực tế tại cơ sở đào tạo) và đối chiếu với quy 

định, nếu đủ điều kiện sẽ ban hành văn bản công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo. Văn bản 

này được gửi tới cơ sở đào tạo và Sở Xây dựng địa phương nơi đặt trụ sở chính của cơ sở 

đào tạo, đồng thời đưa lên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. 

4. Đối với các cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện đào tạo trước 

ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục đào tạo. Chậm nhất là ngày 01/7/2016, các cơ 

sở đào tạo này phải bổ sung đủ điều kiện theo quy định tại Điều 19 của Thông tư này và gửi 

hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này về Bộ Xây dựng để đối chiếu theo quy định. Nếu đủ 

điều kiện, Bộ Xây dựng sẽ có văn bản cho phép tiếp tục đào tạo. Sau ngày 01/7/2016, đơn vị 

đào tạo không gửi hồ sơ thì được coi là không có nhu cầu đào tạo và sẽ xóa tên trên trang 

thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. 

Mục 2: TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH 

KHÓA HỌC 

Điều 21. Tổ chức đào tạo 

1. Khi tổ chức đào tạo, cơ sở đào tạo phải thực hiện các quy định như sau: 

a) Thông báo tuyển sinh, trong đó nêu rõ lĩnh vực đào tạo, yêu cầu đối với học viên, chương 

trình và nội dung khóa bồi dưỡng, thời gian, địa điểm, kinh phí và các thông tin cần thiết 

khác; 

b) Phổ biến quy chế đào tạo và cung cấp đầy đủ tài liệu của khóa học cho học viên trong 

ngày khai giảng; 

c) Tổ chức giảng dạy và học tập theo chương trình đảm bảo về nội dung và thời lượng. Đảm 

bảo giảng viên lên lớp đúng như danh sách đã đăng ký. Tổ chức kiểm soát thời gian học của 

học viên bằng hình thức điểm danh từng ngày có xác nhận của giảng viên, trường hợp học 

viên nghỉ quá 20% số tiết học đối với từng chuyên đề thì phải học lại chuyên đề đó mới 

được tham gia kiểm tra cuối khóa; 

d) Tổ chức kiểm tra, đánh giá và xếp loại kết quả học tập để cấp giấy chứng nhận cho học 

viên: 

- Cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức cho học viên đi thực hành cuối khóa tại các văn 

phòng môi giới, sàn giao dịch bất động sản hoặc các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 

đủ thời lượng và viết bài thu hoạch; 

- Chỉ những học viên tham gia đủ số tiết học theo quy định và tham gia đủ thời gian thực 

hành mới được kiểm tra cuối khóa; 

- Tổ chức kiểm tra cuối khóa; cán bộ chấm bài kiểm tra phải là các giảng viên có trong danh 

sách giảng dạy đã đăng ký khi xin công nhận cơ sở đào tạo; 

- Nội dung kiểm tra do cơ sở đào tạo tự biên soạn nhưng phải phù hợp với chương trình 

khung theo Phụ lục 6 của Thông tư này. 

đ) Lấy ý kiến đóng góp của học viên về khóa học. 

2. Các khóa đào tạo phải được tổ chức tập trung, đảm bảo đủ thời gian, nội dung theo quy 

định của chương trình khung được ban hành theo Thông tư này. Khuyến khích cơ sở đào tạo 

mở rộng nội dung của từng chuyên đề và bổ sung thêm các chuyên đề nâng cao cho khóa 

học. 

3. Số lượng học viên không được quá 100 học viên cho 01 lớp học để đảm bảo chất lượng 

giảng dạy và học tập. 
247



4. Mức thu học phí và việc quản lý, sử dụng học phí do cơ sở đào tạo quyết định trên cơ sở 

đảm bảo bù đắp được chi phí hợp lý của khóa học và đúng quy định pháp luật. 

Điều 22. Đánh giá kết quả học tập và xét cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học 

1. Thủ trưởng các cơ sở đào tạo quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả học tập, ban 

hành Quy chế hoạt động của Hội đồng để điều hành công tác tổ chức, đánh giá kết quả kiểm 

tra, xếp loại cuối khóa và xét cấp giấy chứng nhận cho học viên. 

2. Học viên có điểm trung bình của tất cả các bài kiểm tra, báo cáo thu hoạch từ 70 điểm trở 

lên (chấm theo thang điểm 100) thì được đánh giá là đạt yêu cầu. 

3. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học gồm: 

a) Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất 

động sản (theo mẫu tại Phụ lục 10a của Thông tư này); 

b) Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về điều hành sàn giao 

dịch bất động sản (theo mẫu tại Phụ lục 10b của Thông tư này). 

Học viên học và kiểm tra phần nào được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức phần đó. 

Điều 23. Lưu trữ hồ sơ và báo cáo 

1. Lưu trữ hồ sơ 

Cơ sở đào tạo có trách nhiệm lập hồ sơ lưu trữ sau mỗi khóa học ít nhất là 5 năm để phục vụ 

cho công tác kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và việc cấp lại giấy chứng 

nhận cho học viên, bao gồm: 

- Danh sách, hồ sơ nhập học của học viên; 

- Quyết định và danh sách học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học; 

- Bài kiểm tra, báo cáo thu hoạch của học viên; 

- Biên bản đánh giá kết quả học tập của cơ sở đào tạo; 

- Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy khóa học. 

2. Chế độ báo cáo 

Cơ sở đào tạo có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả đào tạo từng khóa học về Sở Xây dựng 

địa phương nơi đặt trụ sở chính và nơi tổ chức đào tạo để theo dõi quản lý (theo mẫu tại Phụ 

lục 11 của Thông tư này). 

Định kỳ 06 tháng 01 lần và hàng năm Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng về 

tình hình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản và quản lý, điều hành sàn 

giao dịch bất động sản. 

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) phối hợp với Sở Xây dựng các 

địa phương kiểm tra các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện xử lý kịp thời các cơ sở có vi 

phạm trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản và quản lý, 

điều hành sàn giao dịch bất động sản. 

Chương IV 

QUY ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO 

DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 24. Hướng dẫn về thành lập sàn giao dịch bất động sản 

1. Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản (viết tắt là sàn) phải đáp ứng đủ 

điều kiện theo quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản. Cụ thể như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp; 

b) Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất 

động sản; 

c) Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi 

giới bất động sản; 

d) Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 

12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết; 

đ) Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật 

đáp ứng yêu cầu hoạt động. 

2. Sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị trực thuộc doanh 
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nghiệp. 

3. Trước khi sàn giao dịch bất động sản hoạt động, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ về Sở Xây 

dựng địa phương để quản lý, hồ sơ bao gồm: 

a) Đăng ký kinh doanh hoặc giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp (bản sao có chứng thực); 

b) Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; 

c) Danh sách và bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới của tất cả các nhân 

viên môi giới bất động sản; 

d) Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của người quản lý 

điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

đ) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về quản lý điều hành sàn 

giao dịch bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản (nếu có); 

e) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu) giấy tờ chứng minh 

về địa điểm và diện tích của sàn giao dịch bất động sản; 

g) Bản sao có chứng thực các giấy tờ về thành lập sàn giao dịch bất động sản (bao gồm: 

Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản; Quyết định bổ nhiệm người quản lý điều 

hành sàn giao dịch bất động sản). 

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đưa thông tin của sàn giao dịch bất động sản 

lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Đồng thời báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị 

trường bất động sản - Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa thông tin của sàn lên trang 

thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Thông tin của sàn giao 

dịch bất động sản gồm: Tên sàn giao dịch bất động sản; tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ 

tên của người quản lý điều hành sàn; địa chỉ và số điện thoại liên hệ của sàn giao dịch bất 

động sản (theo phụ lục số 12 của Thông tư này). Khi có thay đổi thông tin, Sàn giao dịch bất 

động sản phải báo cáo về Sở Xây dựng để điều chỉnh. 

Điều 25. Mô hình tổ chức 

1. Sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị thuộc doanh nghiệp, 

mọi hoạt động của sàn giao dịch phải chịu sự chỉ đạo của doanh nghiệp. Người đại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp và người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải chịu 

trách nhiệm về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. 

2. Người quản lý điều hành sàn do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bổ 

nhiệm, được ủy quyền quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản, chịu trách nhiệm trước 

người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và trước pháp luật về hoạt động của sàn 

giao dịch bất động sản. 

3. Cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản gồm người quản lý điều hành sàn (Giám 

đốc sàn) và các bộ phận chuyên môn phù hợp với quy mô hoạt động của sàn. 

Điều 26. Hoạt động của sàn giao dịch bất động sản 

1. Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Điều 70 Luật Kinh 

doanh bất động sản năm 2014. 

2. Sàn giao dịch bất động sản phải công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh 

theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. 

3. Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất động sản trước 

khi đưa vào kinh doanh tại sàn, nếu đủ điều kiện giao dịch mới được giới thiệu cho khách 

hàng. Sàn giao dịch bất động sản chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về 

thông tin đã cung cấp cho khách hàng. 

4. Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được thực hiện thông qua hợp 

đồng. 

5. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản thực 

hiện theo quy định tại Điều 71, 72 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Quyền và 

nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo quy định 

tại Điều 73 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. 

6. Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm lập báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch 

qua sàn (theo mẫu tại Phụ lục 13 của Thông tư này). Báo cáo được gửi trước ngày 05 của 
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tháng sau về Sở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng. 

7. Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, 

báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về Phòng chống rửa tiền. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 27. Quy định về xử lý chuyển tiếp 

1. Chứng chỉ môi giới bất động sản được cấp trước ngày 01/7/2015 (ngày Luật Kinh doanh 

bất động sản có hiệu lực thi hành) có giá trị sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 

01/7/2015. Chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 

được cấp sau ngày 01/7/2015 có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp. 

2. Các cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện đào tạo trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục đào tạo. Chậm nhất là ngày 01/7/2016, các cơ sở đào 

tạo phải bổ sung đủ điều kiện theo quy định tại Điều 19 của Thông tư này và báo cáo Bộ 

Xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 20 của Thông tư này. 

3. Các sàn giao dịch bất động sản đã thành lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực được 

tiếp tục hoạt động. Chậm nhất là ngày 01/7/2016, các sàn giao dịch bất động sản phải bổ 

sung đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 24 của Thông tư này. 

Điều 28. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2016. 

Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành: 

- Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội 

dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi 

hành Luật Kinh doanh bất động sản; 

- Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc 

ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định 

giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản. 

Điều 29. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thi sát hạch 

và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định của Thông tư này; xem xét 

công nhận các cơ sở đủ điều kiện đào tạo về môi giới bất động sản và quản lý điều hành sàn 

giao dịch bất động sản; phối hợp với Sở Xây dựng các địa phương tổ chức kiểm tra việc đào 

tạo bồi dưỡng kiến thức về môi giới, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; kiểm tra 

hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Thông tư này. 

2. Sở Xây dựng các địa phương tổ chức thi sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất 

động sản và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này tại địa phương. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng 

để giải quyết./. 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

TW; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Công báo, Website của Chính phủ, Website 

BXD; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc 

TW; 

- Các đơn vị thuộc BXD; 

- Lưu: VT, Cục QLN (5b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Hồng Hà 
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PHỤ LỤC 1 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI 

GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy 

định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản) 

(Ảnh 

4x6) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

 Ngày … tháng … năm … 

 

ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT 

ĐỘNG SẢN 

Kính gửi: …………………………………. 

1. Họ và tên: 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 

3. Nơi sinh: 

4. Quốc tịch: 

5. Số chứng minh thư (hoặc hộ chiếu): 

6. Địa chỉ thường trú: 

7. Điện thoại liên hệ: 

8. Trình độ chuyên môn: 

- Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp; (tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên) 

 ...............................................................................................................................  

Tôi xin đăng ký dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. 

 

 Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

PHỤ LỤC 2 

HƯỚNG DẪN VỀ ĐỀ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI 

BẤT ĐỘNG SẢN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy 

định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản) 

I. Phần kiến thức cơ sở (100 điểm): 

Thi theo hình thức thi viết, thi trắc nghiệm (số lượng từ 30-50 câu hỏi) hoặc kết hợp hai 

hình thức trên; thời gian làm bài 120 phút. Đề thi gồm các nội dung sau: 

1. Quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh, giao dịch bất động sản 

a) Pháp luật về kinh doanh bất động sản tại Luật Kinh doanh bất động sản; 

b) Các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật Đất đai và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

c) Các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật Nhà ở và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

d) Các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật Dân sự; 

đ) Các quy định về thuế, phí trong giao dịch bất động sản trong Pháp luật về thuế, phí. 

2. Thị trường bất động sản 

a) Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản; 251



b) Phân loại thị trường bất động sản; 

c) Các yếu tố của thị trường bất động sản; 

d) Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản; 

đ) Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản; 

e) Giá trị và giá cả bất động sản. 

3. Đầu tư kinh doanh bất động sản 

a) Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh bất động sản; 

b) Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản; 

c) Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản; 

d) Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản; 

đ) Thông tin và hồ sơ bất động sản. 

4. Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản 

a) Các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động 

sản; 

b) Các phương thức, thủ đoạn rửa tiền thường gặp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; 

c) Các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; 

d) Các giao dịch đáng ngờ và cách nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh 

bất động sản; 

đ) Hướng dẫn về báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin. 

II. Phần kiến thức chuyên môn (100 điểm): 

Thi về kiến thức chuyên môn có thể thi viết, thi trắc nghiệm (số lượng từ 30-50 câu hỏi) 

hoặc kết hợp hai hình thức trên. Thời gian làm bài 120 phút. Nội dung đề thi gồm các nội 

dung sau: 

1. Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản 

a) Giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản; 

b) Vai trò của môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản; 

c) Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản; 

d) Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động 

sản; 

đ) Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới bất động sản; 

e) Đạo đức nghề nghiệp của nhà môi giới bất động sản. 

2. Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản 

a) Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản; 

b) Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản; 

c) Lập hồ sơ thương vụ môi giới; 

d) Những bước thực hiện thương vụ môi giới; 

đ) Kỹ năng môi giới bất động sản; 

e) Marketing bất động sản; 

g) Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản; 

h) Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản; 

i) Kỹ năng soạn thảo hợp đồng giao dịch bất động sản; 

k) Kỹ năng tiếp thị bất động sản. 

3. Giải quyết 1-2 tình huống thực tế 

 

PHỤ LỤC 3a 

MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ XÂY DỰNG CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI 

BẤT ĐỘNG SẢN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy 

định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản) 
UBND TỈNH/TP ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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SỞ XÂY DỰNG 

------- 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số:   /QĐ-SXD ……..., ngày ….. tháng ….. năm ….. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng; Xét đề nghị của 

Chủ tịch Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho các cá nhân đã đủ điều kiện cấp 

chứng chỉ tại kỳ thi sát hạch do ……. tổ chức ngày ... tháng ... năm ... (có danh sách kèm 

theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chủ tịch Hội đồng thi và cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 

GIÁM ĐỐC 

(Ký tên đóng dấu) 

 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI 

BẤT ĐỘNG SẢN 

(Ban hành kèm theo quyết định số... ngày   tháng   năm   của Sở Xây dựng ……...) 

STT Số Chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú  

      

      

      

      

      

 

PHỤ LỤC 3b 

MẪU DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐÃ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI 

GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy 

định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản) 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐÃ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI 

GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

Sở Xây dựng ………… 

STT Số Chứng chỉ 
Ngày cấp 

chứng chỉ 
Họ và tên Ngày sinh 

Địa chỉ thường 

trú 

1 HN - 0001     

2 HN - 0002     

      

      

      

 

PHỤ LỤC 4a 

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy 253



định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản) 

 
Ghi chú: Số chứng chỉ ghi theo địa phương (ví dụ: HN-0001, HCM-0001) 

 

PHỤ LỤC 4b 

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN (CẤP LẠI, CẤP ĐỔI) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy 

định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản) 
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Ghi chú: Số chứng chỉ ghi theo địa phương (ví dụ: HN-0001, HCM-0001). 

(*) Chứng chỉ cấp lại, cấp đổi có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ cũ. 

 

PHỤ LỤC 4c 

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN (CẤP KHI HẾT HẠN) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy 

định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản) 
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Ghi chú: Số chứng chỉ ghi theo địa phương (ví dụ: HN-0001, HCM-0001) 

 

PHỤ LỤC 5 

MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy 

định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản) 

(Ảnh 

4x6) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

 

 

Kính gửi: ……………………………. 

1. Họ và tên: ...............................................................................................................................  

2. Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................................  

3. Số CMND hoặc Hộ chiếu: …………. cấp ngày: ……….. Nơi cấp: .....................................  

4. Đăng ký thường trú tại: ..........................................................................................................  

5. Nơi ở hiện nay: ......................................................................................................................  

6. Đơn vị công tác: .....................................................................................................................  

7. Điện thoại: ..............................................................................................................................  
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8. Lý do đề nghị cấp lại: 

Tôi đã được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản số … ngày....tháng…năm… 

Người làm đơn nêu rõ nguyên nhân đề nghị Cấp lại Chứng chỉ 

 ...............................................................................................................................  

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

Tôi làm đơn này kính đề nghị Sở Xây dựng cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động 

sản. 

Tôi xin gửi kèm theo: 

- 02 ảnh (4x6cm); 

- Chứng chỉ cũ (nếu có). 

Tôi xin trân trọng cám ơn! 

 

 …….., ngày.... tháng.....năm ... 

Người đề nghị 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

PHỤ LỤC 6 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ MÔI 

GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy 

định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản) 

Phần 1. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH 

NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

(Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản bao 

gồm 3 phần: Kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn và thực hành, kiểm tra cuối khóa) 

I. Kiến thức cơ sở (tổng thời lượng là 32 tiết học), bao gồm các chuyên đề và nội dung sau 

đây: 

1. (Chuyên đề 1): Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản (12 tiết) bao gồm các 

nội dung chính như sau: 

a) Pháp luật về kinh doanh bất động sản; 

b) Pháp luật về đất đai và các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật Đất đai 

và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

c) Pháp luật về nhà ở và các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật Nhà ở 

và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

d) Các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Bộ Luật Dân sự; 

đ) Quy định pháp luật về thuế, phí trong giao dịch bất động sản trong Pháp luật về thuế và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. (Chuyên đề 2): Thị trường bất động sản (8 tiết) bao gồm các nội dung chính như sau: 

a) Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản; 

b) Phân loại thị trường bất động sản; 

c) Các yếu tố của thị trường bất động sản; 

d) Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản; 

đ) Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản; 

e) Giá trị và giá cả bất động sản. 

3. (Chuyên đề 3): Đầu tư kinh doanh bất động sản (8 tiết) bao gồm các nội dung chính như 

sau: 

a) Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh bất động sản; 

b) Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản; 

c) Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản; 
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d) Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản; 

đ) Thông tin và hồ sơ bất động sản. 

4. (Chuyên đề 4) Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản (4 tiết) gồm các nội 

dung chính sau: 

a) Các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động 

sản; 

b) Các phương thức, thủ đoạn rửa tiền thường gặp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; 

c) Các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; 

d) Các giao dịch đáng ngờ và cách nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh 

bất động sản; 

đ) Hướng dẫn về báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin. 

II. Kiến thức chuyên môn về môi giới bất động sản (tổng thời lượng là 24 tiết học), bao 

gồm các chuyên đề và nội dung sau đây: 

1. (Chuyên đề 1): Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản (8 tiết) gồm các nội dung 

chính như sau: 

a) Giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản; 

b) Vai trò của môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản; 

c) Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản; 

d) Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và yêu cầu chuyên môn của nhà môi 

giới bất động sản; 

đ) Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới bất động sản; 

e) Kinh nghiệm của các nước về dịch vụ môi giới bất động sản; 

g) Đạo đức nghề nghiệp của nhà môi giới bất động sản. 

2. (Chuyên đề 2): Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản (16 tiết) gồm các nội dung 

chính như sau: 

a) Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản; 

b) Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản; 

c) Lập hồ sơ thương vụ môi giới; 

d) Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới; 

đ) Marketing bất động sản; 

e) Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản; 

g) Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản; 

h) Kỹ năng soạn thảo hợp đồng. 

III. Thực hành và kiểm tra cuối khóa (18 tiết): 

1. Thực hành (16 tiết): Nghiên cứu thực tế hoạt động môi giới bất động sản tại văn phòng 

môi giới bất động sản hoặc sàn giao dịch bất động sản và viết báo cáo thu hoạch. 

2. Kiểm tra cuối khóa bao gồm nội dung phần kiến thức cơ sở và phần kiến thức chuyên 

môn: 

- Thời gian kiểm tra: 120 phút 

- Hình thức kiểm tra: Bài luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp. 

Phần 2. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ĐIỀU 

HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

(Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức điều hành sàn giao dịch bất động sản 

bao gồm 3 phần: Kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn và thực hành, kiểm tra cuối khóa) 

I. Kiến thức cơ sở: Tổng thời lượng tiết học, các chuyên đề và nội dung chính của từng 

chuyên đề thực hiện như quy định tại mục I Phần I của Phụ lục này. 

II. Kiến thức chuyên môn về điều hành sàn giao dịch bất động sản (tổng thời lượng là 

24 tiết học) bao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây: 

1. (Chuyên đề 1): Tổ chức điều hành sàn giao dịch bất động sản (8 tiết), bao gồm các nội 

dung chính như sau: 

a) Giới thiệu về sàn giao dịch bất động sản; 

b) Vai trò của sàn giao dịch bất động sản trong thị trường bất động sản; 
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c) Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; 

d) Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản; 

đ) Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; 

e) Điều kiện của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

g) Thông tin về bất động sản và kinh doanh bất động sản qua sàn giao dịch; 

h) Tổ chức các dịch vụ tại sàn giao dịch bất động sản. 

2. (Chuyên đề 2): Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản (16 tiết) gồm các nội dung 

chính như sau: 

a) Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản; 

b) Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản; 

c) Lập hồ sơ thương vụ môi giới; 

d) Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới; 

đ) Marketing bất động sản; 

e) Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản; 

g) Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản; 

h) Kỹ năng soạn thảo hợp đồng. 

III. Thực hành và kiểm tra cuối khóa (18 tiết): 

1. Thực hành (16 tiết): Tìm hiểu thực tế hoạt động của 1 - 2 sàn giao dịch bất động sản; viết 

báo cáo thu hoạch; Giải quyết một số tình huống thực tế. 

2. Kiểm tra cuối khóa bao gồm nội dung phần kiến thức cơ sở và phần kiến thức chuyên 

môn: 

- Thời gian kiểm tra mỗi phần: 120 phút. 

- Hình thức kiểm tra: Bài luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp. 

 

PHỤ LỤC 7 

MẪU BẢNG KÊ KHAI VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO 

TẠO 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy 

định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản) 

BẢNG KÊ KHAI VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

- Tên cơ sở đào tạo: 

- Địa chỉ: 

- Thủ trưởng cơ sở đào tạo: 

TT Nội dung Ghi chú 

1 

Cơ sở vật chất: 

- Phòng học: ………. (m2) 

- Trang thiết bị: 

Nếu là thuê phải có 

Hợp đồng 

2 
Danh sách cán bộ quản lý, đào tạo (Tên, năm sinh, trình 

độ, năm công tác). 

 

3 Kinh nghiệm của đơn vị trong lĩnh vực đào tạo:...năm  

 

 Thủ trưởng đơn vị đào tạo 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

PHỤ LỤC 8 

MẪU DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy 

định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản) 
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DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 

Danh sách giảng viên trong biên chế hoặc hợp đồng có đóng bảo hiểm tại cơ sở đào tạo 

STT Họ và 

tên 

Năm 

sinh 

Quốc 

tịch 

Chức vụ, 

cơ quan 

công tác 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm 

công tác 

Địa chỉ 

liên hệ 

(Số ĐT) 

Chuyên 

đề giảng 

dạy 

Chữ ký 

giảng 

viên 

          

Danh sách giảng viên khác 

STT Họ và 

tên 

Năm 

sinh 

Quốc 

tịch 

Chức vụ, 

cơ quan 

công tác 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm 

công tác 

Địa chỉ 

liên hệ 

(Số ĐT) 

Chuyên 

đề giảng 

dạy 

Chữ ký 

giảng 

viên 

          

 

 Thủ trưởng đơn vị đào tạo 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

PHỤ LỤC 9 

MẪU BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC KINH NGHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy 

định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản) 

BẢNG KÊ KHAI NĂNG LỰC KINH NGHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN 

1) Tên giảng viên: …………………….. Năm sinh: ............................................  

2) Chức vụ ……………………….. Số điện thoại liên hệ ....................................  

3) Nơi công tác: .....................................................................................................  

4) Nghề nghiệp, trình độ được đào tạo: ................................................................  

5) Quá trình công tác: 

TT Quá trình công tác, lĩnh vực công tác Số năm kinh nghiệm 

1   

2   

3   

 

 Giảng viên 

(Ký tên) 

 

PHỤ LỤC 10a 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG KIẾN 

THỨC HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy 

định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản) 

Tên cơ sở đào tạo 

 

Ảnh 4x6 

của người 

được cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI 

DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ MÔI 

GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

(Tên cơ sở đào tạo) 
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Số:…………. Cấp cho ông/bà: …………………………….. 

Sinh ngày:…..tháng…..năm….. 

Nơi sinh……………………………………… 

Số CMTND/ Hộ chiếu: .................................. 

Đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức về Môi giới bất động sản 

từ ngày……..tháng……..năm……..đến 

ngày........tháng…….năm…….. 

Xếp loại: 

……………………………………… 

 

 …..., ngày … tháng …. năm 

… 

Thủ trưởng cơ sở đào tạo 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng 

dấu) 

 

 
 

 

PHỤ LỤC 10b 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

KIẾN THỨC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy 

định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản) 

Tên cơ sở đào tạo 

----------- 

 

Ảnh 4x6 

của người 

được cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

 

Số:…………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO, 

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ĐIỀU HÀNH 

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

(Tên cơ sở đào tạo) 

Cấp cho ông/bà: 

…………………………….. 

Sinh 

ngày:…..tháng……..năm……………… 

Nơi sinh 

……………………………………… 

Số CMTND/ Hộ chiếu: 

.................................. 

Đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức về điều hành sàn giao dịch bất động sản 

từ ngày……..tháng……..năm……..đến 

ngày........tháng…….năm…….. 

Xếp loại: 

……………………………………… 

 

 …..., ngày … tháng …. 

năm … 
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Thủ trưởng cơ sở đào tạo 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng 

dấu) 

 

 
 

 

PHỤ LỤC 11 

BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐIỀU HÀNH 

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy 

định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

......., ngày …… tháng …. năm …. 

Kính gửi: ………………………………… 

- Tên đơn vị đào tạo: 

- Khóa đào tạo: 

- Thời gian đào tạo: Từ ngày                   đến ngày 

- Địa điểm đào tạo: 

Danh sách học viên được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về môi 

giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản 

Stt Họ và tên Đơn vị công tác Nơi đăng ký HKTT Ghi chú 

I. Về môi giới bất động sản 

1. 

2. 

   

II. Về quản lý điều hành sàn giao 

dịch bất động sản 

1. 

2. 

   

 

 

Nơi nhận: 

- … 

……, ngày.... tháng....năm…… 

Thủ trưởng cơ sở đào tạo 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

PHỤ LỤC 12 

MẪU DANH SÁCH CÁC SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy 

định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản) 

DANH SÁCH CÁC SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

Tỉnh (Thành phố)…….. 

Số TT Tên sàn giao 

dịch BĐS 

Tên doanh 

nghiệp thành 

lập sàn 

Ngày 

thành lập 

sàn 

Địa điểm 

của sàn 

Họ và tên người 

quản lý điều 

hành sàn 

Số điện 

thoại liên 

hệ 

Ghi 

chú 

1        

2        

3        

        
262



PHỤ LỤC 13 

MẪU BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG THÁNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định 

việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; quy định việc thành 

lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản) 

Tên sàn giao dịch: 

…………….. 

BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG THÁNG 

(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp, dự án đầu 

tư xây dựng khu đô thị mới) 

Thời điểm báo cáo: Ngày……Tháng.....Năm….. 

TT Nội dung 

Số liệu tháng báo cáo 
Lũy kế tính từ đầu năm 

đến thời điểm báo cáo 

Ghi chú Số lượng 

giao dịch 

(căn/nền) 

Tổng giá trị 

giao dịch 

(Triệu 

đồng) 

Giá trung 

bình (Triệu 

đồng/ m2) 

Số lượng 

giao dịch 

(căn/nền) 

Tổng giá trị 

giao dịch 

(Triệu 

đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Tên dự án:……       

1.1 Chung cư       

 Loại căn hộ ≤ 

70m2 

      

 Loại căn hộ > 

70m2 

      

1.2 Nhà ở thấp tầng       

1.3 Đất nền       

2 Tên dự án:…..       

        

 TỔNG CỘNG       

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Số ĐT:……………. 

Email:……………… 

 Ngày…tháng…năm 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số: 10/2015/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 

QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số Điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên 

môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận 

hành nhà chung cư cho các cá nhân tham gia quản lý vận hành nhà chung cư, các thành viên Ban 

quản trị nhà chung cư và các cá nhân, tổ chức có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các cán bộ, nhân viên đang làm việc trong các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị quản

lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 105 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 

tháng 11 năm 2014. 

2. Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư.

3. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

4. Các cá nhân khác có nhu cầu.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 

1. Quản lý vận hành nhà chung cư là việc điều khiển, duy trì hoạt động của hệ thống thiết bị kỹ

thuật, các dịch vụ bảo vệ, an ninh, vệ sinh môi trường, quản lý rủi ro và hướng dẫn việc sử dụng 

nhà chung cư cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. 

2. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư là

tổ chức được Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư này (sau đây gọi chung là 

cơ sở đào tạo). 

3. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư là hoạt

động bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến nhà chung cư và đào tạo nghiệp vụ về việc quản 

lý, sử dụng, vận hành các hệ thống thiết bị kỹ thuật của nhà chung cư (bao gồm hệ thống điện, 

nước, thông gió, phòng cháy chữa cháy, thang máy, thang cuốn, vệ sinh môi trường), việc bảo vệ, 

an ninh và quản lý rủi ro trong quá trình sử dụng nhà chung cư. 
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4. Học viên là các đối tượng tham gia khóa học kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận 

hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư này. 

5. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ 

quản lý vận hành nhà chung cư là giấy chứng nhận do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công 

nhận cấp cho học viên sau khi đã hoàn thành khóa học về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản 

lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư này (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận 

đã hoàn thành khóa đào tạo). 

6. Thành viên Ban quản trị nhà chung cư là chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư được hội 

nghị nhà chung cư bầu để tham gia Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của Quy chế quản lý, 

sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành. 

7. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư là các doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc tổ chức có chức 

năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

8. Giảng viên cơ hữu là giảng viên thuộc biên chế của cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận 

đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà 

chung cư. 

Chương II 

ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

Điều 4. Điều kiện công nhận cơ sở đào tạo 
Tổ chức có đủ điều kiện sau đây thì được Bộ Xây dựng công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư: 

1. Có chức năng giáo dục nghề nghiệp hoặc đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học theo quy 

định của pháp luật. 

2. Có cơ sở vật chất phục vụ cho việc đào tạo theo quy định như sau: 

a) Có các phòng học bảo đảm diện tích sử dụng tối thiểu là 1,5 m2 cho mỗi học viên và có phương 

tiện, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập; 

b) Có địa điểm thực hành đáp ứng chương trình học tại các nhà chung cư đã được đưa vào sử 

dụng và do đơn vị quản lý vận hành thực hiện quản lý. 

3. Có bộ phận quản lý hoạt động đào tạo và người phụ trách hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. 

4. Có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với Chương trình khung theo quy định tại 

Chương III của Thông tư này. 

5. Có tối thiểu 40% số giảng viên cơ hữu trên tổng số giảng viên đăng ký tham gia giảng dạy theo 

quy định tại Điều 6 của Thông tư này. 

Điều 5. Hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đào tạo 
Hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận 

hành nhà chung cư bao gồm các giấy tờ sau đây: 

1. Văn bản đề nghị Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo mẫu quy định tại phụ lục số 01 ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

2. Bản sao có chứng thực giấy tờ đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có ghi chức năng 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Thông tư này. 

3. Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền quản lý, sử dụng hoặc hợp 

đồng thuê cơ sở vật chất phục vụ cho việc đào tạo lý thuyết có thời hạn tối thiểu là 01 năm; hợp 

đồng hoặc văn bản liên kết thực hành tại các nhà chung cư đã đưa vào sử dụng và do đơn vị quản 

lý vận hành thực hiện quản lý. 

4. Quyết định thành lập bộ phận quản lý hoạt động đào tạo và văn bản bổ nhiệm hoặc giao người 

phụ trách hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà 

chung cư. 
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5. Bộ giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 của Thông tư này kèm 

theo tối thiểu 03 bộ đề kiểm tra. 

6. Quy chế đào tạo do cơ sở đào tạo ban hành, trong đó quy định cụ thể điều kiện tuyển sinh, thời 

gian mỗi khóa học, số lượng bài giảng, thời lượng tiết học của từng bài giảng (kể cả bài giảng 

không thuộc chuyên đề bắt buộc theo quy định của Thông tư này), việc kiểm tra cuối khóa học, 

tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả học tập, điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành 

khóa đào tạo áp dụng đối với từng đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 của Thông tư 

này và 02 mẫu giấy chứng nhận sẽ cấp cho học viên. 

7. Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy theo mẫu quy định tại phụ lục số 02 ban hành kèm 

theo Thông tư này và hồ sơ của từng giảng viên, bao gồm: 

a) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học; 

b) Bản kê khai kinh nghiệm theo mẫu quy định tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 

này; 

c) Bản sao có chứng thực hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm đối với giảng viên; trường 

hợp là giảng viên cơ hữu thì phải có thêm bản sao có chứng thực sổ bảo hiểm xã hội do cơ sở đào 

tạo chi trả bảo hiểm. 

Điều 6. Yêu cầu đối với giảng viên tham gia giảng dạy kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 

quản lý vận hành nhà chung cư tại cơ sở đào tạo 
1. Giảng viên tham gia giảng dạy kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung 

cư phải là người đã tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp với chuyên đề giảng dạy quy định tại 

Khoản 2 Điều này và có thời gian công tác liên quan đến chuyên đề giảng dạy tối thiểu từ 03 năm 

trở lên; trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên nhưng không phù hợp với chuyên đề giảng dạy thì 

phải có thời gian công tác liên quan đến chuyên đề giảng dạy tối thiểu từ 05 năm trở lên. 

2. Yêu cầu về trình độ của giảng viên quy định tại Khoản 1 Điều này như sau: 

a) Đối với giảng viên tham gia giảng dạy phần kiến thức cơ sở quy định tại Điều 8 của Thông tư 

này thì phải tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành pháp luật, quản trị doanh 

nghiệp, xây dựng hoặc bất động sản; 

b) Đối với giảng viên giảng dạy các chuyên đề quy định tại Điều 9 của Thông tư này thì phải đáp 

ứng yêu cầu sau đây: 

- Trường hợp giảng dạy chuyên đề 1 thì phải tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành quản 

trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, luật, kiến trúc, xây dựng, bất động sản; 

- Trường hợp giảng dạy chuyên đề 2 thì phải tốt nghiệp đại học trở lên ngành điện, cơ khí, cấp 

thoát nước; 

- Trường hợp giảng dạy chuyên đề 3 thì phải tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành phòng 

cháy, chữa cháy, an ninh, cảnh sát; 

- Trường hợp giảng dạy chuyên đề 4 thì phải tốt nghiệp đại học trở lên ngành cơ khí, công nghệ 

kỹ thuật điện - điện tử, tự động hóa; 

- Trường hợp giảng dạy chuyên đề 5 thì phải tốt nghiệp đại học trở lên ngành công nghệ kỹ thuật 

môi trường hoặc ngành cấp thoát nước, quy hoạch đô thị, quản lý đô thị và công trình; 

- Trường hợp giảng dạy chuyên đề 6 thì phải tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành quản 

trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản lý đô thị và công trình, bảo hiểm, luật, an ninh, cảnh 

sát. 

3. Mỗi bài giảng, chuyên đề quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Thông tư này phải có từ 02 giảng 

viên trở lên đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này tham gia đăng ký 

giảng dạy. 

Điều 7. Trình tự, thủ tục công nhận cơ sở đào tạo 
1. Trình tự, thủ tục công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định như sau: 
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a) Tổ chức có nhu cầu đào tạo gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này đến Bộ 

Xây dựng (thường trực là Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản); 

b) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của 

Thông tư này, cơ quan được giao tiếp nhận và xử lý hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, nếu đủ điều 

kiện thì báo cáo Bộ Xây dựng ban hành quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo, 

bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Trong trường hợp 

cần thiết, cơ quan kiểm tra hồ sơ trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị Sở Xây dựng nơi cơ sở đào tạo 

dự kiến tổ chức đào tạo kiểm tra các điều kiện theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này. 

2. Quyết định công nhận cơ sở đào tạo được ban hành theo mẫu quy định tại phụ lục số 04 kèm 

theo Thông tư này và có giá trị trong thời hạn 05 năm; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động 

sản phải gửi Quyết định này cho cơ sở đào tạo, Sở Xây dựng nơi tổ chức đào tạo và đăng tải công 

khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động 

sản trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ký Quyết định; trước khi hết thời hạn được phép đào tạo 06 

tháng, nếu cơ sở đào tạo có nhu cầu tiếp tục đào tạo thì phải nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 5 

của Thông tư này để được Bộ Xây dựng công nhận. 

3. Trường hợp sau khi được Bộ Xây dựng công nhận mà cơ sở đào tạo có đề xuất thay đổi, bổ 

sung địa điểm hoặc thay đổi, bổ sung giảng viên tham gia đào tạo thì thực hiện theo quy định sau 

đây: 

a) Trường hợp thay đổi hoặc bổ sung địa điểm đào tạo thì cơ sở đào tạo phải gửi văn bản kèm 

theo bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm và bản 

sao Quyết định công nhận cơ sở đào tạo của Bộ Xây dựng đến Cục Quản lý nhà và thị trường bất 

động sản để được chấp thuận; 

b) Trường hợp thay đổi hoặc bổ sung giảng viên giảng dạy thì cơ sở đào tạo phải gửi văn bản kèm 

theo hồ sơ giảng viên theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 của Thông tư này đến Cục Quản lý nhà và 

thị trường bất động sản để được chấp thuận; 

c) Việc chấp thuận thay đổi hoặc bổ sung các trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 

này được thực hiện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần 

thiết phải kiểm tra điều kiện quy định tại Điểm a Khoản này thì thời hạn chấp thuận là không quá 

30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Nội dung chấp thuận cho phép thay đổi hoặc bổ sung 

được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và của Cục Quản lý nhà và thị trường 

bất động sản. 

Chương III 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 8. Về kiến thức cơ sở 
Phần kiến thức cơ sở có tổng thời lượng là 12 tiết, bao gồm 02 bài giảng sau đây: 

1. Bài giảng về pháp luật nhà ở; pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến nhà chung cư 

(08 tiết). 

2. Bài giảng về các nội dung cơ bản của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư (04 tiết). 

Điều 9. Về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Phần học lý thuyết bắt buộc có tổng thời lượng là 44 tiết, bao gồm 06 chuyên đề sau đây: 

a) Chuyên đề 1: Nghiệp vụ quản lý việc sử dụng nhà chung cư (08 tiết); 

b) Chuyên đề 2: Quản lý vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió - cấp nhiệt trong nhà 

chung cư (12 tiết); 

c) Chuyên đề 3: Quản lý vận hành hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy (sau đây gọi tắt là 

PCCC) tại nhà chung cư (08 tiết); 

d) Chuyên đề 4: Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư (08 tiết); 

đ) Chuyên đề 5: Quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà chung cư và xử lý nước thải (04 tiết); 

e) Chuyên đề 6: Quản lý rủi ro, quản lý an ninh và ứng phó với thiên tai tại nhà chung cư (04 tiết). 
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2. Ngoài 6 chuyên đề quy định tại Khoản 1 Điều này, cơ sở đào tạo có thể bổ sung thêm các 

chuyên đề đào tạo khác theo nhu cầu của học viên. 

3. Phần khảo sát, thực hành có tổng thời lượng 12 tiết, bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Khảo sát thực tế hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư tại địa điểm đã đăng ký trong hồ sơ 

đề nghị công nhận cơ sở đào tạo quy định tại Khoản 3 Điều 5 của Thông tư này; 

b) Thực hành nghiệp vụ bảo vệ, an ninh, lễ tân, vệ sinh môi trường, công tác an toàn PCCC, cứu 

nạn, cứu hộ, thao tác phần mềm quản lý vận hành nhà chung cư; 

c) Các phần thực hành khác có liên quan đến nhà chung cư theo nhu cầu của học viên; 

d) Sau khi khảo sát, thực hành, các học viên phải viết bài thu hoạch bao gồm các nội dung: quy 

chế phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư; đánh 

giá về nghiệp vụ bảo vệ, an ninh, PCCC và vệ sinh môi trường của nhà chung cư đã khảo sát. 

Điều 10. Đề cương bài giảng kiến thức cơ sở 
1. Đối với bài giảng quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Thông tư này phải bao gồm các nội dung 

như sau: 

a) Các quy định chung của pháp luật về nhà ở có liên quan đến nhà chung cư; 

b) Các quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trì nhà chung cư; 

c) Các quy định có liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà chung cư; 

d) Các quy định có liên quan đến giao dịch về nhà ở, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà 

chung cư, hợp đồng bảo trì nhà chung cư. 

2. Đối với bài giảng quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Thông tư này phải bao gồm các nội dung 

như sau: 

a) Các quy định của pháp luật nhà ở về quản lý, sử dụng nhà chung cư; 

b) Các nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

3. Ngoài các nội dung quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, cơ sở đào tạo có thể bổ sung thêm 

các nội dung khác có liên quan theo nhu cầu của học viên. 

Điều 11. Đề cương các chuyên đề kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà 

chung cư 
1. Đề cương chuyên đề 1 bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Các mô hình quản lý vận hành nhà chung cư và phương thức, nội dung phối hợp giữa các tổ 

chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư; 

b) Quản lý sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử 

dụng chung; 

c) Quản lý việc ra vào, tiếng ồn, an ninh và vệ sinh, môi trường tại khu vực nhà chung cư; 

d) Hướng dẫn việc sử dụng các dịch vụ công cộng của nhà chung cư và việc tiếp nhận, xử lý các 

phản hồi của người sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ công cộng; 

đ) Quy trình tiếp nhận bàn giao và quản lý vật tư, thiết bị của nhà chung cư; 

e) Nghiệp vụ phục vụ, bao gồm cách thức xác định, lưu trữ và cập nhật thông tin về chủ sở hữu, 

người sử dụng nhà chung cư; nguyên tắc giao tiếp, xử lý tình huống của đơn vị quản lý vận hành 

và phương pháp xử lý thông tin tác động tiêu cực đến tâm lý người sử dụng nhà chung cư; 

g) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên. 

2. Đề cương chuyên đề 2 bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống điện, hệ thống báo có sự cố và hệ thống chống sét, tiếp đất 

(nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật 

trong vận hành); 

b) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống cấp và thoát nước trong, ngoài nhà chung cư (nêu vị trí, 

nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận 

hành); 
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c) Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống thông gió, cấp nhiệt và điều hòa trong nhà chung cư (nêu vị 

trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận 

hành); 

d) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, 

Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thiết bị; 

đ) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên. 

3. Đề cương chuyên đề 3 bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Quản lý vận hành máy móc, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ (nêu vị trí, nguyên lý 

hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành); 

b) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, 

Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương, cơ quan PCCC và cứu nạn, cứu hộ; 

c) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên. 

4. Đề cương chuyên đề 4 bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư (nêu nguyên lý hoạt 

động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành); 

b) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, 

Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thang máy, thang cuốn; 

c) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên. 

5. Đề cương chuyên đề 5 bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Nghiệp vụ quản lý vệ sinh, môi trường của nhà chung cư; 

b) Quản lý vận hành hệ thống xử lý rác thải, nước thải trong nhà chung cư (nêu cấu tạo chính, 

nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong 

vận hành); 

c) Quy trình hoạt động diệt côn trùng và chăm sóc cây xanh; 

d) Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, 

Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý môi trường đô thị; 

đ) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên. 

6. Đề cương chuyên đề 6 bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Quản lý rủi ro trong nhà chung cư (nêu các loại rủi ro trong quản lý vận hành nhà chung cư, 

đánh giá xếp hạng rủi ro và tổ chức kiểm soát rủi ro), chính sách bảo hiểm để hạn chế rủi ro nhà 

chung cư và các loại hợp đồng bảo hiểm; 

b) Tổ chức kiểm soát an ninh trong và ngoài nhà chung cư (nêu quy trình kiểm soát người, 

phương tiện giao thông và quy trình tuần tra trong và ngoài nhà chung cư); 

c) Kiến thức, nghiệp vụ về an toàn lao động, lập kế hoạch và dự trù kinh phí PCCC, cứu nạn, cứu 

hộ và ứng phó thiên tai tại nhà chung cư; 

d) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên. 

Chương IV 

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH 

KHÓA ĐÀO TẠO 

Điều 12. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành 

nhà chung cư 
1. Đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này thì phải học toàn bộ chương 

trình quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Thông tư này. 

2. Đối với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này, ngoài yêu cầu phải học kiến 

thức quy định tại Điều 10, các Điểm a, b Khoản 1 Điều 11 của Thông tư này (với 14 tiết) thì còn 

phải học thêm các kiến thức sau đây: 

a) Các nội dung cơ bản của hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư; 

việc phân loại tranh chấp và thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản lý vận 

hành, hợp đồng bảo trì nhà chung cư (04 tiết); 
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b) Các hậu quả pháp lý có khả năng xảy ra trong trường hợp có tranh chấp hợp đồng dịch vụ quản 

lý vận hành và hợp đồng bảo trì nhà chung cư (02 tiết); 

c) Kiến thức cơ bản về hồ sơ, bản vẽ nhà chung cư, bao gồm nội dung hồ sơ và việc xác định các 

loại bản vẽ liên quan đến nhà chung cư (02 tiết); 

d) Các vấn đề khác có liên quan theo nhu cầu của học viên. 

Điều 13. Nguyên tắc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý 

vận hành nhà chung cư 
1. Chỉ các cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận theo quy định tại Điều 7 của Thông tư 

này mới được phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành 

nhà chung cư. 

2. Việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải 

tuân thủ các quy định sau đây: 

a) Trong thời hạn 05 ngày, trước ngày khai giảng khóa học, cơ sở đào tạo phải có văn bản gửi Sở 

Xây dựng nơi tổ chức khóa đào tạo thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức khóa học, lịch học, 

danh sách giảng viên giảng dạy khóa học cho từng đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 

2 của Thông tư này và lịch kiểm tra cuối khóa học; 

b) Việc tổ chức đào tạo phải đúng địa điểm, theo đúng nội dung chương trình và sử dụng giảng 

viên đã được Bộ Xây dựng chấp thuận theo quy định của Thông tư này, từng buổi học phải có 

nhật ký giảng dạy có chữ ký xác nhận của giảng viên tham gia giảng dạy; 

c) Đối với học viên thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này thì sau khi kết thúc 

phần đào tạo lý thuyết, phải tham gia khảo sát, thực hành, viết báo cáo kết quả thực hành theo nội 

dung quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Thông tư này và phải tham gia kiểm tra cuối khóa học theo 

quy định tại Điều 14 của Thông tư này. Sau khi có kết quả kiểm tra cuối khóa học, thủ trưởng cơ 

sở đào tạo phải lập Hội đồng để đánh giá kết quả học tập, làm cơ sở ghi vào Giấy chứng nhận đã 

hoàn thành khóa đào tạo; 

d) Đối với các học viên thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này thì sau khi hoàn 

thành khóa học theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Thông tư này sẽ được cấp Giấy chứng 

nhận đã hoàn thành khóa đào tạo. 

Điều 14. Kiểm tra cuối khóa học 
1. Học viên thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này được tham dự kiểm 

tra cuối khóa học khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Đã tham dự tối thiểu 80% số tiết học phần lý thuyết; 

b) Đã tham dự đầy đủ phần khảo sát, thực hành và có báo cáo thu hoạch theo quy định tại Khoản 

3 Điều 9 của Thông tư này. 

2. Trường hợp học viên phải dừng hoặc tạm dừng khóa học thì phải học bổ sung đủ số chuyên đề 

còn thiếu theo quy định của Thông tư này trước khi tham dự kiểm tra cuối khóa học. 

3. Việc kiểm tra cuối khóa được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm hoặc trắc nghiệm kết hợp 

với tự luận trong thời gian 90 phút. Việc chấm bài kiểm tra phải do các giảng viên đã tham gia 

giảng dạy thực hiện. 

4. Trường hợp học viên kiểm tra không đạt kết quả theo quy chế đào tạo thì cơ sở đào tạo phải tổ 

chức kiểm tra lại. 

5. Căn cứ vào lịch đào tạo đã được cơ sở đào tạo thông báo theo quy định tại Điểm a Khoản 2 

Điều 13 của Thông tư này, Sở Xây dựng nơi tổ chức khóa đào tạo có thể cử cán bộ tham gia giám 

sát việc đào tạo và kiểm tra cuối khóa học của cơ sở đào tạo. 

Điều 15. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo 
1. Việc cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo được thực hiện theo quy định như sau: 

a) Đối với các học viên thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này, sau khi kiểm 

tra đạt kết quả và được Hội đồng đánh giá kết quả học tập đạt yêu cầu thì được cấp Giấy chứng 
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nhận đã hoàn thành khóa đào tạo theo mẫu quy định tại phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông 

tư này trong thời hạn tối đa là 15 ngày, kể từ ngày kiểm tra; 

b) Đối với các học viên thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này, sau khi tham 

gia đầy đủ số tiết học quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Thông tư này thì được cấp Giấy chứng 

nhận bồi dưỡng kiến thức quản lý sử dụng nhà chung cư cho thành viên ban quản trị nhà chung cư 

theo mẫu quy định tại phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn tối đa là 15 

ngày, kể từ ngày kết thúc khóa học; 

c) Các học viên thuộc diện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này mà thực 

hiện các quy định về đào tạo, kiểm tra áp dụng cho cả 2 đối tượng và có nhu cầu thì được cấp 02 

giấy chứng nhận theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này. 

2. Việc in ấn, quản lý, cấp phát Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo cho các đối tượng 

quy định tại Khoản 1 Điều này do cơ sở đào tạo thực hiện theo quy định của pháp luật. 

3. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo có giá trị trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày ký; 

khi Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo hết thời hạn thì các học viên phải tham gia học 

bổ sung các kiến thức đã thay đổi so với chương trình khung quy định tại Chương III của Thông 

tư này để được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo mới theo quy định của Thông tư 

này. 

4. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, cơ sở đào 

tạo phải gửi báo cáo kết quả đào tạo đến Sở Xây dựng nơi tổ chức khóa học và Bộ Xây dựng theo 

mẫu quy định tại phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 16. Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo 
1. Trường hợp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo vẫn còn giá trị nhưng bị hư hỏng, 

rách nát thì người có giấy gửi đơn đề nghị cấp đổi kèm theo 02 ảnh (3x4) và giấy chứng nhận gốc 

đến cơ sở đào tạo để được cấp đổi giấy chứng nhận; cơ sở đào tạo ghi “cấp đổi” vào Giấy chứng 

nhận đã hoàn thành khóa đào tạo. 

2. Trường hợp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo vẫn còn giá trị nhưng bị mất thì 

người có giấy gửi đơn đề nghị cấp lại kèm theo 02 ảnh (3x4) đến cơ sở đào tạo để được cấp lại 

giấy chứng nhận; cơ sở đào tạo ghi “cấp lại” vào Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo. 

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, 

cơ sở đào tạo đã cấp giấy chứng nhận lần đầu căn cứ vào hồ sơ lưu trữ để thực hiện cấp đổi hoặc 

cấp lại Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo cho người có đơn. Thời hạn có giá trị của 

giấy chứng nhận cấp lại hoặc cấp đổi là thời hạn còn lại của giấy chứng nhận đã bị mất hoặc bị hư 

hỏng, rách nát. 

4. Trường hợp cơ sở đào tạo đã giải thể hoặc chấm dứt hoạt động thì người đề nghị cấp đổi hoặc 

cấp lại Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo gửi đơn kèm theo giấy tờ quy định tại Khoản 

1, Khoản 2 Điều này đến Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để được chỉ định cơ sở đào 

tạo cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận. 

5. Chi phí cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo do người đề nghị chi trả 

bằng với chi phí cấp mới giấy chứng nhận. 

Điều 17. Lưu trữ hồ sơ khóa học 
1. Cơ sở đào tạo có trách nhiệm lập hồ sơ khóa học theo quy định tại Khoản 2 Điều này để lưu 

trữ, phục vụ cho công tác quản lý và kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Hồ sơ khóa học bao gồm: 

a) Danh sách học viên tham dự từng khóa học và danh sách học viên đã được cấp Giấy chứng 

nhận đã hoàn thành khóa đào tạo của từng khóa học; 

b) Nhật ký giảng dạy quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Thông tư này; 

c) Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy từng khóa học đã đăng ký; 

d) Bộ giáo trình, tài liệu giảng dạy; 

đ) Sổ quản lý việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo; 
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e) Đối với đối tượng thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này thì phải kèm theo 

báo cáo thu hoạch, bài kiểm tra cuối khóa (bao gồm cả bài kiểm tra lại nếu có) và biên bản đánh 

giá kết quả học tập của Hội đồng đánh giá kết quả học tập. 

3. Thời gian lưu trữ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về lưu trữ. 

Chương V 

KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 18. Tổ chức kiểm tra, thanh tra cơ sở đào tạo 
1. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm tổ chức kiểm tra theo định kỳ hoặc 

đột xuất hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà 

chung cư của các cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận trong phạm vi cả nước. 

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất hoặc kiểm tra theo đề 

nghị của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư đã được Bộ Xây dựng công nhận trên địa 

bàn. 

3. Cơ quan có thẩm quyền thanh tra về nhà ở thực hiện thanh tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 

kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của các cơ sở đào tạo đã được 

Bộ Xây dựng công nhận theo quy định của pháp luật. 

Điều 19. Các hành vi vi phạm trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Cho thuê, cho mượn tư cách pháp nhân để thực hiện đào tạo. 

2. Thực hiện đào tạo không đúng địa điểm đào tạo hoặc đào tạo khi đã hết hạn được phép đào tạo 

ghi trong Quyết định công nhận cơ sở đào tạo hoặc trong văn bản chấp thuận điều chỉnh theo quy 

định của Thông tư này. 

3. Sử dụng không đúng giảng viên đã đăng ký với Bộ Xây dựng; đào tạo không có nhật ký giảng 

dạy; sử dụng tài liệu giảng dạy không phù hợp với chương trình khung quy định tại Chương III 

của Thông tư này. 

4. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư 

khi chưa được Bộ Xây dựng công nhận. 

5. Giảng dạy không đủ thời lượng chương trình theo quy định tại Chương III của Thông tư này. 

6. Cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học không đúng quy định của Thông tư này. 

7. Không lưu trữ hồ sơ đào tạo; không báo cáo tình hình đào tạo cho cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định của Thông tư này. 

Điều 20. Xử lý vi phạm 
1. Việc xử lý các hành vi vi phạm quy định tại Điều 19 của Thông tư này được quy định như sau: 

a) Tổ chức đào tạo có một trong các hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 1, 2 hoặc 3 Điều 19 

của Thông tư này thì bị tạm đình chỉ việc đào tạo trong thời hạn 01 năm, kể từ thời điểm hành vi 

vi phạm bị phát hiện. Trường hợp vi phạm lần thứ hai trở đi một trong các hành vi quy định tại 

các Khoản 1, 2 và 3 Điều 19 của Thông tư này thì bị đình chỉ đào tạo vĩnh viễn và xóa lên khỏi 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; 

người đứng đầu cơ sở đào tạo, cá nhân có liên quan tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm 

hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; trường hợp gây thiệt 

hại thì phải bồi thường thiệt hại; 

b) Tổ chức đào tạo có một trong các hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 4, 5 hoặc 6 Điều 19 

của Thông tư này thì không công nhận kết quả đào tạo và bị công bố công khai trên Cổng thông 

tin điện tử của Bộ Xây dựng, của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản về khóa đào tạo có 

vi phạm và các Giấy chứng nhận đã được cấp của khóa đào tạo đó; 

c) Tổ chức đào tạo có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 7 Điều 19 của Thông tư này thì phải bổ 

sung hồ sơ hoặc gửi báo cáo còn thiếu theo quy định; trường hợp không bổ sung hồ sơ hoặc 
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không gửi báo cáo theo quy định của Thông tư này thì không công nhận giá trị của Giấy chứng 

nhận đã hoàn thành khóa đào tạo có vi phạm. 

2. Các cơ sở đào tạo có hành vi vi phạm quy định tại Điều 19 của Thông tư này, ngoài việc bị xử 

lý theo quy định tại Khoản 1 Điều này, còn bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp 

luật xử lý vi phạm hành chính. 

3. Thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này được quy định như sau: 

a) Bộ Xây dựng thực hiện tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vĩnh viễn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư đối với cơ sở đào tạo có hành vi vi 

phạm quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 19 của Thông tư này; 

b) Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện không công nhận kết quả đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của cơ sở đào tạo có 

hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 19 của Thông tư này. 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 21. Xử lý chuyển tiếp 
1. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các cơ sở đào tạo đã 

được Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện đào tạo theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-

BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011 quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên 

môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (sau đây gọi chung là Thông tư số 14/2011/TT-

BXD) phải hoàn tất hồ sơ để được Bộ Xây dựng công nhận cơ sở đào tạo theo quy định của 

Thông tư này; trường hợp quá thời hạn quy định tại Khoản này mà các cơ sở đào tạo chưa gửi hồ 

sơ để được Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện đào tạo theo quy định của Thông tư này thì 

không được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà 

chung cư và bị xóa tên khỏi Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, của Cục quản lý nhà và thị 

trường bất động sản. 

2. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo được cấp theo quy định của Thông tư số 

14/2011/TT-BXD có giá trị trong thời hạn là 05 năm, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi 

hành; trường hợp giấy chứng nhận bị hư hỏng, rách nát hoặc bị mất thì được cấp đổi hoặc cấp lại 

theo quy định của Thông tư này. 

3. Trường hợp đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư số 

14/2011/TT-BXD chưa kết thúc thì cơ sở đào tạo được tiếp tục thực hiện đào tạo theo quy định 

của Thông tư số 14/2011/TT-BXD (trừ trường hợp cơ sở đào tạo có nhu cầu bổ sung kiến thức 

theo quy định của Thông tư này); việc cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học được thực 

hiện theo quy định của Thông tư này. 

4. Trường hợp đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà các học viên đã hoàn thành khóa 

đào tạo theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BXD nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận 

đã hoàn thành khóa đào tạo thì thực hiện cấp giấy chứng nhận theo quy định của Thông tư này. 

Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

Sở Xây dựng 
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan 

chức năng của địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của các cơ sở đào tạo trên địa bàn theo 

quy định tại Thông tư này; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền 

xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của Thông tư này. 

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của các cơ sở đào tạo trên địa bàn; tổng hợp và gửi báo 
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cáo về tình hình đào tạo của các cơ sở trên địa bàn về Bộ Xây dựng theo định kỳ 6 tháng, 1 năm 

hoặc theo yêu cầu đột xuất theo mẫu quy định tại phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 23. Trách nhiệm của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản 
1. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và báo cáo Bộ Xây dựng quyết định công 

nhận theo quy định của Thông tư này. 

2. Tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết các đề xuất thay đổi, bổ sung sau khi đã được Bộ Xây dựng 

quyết định công nhận. 

3. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 

quản lý vận hành nhà chung cư của cơ sở đào tạo trên phạm vi cả nước và xử lý các hành vi vi 

phạm theo thẩm quyền. 

4. Phối hợp với Trung tâm thông tin của Bộ Xây dựng đăng tải danh sách các cơ sở đào tạo đã 

được Bộ Xây dựng công nhận (bao gồm cả việc thay đổi, bổ sung địa điểm, giảng viên), xóa tên 

cơ sở đào tạo, công khai thông tin về các cơ sở đào tạo, các cá nhân bị xử lý vi phạm trên Cổng 

thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. 

5. Đăng tải các thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều này trên Cổng thông tin điện tử của Cục 

Quản lý nhà và thị trường bất động sản. 

6. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Thông tư này theo định kỳ và kiến nghị việc sửa đổi, bổ 

sung để Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao. 

Điều 24. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo 
1. Tổ chức đào tạo theo đúng quy định của Thông tư này. 

2. Báo cáo việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung 

cư theo quy định của Thông tư này. 

3. Thông báo cho học viên đã được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo theo quy 

định của Thông tư số 14/2011/TT-BXD về thời hạn có giá trị của giấy chứng nhận theo quy định 

của Thông tư này. 

4. Chấp hành quyết định xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Thông tư 

này và pháp luật có liên quan. 

5. Thực hiện các quy định khác của Thông tư này và của pháp luật có liên quan. 

Điều 25. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016. 

2. Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy 

định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà 

chung cư hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng để giải quyết 

hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

  
  

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg CP; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

CP; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Tòa án Nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Hồng Hà 
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PHỤ LỤC 1 
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI 

DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG 

CƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

  
Kính gửi: Bộ Xây dựng 

Tên tôi là ………………………………………………………………………………………… 

CMND (Hộ chiếu) số …………., cấp ngày....tháng ....năm……………., nơi cấp ……….. 

Đại diện (ghi tên cơ sở đào tạo) ……………………………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………..,  Số điện thoại …………………., Số Fax ……….E-mail ….. 

Căn cứ quy định tại Điều 05 của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cơ sở đào tạo ……………….. (ghi tên cơ sở đào tạo) đề nghị Bộ Xây 

dựng xem xét, quyết định công nhận ……………………… (ghi tên cơ sở đào tạo) đủ điều kiện 

được tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư 

theo các nội dung sau đây: 

1. Địa điểm đào tạo lý thuyết: …………………………………………………………………… 

2. Địa điểm đào tạo thực hành: ………………………………………………………………… 

3. Kèm theo văn bản này có các giấy tờ theo quy định của Thông tư số ………../2015/TT-BXD 

bao gồm: 

a) …………………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………………………… 

d) …………………………………………………………………………………………………… 

đ) ……………………………………………………………………………………………………  

e) …………………………………………………………………………………………………… 

Cơ sở đào tạo ……………… (ghi tên cơ sở đào tạo) xin chịu trách nhiệm về tính xác thực của các 

giấy tờ kèm theo, cam kết tuân thủ thực hiện các quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD 

ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật liên quan sau khi 

được Bộ Xây dựng công nhận./. 

  

  ……….. ngày ……. tháng ……. năm 

……. 

Thủ trưởng cơ sở đào tạo 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu cơ sở 

đào tạo) 
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PHỤ LỤC 2 
MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH GIẢNG VIÊN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng) 

(TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO) 

------- 

  

  

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY KIẾN THỨC  

CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 

Stt 

Họ và 

tên 

giảng 

viên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Đơn vị 

đang 

công tác 

Tốt nghiệp 

đại học 

hoặc sau 

đại học 

chuyên 

ngành 

Kinh nghiệm 

công tác trong 

lĩnh vực đăng 

ký giảng dạy 

(ghi rõ số năm) 

Chuyên đề 

đăng ký 

giảng dạy 

Chữ ký của 

giảng viên 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

                

                

  

  Thủ trưởng cơ sở đào tạo 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu cơ sở đào tạo) 

  

PHỤ LỤC 3 
BẢN KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY 

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng) 

BẢN KÊ KHAI NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA GIẢNG VIÊN 
1) Họ và tên giảng viên: ……………………………………. Năm sinh: ……………………… 

2) Chức vụ ……………………………………………………………………………………… 

3) Nơi đang công tác: …………………………………………………………………………… 

4) Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………… 

 

5) Tốt nghiệp đại học (hoặc cao học, tiến sĩ) chuyên ngành: …………………………………… 

6) Quá trình công tác: 

Stt Quá trình công tác  

(từ năm ….. đến năm …..) 

Lĩnh vực công tác Số năm kinh nghiệm 

(1) (2) (3) (4) 

        

        

  

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị nơi công tác 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Người kê khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC 4 
MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 

(ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng) 
BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …../QĐ-BXD …….., ngày ….. tháng ….. năm …….. 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý 

vận hành nhà chung cư 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 
Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận 

hành nhà chung cư; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ quản lý vận 

hành nhà chung cư; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công nhận …………… (tên cơ sở đào tạo) có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông 

tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 tại địa điểm sau đây: 

1. Địa điểm tổ chức đào tạo lý thuyết: ……………………………………………………… 

2. Địa điểm tổ chức đào tạo thực hành: ……………………………………………………. 

Điều 2. Cơ sở đào tạo có tên nêu tại Điều 1 của Quyết định này phải tổ chức đào tạo theo đúng địa 

điểm, danh sách giảng viên, tài liệu giảng dạy đã đăng ký với Bộ Xây dựng và được sử dụng con 

dấu nổi theo quy định khi cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong thời hạn 05 năm. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, Giám đốc 

Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng cơ sở đào tạo có tên nêu tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
  

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Xây dựng nơi tổ chức đào tạo (để theo dõi, 

k/tra); 

- Website Bộ Xây dựng, Cục Quản lý nhà và 

thị trường bất động sản (để đăng tải); 

- Lưu: VT, Cục QLN (2b) 

Thủ trưởng cơ quan 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 5 
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN 

THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng) 

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

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

  

Ảnh 3x4 

(đóng 

dấu nổi 

của cơ sở 

đào tạo) 

  

  

Số: ......... /ĐTQLVH(1) 

(………………….......) (2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ 

VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO(3) 

Cấp cho ông/bà: ………………………………. 

CMND (Hộ chiếu) số: …. cấp ngày..../..../ tại 

… 

Đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn, 

nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tổ 

chức tại: 

…………………………………………………. 

Từ ngày ……. tháng ……. năm……. 

Đến ngày ……tháng ……. năm……. 

Xếp loại: ……………………………… 

………, ngày …….tháng …….năm .... 

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO (4) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  

  

Ghi chú: 
1. Số giấy chứng nhận được ghi theo thứ tự; trường hợp cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận thì 

ghi theo số giấy chứng nhận cũ; trường hợp cơ sở khác cấp lại giấy chứng nhận theo yêu cầu của 

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản theo quy định tại Điều 14 của Thông tư số 

10/2015/TT-BXD thì ghi theo số mới. 

2. Ghi cấp đổi hoặc cấp lại; trường hợp cấp lại thì ghi (cấp lại lần thứ.....). 

3. Ghi tên cơ sở đào tạo. 

4. Ghi chức danh của người ký giấy chứng nhận. 

5. Giấy chứng nhận có kích thước khổ A5 (210mm x 148.5mm). 

6. Giấy chứng nhận có hai mặt, được quy định như sau: 

- Mặt ngoài: nền mầu đỏ đun; phía trên ghi tên cơ sở đào tạo bằng chữ in hoa đậm màu vàng, 

font Times New Roman, cỡ chữ 12; ở giữa in hình quốc huy màu vàng, đường kính 4 cm; phía 

dưới ghi chữ "GIẤY CHỨNG NHẬN" bằng chữ in hoa đậm màu vàng, font Times New Roman, cỡ 

chữ 14; 

- Mặt trong in họa tiết trống đồng màu trắng, nền xanh da trời nhạt và có các nội dung ghi theo 

mẫu nêu trên. 
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PHỤ LỤC 6 
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ 

CHUNG CƯ CHO CÁC THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng) 

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

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

  

Ảnh 3x4 

(đóng 

dấu nổi 

của cơ sở 

đào tạo) 

  

  

Số: .............../ĐTBQT(1) 

(.............…………………..) (2)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA BỒI DƯỠNG 

KIẾN THỨC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ 

CHUNG CƯ CHO THÀNH VIÊN BAN QUẢN 

TRỊ NHÀ CHUNG CƯ 
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO(3) 

Cấp cho ông/bà: ………………………………. 

CMND (Hộ chiếu) số: …. cấp ngày..../..../ tại … 

Đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý, 

vận hành nhà chung cư tổ chức tại: 

……………………………………………………. 

Từ ngày ……. tháng ……. năm……. 

Đến ngày ……tháng ……. năm……. 

………, ngày …….tháng …….năm .... 

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  

  

Ghi chú: 
1. Số giấy chứng nhận được ghi theo thứ tự; trường hợp cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận thì 

ghi theo số giấy chứng nhận cũ; trường hợp cơ sở khác cấp lại giấy chứng nhận theo yêu cầu của 

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản theo quy định tại Điều 14 của Thông tư số 

10/2015/TT-BXD thì ghi theo số mới. 

2. Ghi cấp đổi hoặc cấp lại; trường hợp cấp lại thì ghi (cấp lại lần thứ.....). 

3. Ghi tên cơ sở đào tạo bằng chữ in hoa. 

4. Ghi chức danh của người ký giấy chứng nhận. 

5. Giấy chứng nhận có kích thước khổ A5 (210mm x 148.5mm). 

6. Giấy chứng nhận có hai mặt, được quy định như sau: 

- Mặt ngoài: nền màu xanh lá cây đậm; phía trên ghi tên cơ sở đào tạo bằng chữ in hoa đậm màu 

vàng, font Times New Roman, cỡ chữ 12; ở giữa in hình quốc huy màu vàng, đường kính 4 cm; 

phía dưới ghi chữ "GIẤY CHỨNG NHẬN" bằng chữ in hoa đậm màu vàng, font Times New 

Roman, cỡ chữ 14; 

- Mặt trong in họa tiết trống đồng màu trắng, nền xanh da trời nhạt và có các nội dung ghi theo 

mẫu nêu trên. 
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PHỤ LỤC 7 
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP 

VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng) 

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

------- 
Số: ……………… 

  

  

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC,  

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 
Kính gửi: Sở Xây dựng 

Cơ sở đào tạo: ……….. (tên cơ sở đào tạo) báo cáo kết quả khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư như sau: 

Khóa đào tạo lần thứ: ……………… được tổ chức từ ngày:  ...../...../ ..... đến ngày..../..../.... tại địa 

chỉ:............ có số lượng học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư của khóa đào tạo này là 

học viên, cụ thể như sau: 

1. Các học viên đã được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm: 

Stt Họ và tên Đơn vị công tác Thời hạn giấy chứng 

nhận 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

          

          

          

          

          

          

2. Các học viên đã được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức 

quản lý, sử dụng nhà chung cư cho các thành viên Ban quản trị bao gồm: 

Stt Họ và tên Đơn vị công tác Thời hạn giấy chứng 

nhận 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

          

          

          

          

          

          

  

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Xây dựng (để b/c); 

- Lưu: ……… 

….., ngày.... tháng.... năm……… 

Thủ trưởng cơ sở đào tạo 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 
Cột 3. Ghi nơi đang công tác (nếu có); đối với Ban quản trị thì ghi địa chỉ nhà chung cư. 
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PHỤ LỤC 8 
 MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN 

LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ CỦA SỞ XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng) 
UBND TỈNH ........ 

SỞ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ………….. ….., ngày ….. tháng ….. năm 2015 

  

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG  

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 
Kính gửi: Bộ Xây dựng 

Sở Xây dựng …………… báo cáo kết quả khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp 

vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn như sau: 

1. Tính từ ngày..../..../....đến ngày..../..../....trên địa bàn tỉnh (hoặc TP) ... có số lượng học viên 

được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý 

vận hành nhà chung cư như sau: 

a) Số lượng học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư là ……………………………… 

b) Số lượng học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý, 

sử dụng nhà chung cư cho các thành viên Ban quản trị là …………………………………… 

2. Các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong quá trình quản lý đào tạo trên địa bàn .......... 

  
  

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu:….. 

Thủ trưởng cơ quan 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 07/2015/TT-NHNN Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005; 

Căn cứ Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối; 

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đối với khách hàng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã và công ty tài chính

(trừ công ty tài chính chuyên ngành). 

2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Các tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng ở nước ngoài trong trường hợp các tổ chức này tham

gia đồng bảo lãnh, bảo lãnh đối ứng và xác nhận bảo lãnh), cá nhân có liên quan đến nghiệp vụ 

bảo lãnh. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo

lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh 

không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh; bên 

được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh. 

2. Bảo lãnh đối ứng là một hình thức bảo lãnh ngân hàng, theo đó bên bảo lãnh đối ứng cam kết

với bên bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với bên bảo lãnh trong trường hợp 

bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh là khách hàng của bên 

bảo lãnh đối ứng; bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh đối ứng. 

3. Xác nhận bảo lãnh là một hình thức bảo lãnh ngân hàng, theo đó bên xác nhận bảo lãnh cam

kết với bên nhận bảo lãnh về việc bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ của bên bảo lãnh đối với 

bên nhận bảo lãnh. Bên xác nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên bảo lãnh 

nếu bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ; bên bảo lãnh phải nhận nợ và 

hoàn trả cho bên xác nhận bảo lãnh, đồng thời bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho 

bên bảo lãnh. 

4. Đồng bảo lãnh là hình thức cấp tín dụng hợp vốn, theo đó có từ 02 (hai) tổ chức tín dụng, chi

nhánh ngân hàng nước ngoài trở lên cùng thực hiện bảo lãnh; hoặc tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng ở nước ngoài cùng thực hiện bảo lãnh. 
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5. Bên bảo lãnh là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện bảo lãnh cho bên 

được bảo lãnh. Trong trường hợp đồng bảo lãnh, bảo lãnh đối ứng và xác nhận bảo lãnh thì bên 

bảo lãnh bao gồm cả tổ chức tín dụng ở nước ngoài. 

6. Bên được bảo lãnh là tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 

tổ chức tín dụng ở nước ngoài), cá nhân được bảo lãnh bởi bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng. 

7. Bên nhận bảo lãnh là tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 

tổ chức tín dụng ở nước ngoài), cá nhân có quyền thụ hưởng bảo lãnh do bên bảo lãnh, bên xác 

nhận bảo lãnh phát hành. 

8. Bên bảo lãnh đối ứng là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng ở 

nước ngoài thực hiện bảo lãnh đối ứng cho bên được bảo lãnh. 

9. Bên xác nhận bảo lãnh là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng ở 

nước ngoài thực hiện xác nhận bảo lãnh cho bên bảo lãnh. 

10. Khách hàng là tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ 

chức tín dụng ở nước ngoài), cá nhân sau: 

a) Trong bảo lãnh ngân hàng (trừ bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh), khách hàng của bên bảo 

lãnh là bên được bảo lãnh; 

b) Trong bảo lãnh đối ứng, khách hàng của bên bảo lãnh là bên bảo lãnh đối ứng, khách hàng của 

bên bảo lãnh đối ứng là bên được bảo lãnh; 

c) Trong xác nhận bảo lãnh, khách hàng của bên bảo lãnh là bên được bảo lãnh, khách hàng của 

bên xác nhận bảo lãnh là bên bảo lãnh. 

11. Thỏa thuận cấp bảo lãnh là văn bản thỏa thuận giữa bên bảo lãnh hoặc bên bảo lãnh đối ứng 

hoặc bên xác nhận bảo lãnh với khách hàng và các bên liên quan khác (nếu có) về việc phát hành 

bảo lãnh ngân hàng, bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh cho khách hàng. 

12. Cam kết bảo lãnh là văn bản do bên bảo lãnh hoặc bên bảo lãnh đối ứng hoặc bên xác nhận 

bảo lãnh phát hành theo một trong các hình thức sau: 

a) Thư bảo lãnh là văn bản cam kết của bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh về việc bên bảo lãnh 

sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện 

hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. 

Trường hợp bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh thì thư bảo lãnh bao gồm cả văn bản cam kết của 

bên bảo lãnh đối ứng với bên bảo lãnh, bên xác nhận bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh; 

b) Hợp đồng bảo lãnh là văn bản thỏa thuận giữa bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh và các bên 

có liên quan (nếu có) về việc bên bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo 

lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với 

bên nhận bảo lãnh. 

Trường hợp bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh thì hợp đồng bảo lãnh bao gồm cả văn bản thỏa 

thuận giữa bên bảo lãnh đối ứng với bên bảo lãnh và các bên liên quan khác (nếu có), giữa bên 

xác nhận bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh và các bên liên quan khác (nếu có). 

Điều 4. Quy định về quản lý ngoại hối trong bảo lãnh 
1. Việc phát hành bảo lãnh bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

phải phù hợp với phạm vi hoạt động ngoại hối trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế của 

từng loại hình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ thực hiện bảo lãnh bằng ngoại tệ cho tổ 

chức, cá nhân đối với nghĩa vụ tài chính hợp pháp bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Những trường hợp không được bảo lãnh, hạn chế bảo lãnh và thực hiện giới hạn cấp 

tín dụng 
Khi thực hiện bảo lãnh, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ các quy 

định tại Luật các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về trường hợp không 

được cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng, giới hạn cấp tín dụng. 

Điều 6. Xác định số dư bảo lãnh đối với khách hàng 283



Số dư bảo lãnh đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan bao gồm số dư 

phát hành cam kết bảo lãnh, số dư phát hành cam kết bảo lãnh đối ứng, số dư phát hành cam kết 

xác nhận bảo lãnh cho khách hàng đó, khách hàng đó và người có liên quan. 

Điều 7. Sử dụng ngôn ngữ 
Các văn bản sử dụng trong giao dịch bảo lãnh bao gồm thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh 

phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp bảo lãnh có yếu tố nước ngoài, các bên liên quan được 

thỏa thuận sử dụng tiếng nước ngoài. Trường hợp sử dụng tiếng nước ngoài, các văn bản phải 

được dịch sang tiếng Việt (có xác nhận của người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài) đính kèm bản tiếng nước ngoài khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền. 

Điều 8. Áp dụng tập quán và lựa chọn giải quyết tranh chấp 
1. Các bên tham gia bảo lãnh ngân hàng, bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh, đồng bảo lãnh được 

thỏa thuận áp dụng tập quán thương mại theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật các tổ chức tín 

dụng. 

2. Việc xử lý tranh chấp phát sinh trong nghiệp vụ bảo lãnh thực hiện theo thỏa thuận của các bên 

phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp bảo lãnh có yếu tố nước ngoài, các bên có thể 

thỏa thuận luật áp dụng, cơ quan giải quyết tranh chấp (bao gồm cả tòa án hoặc trọng tài thương 

mại nước ngoài) để giải quyết tranh chấp về giao dịch bảo lãnh theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 9. Phạm vi bảo lãnh 
Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ tài chính mà bên được bảo 

lãnh có nghĩa vụ thực hiện với bên nhận bảo lãnh. 

Điều 10. Điều kiện đối với khách hàng 
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét, quyết định cấp bảo lãnh, bảo lãnh đối 

ứng, xác nhận bảo lãnh cho khách hàng khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. 

2. Nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ tài chính hợp pháp. 

3. Được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp bảo lãnh đánh giá có khả năng 

hoàn trả lại số tiền mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải trả thay khi thực 

hiện nghĩa vụ bảo lãnh. 

Điều 11. Bảo lãnh đối với khách hàng là người không cư trú 
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được bảo lãnh cho khách hàng tổ chức 

là người không cư trú. Việc bảo lãnh cho khách hàng tổ chức là người không cư trú phải đáp ứng 

một trong những điều kiện dưới đây: 

a) Khách hàng là doanh nghiệp thành lập và hoạt động tại nước ngoài có vốn góp của doanh 

nghiệp Việt Nam dưới hình thức đầu tư quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư 2014 

hoặc dưới hình thức đầu tư trực tiếp khác tại nước ngoài theo pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư; 

b) Khách hàng ký quỹ đủ 100% giá trị bảo lãnh; 

c) Bên nhận bảo lãnh là người cư trú. 

2. Trường hợp khách hàng là tổ chức tín dụng ở nước ngoài thì không phải thực hiện quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi thực hiện bảo lãnh cho khách hàng tổ 

chức là người không cư trú phải tuân thủ các quy định sau: 

a) Được Ngân hàng Nhà nước cho phép hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước 

(đối với trường hợp bảo lãnh cho người không cư trú tại Việt Nam) và hoạt động ngoại hối cơ bản 

trên thị trường quốc tế (đối với trường hợp bảo lãnh cho người không cư trú ở nước ngoài); 
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b) Tuân thủ quy định tại các Điều 126, Điều 127, Điều 128 và Điều 130 Luật các tổ chức tín dụng 

và hướng dẫn thực hiện các quy định này của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm thực hiện bảo 

lãnh cho khách hàng; 

c) Có quy trình đánh giá, quản lý rủi ro tín dụng, trong đó có rủi ro trong bảo lãnh đối với người 

không cư trú; 

d) Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ quy định tại khoản 4 Điều này. 

4. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được bảo lãnh bằng ngoại tệ đối với khách hàng tổ 

chức là người không cư trú ở nước ngoài, trừ các trường hợp sau: 

a) Bảo lãnh cho bên được bảo lãnh tại Việt Nam trên cơ sở bảo lãnh đối ứng của tổ chức tín dụng 

ở nước ngoài; 

b) Xác nhận bảo lãnh cho nghĩa vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng ở nước ngoài đối với bên được 

bảo lãnh tại Việt Nam. 

5. Ngoài các quy định tại Điều này, các nội dung khác về việc bảo lãnh đối với người không cư 

trú phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 12. Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai 
1. Khi thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản để bán, cho thuê mua nhà ở hình 

thành trong tương lai theo quy định tại Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản, ngân hàng thương 

mại phải tuân thủ các quy định sau đây: 

a) Nhà ở hình thành trong tương lai có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại 

Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản; 

b) Trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở ký kết giữa chủ đầu tư và bên mua, bên thuê mua có 

quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư phải hoàn lại tiền cho bên mua, bên thuê mua khi chủ đầu tư vi 

phạm nghĩa vụ bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết với bên mua, bên thuê mua; 

c) Ngân hàng thương mại đánh giá chủ đầu tư có khả năng thực hiện đúng tiến độ dự án và sử 

dụng số tiền ứng trước, các khoản tiền khác của bên mua, bên thuê mua đã trả cho chủ đầu tư 

đúng mục đích; 

d) Ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân 

hàng tại Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập 

và hoạt động; 

đ) Thỏa thuận cấp bảo lãnh với chủ đầu tư, cam kết bảo lãnh phải phù hợp với quy định tại khoản 

2, 3 Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản 2014; 

e) Cam kết bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải có hiệu lực 

đến thời điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ ngày bàn giao nhà cho bên mua, bên thuê mua nhà ở theo 

thỏa thuận của chủ đầu tư với bên mua, bên thuê mua nhà ở. 

2. Hợp đồng bảo lãnh theo quy định tại Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản được lập dưới một 

trong các hình thức cam kết bảo lãnh quy định tại khoản 12 Điều 3 và Điều 15 Thông tư này. 

3. Ngoài các quy định tại khoản 1, 2 Điều này, các nội dung khác về việc bảo lãnh trong bán, cho 

thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 13. Hồ sơ đề nghị bảo lãnh 
1. Hồ sơ đề nghị bảo lãnh bao gồm các loại tài liệu chủ yếu sau: 

a) Văn bản đề nghị bảo lãnh; 

b) Tài liệu về khách hàng; 

c) Tài liệu về nghĩa vụ được bảo lãnh; 

d) Tài liệu về biện pháp bảo đảm (nếu có); 

đ) Tài liệu về các bên liên quan khác (nếu có). 

2. Căn cứ tình hình thực tế nghiệp vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài và đặc điểm cụ thể của từng nhóm khách hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài hướng dẫn cụ thể, công bố công khai về yêu cầu hồ sơ cần gửi tới để tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét cấp bảo lãnh. 
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Điều 14. Thỏa thuận cấp bảo lãnh 
1. Để thực hiện bảo lãnh, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng ký 

thỏa thuận cấp bảo lãnh. Trường hợp phát hành bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh đối ứng thì bên bảo 

lãnh không bắt buộc phải ký thỏa thuận cấp bảo lãnh với bên bảo lãnh đối ứng. 

2. Thỏa thuận cấp bảo lãnh phải có các nội dung sau: 

a) Các quy định pháp luật áp dụng; 

b) Thông tin về các bên trong quan hệ bảo lãnh; 

c) Nghĩa vụ được bảo lãnh; 

d) Số tiền bảo lãnh, đồng tiền bảo lãnh; 

đ) Hình thức phát hành cam kết bảo lãnh; 

e) Điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; 

g) Quyền và nghĩa vụ của các bên; 

h) Phí bảo lãnh; 

i) Thỏa thuận về bắt buộc nhận nợ trả thay, lãi suất áp dụng đối với số tiền trả thay và nghĩa vụ, 

thời hạn hoàn trả nợ khi phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; 

k) Số hiệu, ngày ký, hiệu lực của thỏa thuận; 

l) Giải quyết tranh chấp phát sinh. 

3. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, các bên có thể thỏa thuận các nội dung khác 

trong thỏa thuận cấp bảo lãnh không trái với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật. 

4. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ nội dung thỏa thuận cấp bảo lãnh do các bên liên quan thỏa 

thuận, quyết định trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. 

Điều 15. Cam kết bảo lãnh 
1. Cam kết bảo lãnh phải có các nội dung sau: 

a) Các quy định pháp luật áp dụng; 

b) Số hiệu, hình thức cam kết bảo lãnh; 

c) Thông tin về các bên trong quan hệ bảo lãnh; 

d) Ngày phát hành bảo lãnh, ngày bắt đầu có hiệu lực của bảo lãnh và/hoặc trường hợp bắt đầu có 

hiệu lực của bảo lãnh; 

đ) Ngày hết hiệu lực và/hoặc trường hợp hết hiệu lực của bảo lãnh; 

e) Số tiền bảo lãnh, đồng tiền bảo lãnh; 

g) Nghĩa vụ bảo lãnh; 

h) Điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; 

i) Hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; 

k) Cách thức để kiểm tra tính xác thực của cam kết bảo lãnh. 

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, cam kết bảo lãnh có thể có các nội dung 

khác phù hợp với thỏa thuận cấp bảo lãnh, phù hợp với quy định, tại Thông tư này và quy định 

của pháp luật. 

3. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ nội dung cam kết bảo lãnh do các bên liên quan thỏa thuận 

phù hợp với thỏa thuận cấp bảo lãnh và tuân thủ quy định pháp luật. 

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài căn cứ các nội dung của thỏa thuận cấp bảo 

lãnh, cam kết bảo lãnh tại Thông tư này để thiết kế, in ấn và ban hành mẫu cam kết bảo lãnh phù 

hợp với từng hình thức bảo lãnh, loại hình bảo lãnh áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải ban hành quy định nội bộ về quy trình, trách nhiệm thực hiện việc thiết kế, in ấn, phát 

hành và sử dụng mẫu cam kết bảo lãnh đảm bảo an toàn, tuân thủ quy định pháp luật. 

5. Đối với các cam kết bảo lãnh phát hành thông qua mạng thông tin liên lạc quốc tế giữa các 

ngân hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo hình thức và quy 

trình phát hành cam kết bảo lãnh của mạng thông tin liên lạc quốc tế giữa các ngân hàng. Tổ chức 
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tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có quy trình giám sát, quản lý hoạt động phát hành 

bảo lãnh đối với các trường hợp này bảo đảm an toàn, hiệu quả. 

Điều 16. Thẩm quyền ký thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh 
1. Thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc 

người đại diện theo ủy quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

2. Việc ủy quyền ký thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh phải được lập bằng văn bản và phù 

hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 17. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của khách hàng 
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận với các bên có liên quan về việc 

áp dụng biện pháp bảo đảm hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm đối với nghĩa vụ hoàn trả số 

tiền trả thay khi phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định nguyên tắc và điều kiện cụ thể của 

việc áp dụng từng biện pháp bảo đảm hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm phù hợp với quy 

định của pháp luật về nghiệp vụ bảo lãnh, giao dịch bảo đảm và theo quy định nội bộ của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Điều 18. Phí bảo lãnh 
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận mức phí bảo lãnh đối với khách 

hàng. Trong trường hợp bảo lãnh đối ứng hoặc xác nhận bảo lãnh, mức phí bảo lãnh do các bên 

thỏa thuận trên cơ sở mức phí bảo lãnh được bên được bảo lãnh chấp thuận. 

2. Trường hợp thực hiện đồng bảo lãnh, trên cơ sở thỏa thuận về tỷ lệ tham gia đồng bảo lãnh và 

mức phí thu được của bên được bảo lãnh, các bên tham gia đồng bảo lãnh thỏa thuận mức phí bảo 

lãnh cho mỗi bên đồng bảo lãnh. 

3. Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo lãnh cho một nghĩa vụ liên 

đới thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận với từng khách hàng về mức 

phí phải trả trên cơ sở nghĩa vụ liên đới tương ứng của mỗi khách hàng, trừ trường hợp các bên có 

thỏa thuận khác. 

4. Trường hợp đồng tiền bảo lãnh là ngoại tệ, các bên thỏa thuận thu phí bảo lãnh bằng ngoại tệ 

hoặc quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bán của bên bảo lãnh tại thời điểm thu phí hoặc tại thời 

điểm thông báo thu phí. 

5. Các bên có thể thỏa thuận điều chỉnh mức phí bảo lãnh. 

Điều 19. Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh 
1. Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh được xác định từ ngày phát hành cam kết bảo lãnh hoặc 

sau ngày phát hành cam kết bảo lãnh theo thỏa thuận của các bên liên quan cho đến thời điểm hết 

hiệu lực của nghĩa vụ bảo lãnh quy định tại Điều 23 của Thông tư này. 

2. Thời hạn hiệu lực của thỏa thuận cấp bảo lãnh do các bên thỏa thuận nhưng tối thiểu phải bằng 

thời hạn có hiệu lực của cam kết bảo lãnh. 

3. Trường hợp ngày hết hiệu lực của cam kết bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh trùng vào ngày 

nghỉ, ngày lễ, tết thì ngày hết hiệu lực được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. 

4. Việc gia hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh do các bên thỏa thuận phù hợp với thỏa thuận cấp 

bảo lãnh. 

Điều 20. Miễn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 
1. Trong trường hợp bên nhận bảo lãnh miễn thực hiện nghĩa vụ cho bên bảo lãnh/bên xác nhận 

bảo lãnh thì bên được bảo lãnh và/hoặc bên có liên quan vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đã cam kết 

đối với bên nhận bảo lãnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc thực hiện nghĩa vụ liên 

đới theo quy định của pháp luật. 

2. Trong trường hợp một hoặc một số thành viên đồng bảo lãnh được miễn việc thực hiện phần 

nghĩa vụ bảo lãnh của mình thì các thành viên khác vẫn phải thực hiện phần nghĩa vụ bảo lãnh của 

mình theo cam kết bảo lãnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

Điều 21. Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 287



1. Để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh phải gửi văn bản yêu cầu thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh kèm hồ sơ theo thỏa thuận tại cam kết bảo lãnh cho bên bảo lãnh. Yêu cầu thực 

hiện nghĩa vụ bảo lãnh được coi là hợp lệ khi bên bảo lãnh nhận được trong thời gian làm việc của 

bên bảo lãnh và trong thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh. Trường hợp gửi yêu cầu thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh dưới hình thức thư bảo đảm qua mạng bưu chính công cộng thì ngày bên bảo 

lãnh nhận được yêu cầu là ngày ký nhận thư bảo đảm. 

2. Thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh: 

a) Trường hợp bảo lãnh ngân hàng (trừ trường hợp bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh): 

Chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày bên bảo lãnh nhận được văn bản yêu cầu thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này, bên bảo lãnh có trách nhiệm thực 

hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết đối với bên nhận bảo lãnh, đồng thời hạch toán 

ghi nợ vào tài khoản cho vay bắt buộc số tiền đã trả thay cho bên được bảo lãnh và thông báo cho 

bên được bảo lãnh biết. Bên được bảo lãnh có nghĩa vụ hoàn trả đầy đủ số tiền bên bảo lãnh đã trả 

thay và số tiền lãi theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

b) Trường hợp bảo lãnh đối ứng: 

Chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày bên bảo lãnh nhận được văn bản yêu cầu thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này, bên bảo lãnh thực hiện đúng, đầy đủ 

nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. 

Sau khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, bên bảo lãnh gửi văn bản yêu cầu bên bảo lãnh đối ứng thực 

hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết kèm hồ sơ theo thỏa thuận tại cam kết bảo lãnh đối ứng. Yêu 

cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối ứng được coi là hợp lệ khi bên bảo lãnh đối ứng nhận được 

trong thời gian làm việc của bên bảo lãnh đối ứng và trong thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh 

đối ứng. Trường hợp gửi yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối ứng dưới hình thức thư bảo đảm 

qua mạng bưu chính công cộng thì ngày bên bảo lãnh đối ứng nhận được yêu cầu là ngày ký nhận 

thư bảo đảm. 

Chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày bên bảo lãnh đối ứng nhận được yêu cầu thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết với 

bên bảo lãnh, đồng thời hạch toán ghi nợ vào tài khoản cho vay bắt buộc số tiền đã trả thay cho 

bên được bảo lãnh và thông báo cho bên được bảo lãnh biết. Bên được bảo lãnh có trách nhiệm 

hoàn trả đầy đủ số tiền bên bảo lãnh đối ứng đã trả thay và số tiền lãi theo quy định tại khoản 3 

Điều này. 

Trường hợp bên bảo lãnh đối ứng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam 

kết với bên bảo lãnh thì bên bảo lãnh hạch toán ghi nợ vào tài khoản cho vay bắt buộc số tiền đã 

trả thay và thông báo cho bên bảo lãnh đối ứng biết. Bên bảo lãnh đối ứng có trách nhiệm hoàn trả 

đầy đủ số tiền bên bảo lãnh đã trả thay và số tiền lãi theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

c) Trường hợp xác nhận bảo lãnh: 

Chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày bên bảo lãnh nhận được văn bản yêu cầu thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này, bên bảo lãnh thực hiện đúng, đầy đủ 

nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết với bên nhận bảo lãnh, đồng thời hạch toán ghi nợ vào tài khoản cho 

vay bắt buộc số tiền đã trả thay cho bên được bảo lãnh và thông báo cho bên được bảo lãnh biết. 

Bên được bảo lãnh có nghĩa vụ hoàn trả đầy đủ số tiền bên bảo lãnh đã trả thay và số tiền lãi theo 

quy định tại khoản 3 Điều này. 

Trường hợp bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh đã cam 

kết với bên nhận bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh gửi văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

kèm hồ sơ theo thỏa thuận tại cam kết bảo lãnh cho bên xác nhận bảo lãnh. Yêu cầu thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh được coi là hợp lệ khi bên xác nhận bảo lãnh nhận được trong thời gian làm 

việc của bên xác nhận bảo lãnh và trong thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh. Trường hợp gửi 

yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh dưới hình thức thư bảo đảm qua mạng bưu chính công cộng 

thì ngày bên xác nhận bảo lãnh nhận được yêu cầu là ngày ký nhận thư bảo đảm. 
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Chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày bên xác nhận bảo lãnh nhận được yêu cầu thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh, bên xác nhận bảo lãnh thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết đối với bên 

nhận bảo lãnh, đồng thời hạch toán ghi nợ vào tài khoản cho vay bắt buộc số tiền đã trả thay cho 

bên bảo lãnh và thông báo cho bên bảo lãnh biết. Bên bảo lãnh có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ số 

tiền bên xác nhận bảo lãnh đã trả thay và số tiền lãi theo quy định tại khoản 3 Điều này, đồng thời 

yêu cầu bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh. 

3. Bên trả thay quyết định thời hạn cho vay bắt buộc, kỳ hạn trả nợ, lãi suất áp dụng đối với số 

tiền trả thay phù hợp với thỏa thuận cấp bảo lãnh. Mức lãi suất áp dụng đối với số tiền trả thay do 

các bên thỏa thuận trong thỏa thuận cấp bảo lãnh nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho vay 

thông thường đang áp dụng đối với khoản vay có thời hạn tương ứng tại chính tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó. 

4. Trường hợp từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ khi nhận 

được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, bên từ chối phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ 

chối. 

5. Trường hợp trả thay bằng ngoại tệ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán 

cho vay bắt buộc bằng loại ngoại tệ đã trả thay. 

Điều 22. Quan hệ giữa cam kết bảo lãnh và hợp đồng có nghĩa vụ được bảo lãnh 
1. Hợp đồng có nghĩa vụ được bảo lãnh bị vô hiệu mà các bên chưa thực hiện hợp đồng đó thì 

cam kết bảo lãnh chấm dứt; nếu đã thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng có nghĩa vụ được 

bảo lãnh thì cam kết bảo lãnh không chấm dứt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Hợp đồng có nghĩa vụ được bảo lãnh bị hủy bỏ hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện mà các 

bên chưa thực hiện hợp đồng đó thì cam kết bảo lãnh chấm dứt; nếu đã thực hiện một phần hoặc 

toàn bộ hợp đồng có nghĩa vụ được bảo lãnh thì cam kết bảo lãnh không chấm dứt, trừ trường hợp 

có thỏa thuận khác. 

3. Trong trường hợp cam kết bảo lãnh không chấm dứt theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ tài chính để thanh 

toán nghĩa vụ hoàn trả của bên được bảo lãnh đối với mình. 

Điều 23. Chấm dứt nghĩa vụ bảo lãnh 
Nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt trong các trường hợp sau: 

1. Nghĩa vụ của bên được bảo lãnh chấm dứt. 

2. Nghĩa vụ bảo lãnh đã được thực hiện theo đúng cam kết bảo lãnh. 

3. Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác. 

4. Cam kết bảo lãnh đã hết hiệu lực. 

5. Bên nhận bảo lãnh miễn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bên bảo lãnh. 

6. Theo thỏa thuận của các bên. 

7. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 22. 

8. Nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 24. Đồng bảo lãnh 
1. Nguyên tắc, điều kiện, quy trình tổ chức thực hiện đồng bảo lãnh được thực hiện theo quy định 

tại Thông tư này, quy định của Ngân hàng Nhà nước về cấp tín dụng hợp vốn của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng và quy định pháp luật có liên quan. 

2. Các bên tham gia đồng bảo lãnh cùng chịu trách nhiệm liên đới trong việc thực hiện nghĩa vụ 

bảo lãnh, nếu không có thỏa thuận khác. Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài đầu mối phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì các bên tham gia có trách nhiệm hoàn trả cho 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đầu mối số tiền tương ứng theo tỷ lệ tham gia 

đồng bảo lãnh mà các bên đã thỏa thuận. 

Điều 25. Bảo lãnh cho một nghĩa vụ liên đới 
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo lãnh cho một nghĩa vụ liên đới phải thực 

hiện trên cơ sở hợp đồng liên đới quyền và nghĩa vụ giữa các bên. 
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Điều 26. Quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bảo lãnh 
1. Căn cứ quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật liên quan, tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về nghiệp vụ bảo lãnh đối với tổ 

chức, cá nhân là người cư trú và tổ chức là người không cư trú phù hợp với quy định về cấp tín 

dụng, trong đó phải phân định giữa khâu thẩm định và xét duyệt cấp bảo lãnh. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi 01 (một) bản quy định nội bộ nghiệp vụ 

bảo lãnh về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) chậm nhất 5 ngày làm việc kể 

từ khi ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung. 

Điều 27. Quyền của bên bảo lãnh 
1. Chấp nhận hoặc từ chối đề nghị cấp bảo lãnh. 

2. Đề nghị bên xác nhận bảo lãnh thực hiện xác nhận bảo lãnh đối với khoản bảo lãnh của mình 

cho bên được bảo lãnh. 

3. Yêu cầu bên được bảo lãnh hoặc bên bảo lãnh đối ứng và các bên liên quan cung cấp các tài 

liệu, thông tin có liên quan đến việc thẩm định bảo lãnh tài sản bảo đảm (nếu có). 

4. Yêu cầu bên được bảo lãnh hoặc bên bảo lãnh đối ứng có các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ 

được bảo lãnh (nếu cần). 

5. Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của khách hàng trong thời hạn hiệu lực của bảo 

lãnh. 

6. Thu phí bảo lãnh, điều chỉnh phí bảo lãnh; áp dụng, điều chỉnh lãi suất, lãi suất phạt. 

7. Từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi cam kết bảo lãnh hết hiệu lực hoặc hồ sơ yêu cầu thực 

hiện nghĩa vụ bảo lãnh không đáp ứng đủ các điều kiện quy định trong cam kết bảo lãnh, hoặc có 

bằng chứng chứng minh chứng từ xuất trình là giả mạo. 

8. Yêu cầu bên bảo lãnh đối ứng thực hiện nghĩa vụ đã cam kết. 

9. Hạch toán ghi nợ cho bên được bảo lãnh (trong trường hợp bảo lãnh ngân hàng) hoặc bên bảo 

lãnh đối ứng (trong trường hợp bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh đối ứng) ngay khi thực hiện nghĩa vụ 

bảo lãnh, yêu cầu bên được bảo lãnh hoặc bên bảo lãnh đối ứng hoàn trả số tiền mà bên bảo lãnh 

đã trả thay theo cam kết. 

10. Yêu cầu thành viên đồng bảo lãnh khác hoàn trả số tiền đã trả thay cho bên được bảo lãnh 

trong trường hợp thành viên làm đầu mối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong đồng bảo lãnh. 

11. Xử lý tài sản bảo đảm theo thỏa thuận và quy định của pháp luật. 

12. Chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ của mình cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài khác theo thỏa thuận của các bên liên quan phù hợp với quy định của pháp luật. 

13. Khởi kiện theo quy định của pháp luật khi bên được bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng vi phạm 

nghĩa vụ đã cam kết. 

14. Các quyền khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 28. Quyền của bên bảo lãnh đối ứng 
1. Chấp nhận hoặc từ chối đề nghị phát hành bảo lãnh đối ứng. 

2. Đề nghị bên bảo lãnh phát hành bảo lãnh cho nghĩa vụ của khách hàng của mình đối với bên 

nhận bảo lãnh. 

3. Yêu cầu khách hàng cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan đến việc thẩm định bảo lãnh 

đối ứng và tài sản đảm bảo (nếu có). 

4. Yêu cầu khách hàng có các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ bảo lãnh (nếu cần). 

5. Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của khách hàng trong thời hạn hiệu lực của bảo 

lãnh. 

6. Thu phí bảo lãnh, điều chỉnh phí bảo lãnh; áp dụng, điều chỉnh lãi suất. 

7. Từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối ứng khi cam kết bảo lãnh hết hiệu lực hoặc hồ sơ yêu 

cầu thanh toán không đáp ứng đủ các điều kiện quy định trong cam kết bảo lãnh hoặc có bằng 

chứng chứng minh chứng từ xuất trình là giả mạo. 
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8. Hạch toán ghi nợ cho bên được bảo lãnh ngay khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối ứng cho bên 

bảo lãnh, yêu cầu bên được bảo lãnh hoàn trả số tiền mà bên bảo lãnh đối ứng đã thực hiện nghĩa 

vụ bảo lãnh đối ứng cho bên bảo lãnh theo cam kết. 

9. Xử lý tài sản bảo đảm của bên được bảo lãnh theo thỏa thuận và quy định của pháp luật. 

10. Khởi kiện theo quy định của pháp luật khi bên được bảo lãnh, bên bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ 

đã cam kết. 

11. Chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ của mình cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài khác theo thỏa thuận của các bên liên quan phù hợp với quy định của pháp luật. 

12. Các quyền khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 29. Quyền của bên xác nhận bảo lãnh 
1. Chấp thuận hoặc từ chối đề nghị xác nhận bảo lãnh. 

2. Yêu cầu khách hàng cung cấp các tài liệu thông tin có liên quan đến việc thẩm định bảo lãnh và 

tài sản bảo đảm (nếu có). 

3. Yêu cầu khách hàng có các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ bảo lãnh (nếu cần). 

4. Thỏa thuận với bên được bảo lãnh và/hoặc khách hàng về nghĩa vụ xác nhận bảo lãnh, trình tự, 

thủ tục hoàn trả đối với nghĩa vụ xác nhận bảo lãnh mà bên xác nhận bảo lãnh đã thực hiện đối 

với bên nhận bảo lãnh. 

5. Thu phí bảo lãnh, điều chỉnh phí bảo lãnh; áp dụng, điều chỉnh lãi suất. 

6. Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của khách hàng trong thời hạn hiệu lực của bảo 

lãnh. 

7. Hạch toán ghi nợ cho bên bảo lãnh ngay khi thực hiện nghĩa vụ xác nhận bảo lãnh, yêu cầu bên 

bảo lãnh hoàn trả số tiền mà bên xác nhận bảo lãnh đã trả thay theo cam kết. 

8. Xử lý tài sản bảo đảm của bên bảo lãnh hoặc bên được bảo lãnh theo thỏa thuận và quy định 

của pháp luật. 

9. Khởi kiện theo quy định của pháp luật khi bên bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ đã cam kết. 

10. Chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ của mình cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài khác theo thỏa thuận của các bên liên quan phù hợp với quy định của pháp luật, 

11. Từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi cam kết bảo lãnh hết hiệu lực hoặc hồ sơ yêu cầu 

thanh toán không đáp ứng đủ các điều kiện quy định trong cam kết bảo lãnh hoặc bằng chứng 

chứng minh chứng từ xuất trình là giả mạo. 

12. Các quyền khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 30. Nghĩa vụ của bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng và bên xác nhận bảo lãnh 
1. Có trách nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến thẩm quyền phát hành cam kết 

bảo lãnh cho các bên có liên quan; thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi nhận được yêu cầu phù hợp 

với quy định tại cam kết bảo lãnh. 

2. Thực hiện đầy đủ, đúng nghĩa vụ bảo lãnh quy định tại Điều 21 Thông tư này. 

3. Hoàn trả đầy đủ tài sản bảo đảm (nếu có) và các giấy tờ có liên quan cho bên bảo đảm khi 

thanh lý thỏa thuận cấp bảo lãnh, nếu không có thỏa thuận khác. 

4. Chậm nhất sau 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản khiếu nại của bên nhận 

bảo lãnh về lý do từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, phải có văn bản trả lời bên khiếu nại. 

5. Thực hiện lưu giữ hồ sơ bảo lãnh theo quy định của pháp luật. 

6. Hướng dẫn đối với bên nhận bảo lãnh việc kiểm tra và xác nhận tính xác thực của cam kết bảo 

lãnh được phát hành. 

7. Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của bên được bảo lãnh 
1. Bên được bảo lãnh có các quyền sau đây: 

a) Từ chối các yêu cầu của bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng, bên xác nhận bảo lãnh không đúng 

với các thỏa thuận trong thỏa thuận cấp bảo lãnh hoặc cam kết bảo lãnh; 

b) Đề nghị bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm theo cam kết; 
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c) Khởi kiện theo quy định của pháp luật khi bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng vi phạm nghĩa vụ 

đã cam kết; 

d) Thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật khi các bên liên quan thực 

hiện chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ bảo lãnh của các bên đối với khoản bảo lãnh; 

đ) Kiểm tra tính xác thực của cam kết bảo lãnh; 

e) Các quyền khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật. 

2. Bên được bảo lãnh có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến khoản bảo lãnh 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin, tài 

liệu đã cung cấp; 

b) Thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ, trách nhiệm đã cam kết và các thỏa thuận quy định tại 

thỏa thuận cấp bảo lãnh; 

c) Hoàn trả cho bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng số tiền bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng đã 

thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận cấp bảo lãnh hoặc cam kết giữa các bên và các chi phí phát 

sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; 

d) Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng về quá trình thực hiện nghĩa 

vụ được bảo lãnh. Có nghĩa vụ báo cáo tình hình hoạt động có liên quan đến giao dịch bảo lãnh 

cho bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng; 

đ) Phối hợp với bên bảo lãnh, bên bảo lãnh đối ứng và các bên liên quan trong quá trình xử lý tài 

sản bảo đảm (nếu có); 

e) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh 
1. Quyền của bên nhận bảo lãnh: 

a) Yêu cầu bên bảo lãnh, bên xác nhận bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; 

b) Yêu cầu bên bảo lãnh, bên xác nhận bảo lãnh thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm theo cam 

kết bảo lãnh; 

c) Khởi kiện theo quy định của pháp luật khi bên bảo lãnh, bên xác nhận bảo lãnh vi phạm nghĩa 

vụ đã cam kết; 

d) Kiểm tra tính xác thực của cam kết bảo lãnh; 

đ) Chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ của mình cho tổ chức, cá nhân khác theo thỏa thuận của các 

bên liên quan phù hợp với quy định của pháp luật; 

e) Miễn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bên bảo lãnh, bên xác nhận bảo lãnh; 

g) Các quyền khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật. 

2. Nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh 

a) Thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ trong các hợp đồng liên quan đến nghĩa vụ bảo lãnh, đảm bảo 

phù hợp với nội dung cam kết bảo lãnh; 

b) Thông báo kịp thời cho bên bảo lãnh, bên xác nhận bảo lãnh và các bên liên quan dấu hiệu vi 

phạm, hành vi vi phạm của bên được bảo lãnh; 

c) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật. 

Chương III 

BÁO CÁO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 33. Hạch toán kế toán, thông tin báo cáo 
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện hạch toán kế toán, theo dõi 

tất cả các khoản bảo lãnh phát sinh theo quy định. 

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện báo cáo tình hình thực hiện bảo 

lãnh theo quy định về chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 34. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước 
1. Trách nhiệm của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế: 
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a) Đầu mối tiếp nhận văn bản quy định nội bộ về nghiệp vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại Điều 26 Thông tư này; theo dõi, tổng hợp tình hình thực 

hiện nghiệp vụ bảo lãnh của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

b) Đầu mối tổng hợp, công bố danh sách ngân hàng thương mại theo quy định tại Khoản 1 Điều 

56 Luật kinh doanh bất động sản 2014 là ngân hàng có đủ điều kiện quy định tại điểm d khoản 1 

Điều 12 Thông tư này trên cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước; 

c) Đầu mối xử lý các vướng mắc phát sinh liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh. 

2. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: 

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát nghiệp vụ 

bảo lãnh của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và xử lý các vi phạm phát sinh 

theo thẩm quyền; 

b) Phối hợp với Vụ Tín dụng các ngành kinh tế công bố danh sách ngân hàng thương mại theo 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

3. Vụ Tài chính - kế toán có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài thực hiện chế độ hạch toán kế toán đối với các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ bảo 

lãnh theo quy định tại Thông tư này. 

4. Vụ Quản lý ngoại hối có trách nhiệm hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài. 

5. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục 

Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra các tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc chấp hành Thông tư này theo thẩm quyền. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 35. Điều khoản chuyển tiếp 
Các thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh ký kết và có hiệu lực trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận, cam kết đã ký cho đến khi nghĩa vụ 

bảo lãnh chấm dứt. Việc sửa đổi, bổ sung các thỏa thuận cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh nêu trên 

chỉ được thực hiện nếu nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định tại Thông tư này. 

Điều 36. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/8/2015 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 28/2012/TT-NHNN ngày 03/10/2012 của Ngân hàng Nhà 

nước quy định về bảo lãnh ngân hàng. 

Điều 37. Tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám 

đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thi hành 

Thông tư này. 

  
  

Nơi nhận: 
- Như Điều 37; 

- Ban Lãnh đạo NHNN; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp (để kiểm tra); 

- Công báo; 

- Website NHNN; 

- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ TD (10). 

KT. THỐNG ĐỐC 

PHÓ THỐNG ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đồng Tiến 
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BỘ XÂY DỰNG 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 30/BXD-QLN 

V/v: hướng dẫn thực hiện Điều 56 

Luật Kinh doanh bất động sản 

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và thương mại Sao Hồng 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 04/2017/CV-SH ngày 19/1/2017 của Quý Công ty đề 

nghị hướng dẫn việc áp dụng Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản đối với việc bán nhà ở 

thương mại thuộc dự án nhà ở xã hội Sao Hồng tại xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 

Theo quy định tại Điều 1 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 thì các giao dịch mua bán, cho 

thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản 

phải thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.Theo đó tại khoản 1 Điều 

56 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 quy định trước khi bán, cho thuê mua nhà 

ở thương mại hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án bất động sản phải được ngân hàng 

thương mại có đủ năng lực bảo lãnh nghĩa vụ tài chính đối với khách hàng khi chủ đầu tư không 

bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng. 

Căn cứ các quy định nêu trên thì chủ đầu tư dự án khi bán, cho thuê mua căn hộ thương mại 

hình thành trong tương lai trong dự án nhà ở xã hội phải thực hiện bảo lãnh theo quy định và phí 

bảo lãnh do các bên thỏa thuận theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản. 

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện theo quy 

định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c); 

- Lưu: VT, Cục QLN, p.BĐS 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ 

VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Nguyễn Trọng Ninh 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 20/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013 

QUYẾT ĐỊNH 
QUY ĐỊNH MỨC GIÁ TRỊ CỦA GIAO DỊCH CÓ GIÁ TRỊ LỚN PHẢI BÁO CÁO 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật phòng, chống rửa tiền ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải 

báo cáo, 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật phòng, chống rửa tiền. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy 

định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền. 

Điều 3. Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo  
Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2013.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP, BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng 

TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công 

báo; 

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). 

THỦ TƯỚNG 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 
Số: 55/NQ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010 

NGHỊ QUYẾT 

VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG 

CHÍNH PHỦ  
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên 

trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Xây dựng kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 2. Giao Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm 

triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại Phương án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính đã được Chính phủ thông qua tại Điều 1 và Điều 3 của Nghị quyết này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Xây dựng chủ động phát hiện và kịp thời sửa đổi, bổ 

sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị bằng 

văn bản, gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ về các luật, pháp lệnh, nghị định của Chính 

phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định về thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung, 

thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ để thực hiện Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được Chính 

phủ thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này. 

Điều 3. Đối với những thủ tục hành chính được quy định trong luật, pháp lệnh cần phải sửa đổi, 

bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ theo Phương án đơn giản hóa nêu tại Điều 1 Nghị quyết 

này, giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, trước 

ngày 31 tháng 12 năm 2010, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị của Chính phủ về việc 

cho phép bổ sung dự án luật, pháp lệnh để thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 

đã được Chính phủ thông qua vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, 2012 theo 

hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản và áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. 

Căn cứ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được Quốc hội thông qua, giao Văn phòng Chính 

phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thời hạn Bộ Xây 

dựng và các bộ, ngành liên quan hoàn thành việc soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh nêu trên gửi 

Bộ Tư pháp tổng hợp thành văn bản chung để trình Chính phủ xem xét, quyết định. 

Điều 4. Đối với những thủ tục hành chính được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc 

thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ phải sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ theo Phương án đơn giản hóa nêu tại 

Điều 1 Nghị quyết này, giao Bộ Xây dựng áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo 

trình tự, thủ tục rút gọn để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

ban hành. Trường hợp cần áp dụng một văn bản để sửa một văn bản, giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

xem xét, quyết định. 

Điều 5. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ nội dung văn 

bản quy phạm pháp luật của các cơ quan trung ương ban hành để thực thi phương án đơn giản hóa 

thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, thực hiện ngay việc sửa đổi, bổ sung, thay thế 

hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại các văn bản thuộc thẩm quyền, ban hành để bảo 

đảm thi hành khi các văn bản của trung ương nói trên có hiệu lực. 
296



Điều 6. Giao Văn phòng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của Bộ 

Xây dựng, các bộ, ngành, địa phương có liên quan để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo 

gỡ trong quá trình thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được Chính phủ 

thông qua tại Nghị quyết này. 

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

  
  

 
TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
  

PHƯƠNG ÁN 
ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA BỘ XÂY DỰNG  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ) 

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

A. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA  

Nhóm thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm: 

1. Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu 

tư của Thủ tướng Chính phủ - B-BXD-046456-TT; 

2. Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan cấp Bộ - B-BXD-050208-TT; 

3. Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước 

thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - B-BXD-

050215-TT; 

4. Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước 

thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - B-BXD-

050225-TT; 

5. Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước 

thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã - B-BXD-

050226-TT. 
a) Sửa tên thủ tục thành: Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình … 

b) Quy định cụ thể về trình tự thực hiện thủ tục, trong đó: 

- Quy định rõ các bước mà cá nhân, tổ chức và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải thực 

hiện theo trình tự thời gian. 

- Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, của cá nhân, tổ chức đối với từng 

bước thực hiện. 

c) Về thành phần và số lượng hồ sơ  

- Về nội dung mẫu Tờ trình: 

+ Bổ sung thông tin pháp lý của nhà đầu tư trong Tờ trình như: số Giấy chứng nhận Đăng ký kinh 

doanh (hoặc tương đương), ngày cấp, nơi cấp phép, người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư; 

+ Bỏ các mục 2: "Chủ đầu tư", 17: "Các nội dung khác", 18: "Kết luận". 

- Quy định rõ: "Các văn bản pháp lý liên quan" trong thành phần hồ sơ. 
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- Quy định số lượng hồ sơ phải nộp: 04 bộ. 

d) Quy định cụ thể thời hạn phê duyệt của người quyết định đầu tư, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình 

phê duyệt dự án theo quy định, như sau: 

- 45 ngày làm việc đối với dự án quan trọng quốc gia. 

- 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm A. 

- 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B. 

- 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C. 

đ) Quy định rõ kết quả của thủ tục hành chính là: Quyết định phê duyệt dự án. 

e) Về lệ phí thẩm định: 

- Điều chỉnh mức thu lệ phí thẩm định trên cơ sở rà soát, bãi bỏ các quỹ hình thành từ nguồn lệ 

phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng để bảo đảm lệ phí thẩm định chỉ phục vụ cho hoạt động 

thẩm định. 

- Pháp lý hóa các quy định về lệ phí. 

Nhóm thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm: 

6. Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định đầu tư - B-BXD-046456-TT; 

7. Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ 

quyết định đầu tư - B-BXD-050243-TT; 

8. Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định đầu tư - B-BXD-050247-TT; 

9. Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện quyết định đầu tư - B-BXD-050249-TT; 

10. Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã quyết định đầu tư - B-BXD-050260-TT. 
a) Quy định cụ thể về các bước mà cá nhân, tổ chức và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải 

thực hiện theo trình tự thời gian; trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, cá nhân, tổ chức 

đối với từng bước thực hiện. 

b) Về thành phần và số lượng hồ sơ: 

- Xây dựng, ban hành mẫu Tờ trình đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình. 

- Quy định cụ thể hồ sơ trình điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình. 

- Quy định số lượng hồ sơ phải nộp: 04 bộ. 

c) Quy định để viện dẫn thời hạn giải quyết thủ tục này tuân thủ theo quy định như đối với thủ tục 

thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. 

d) Quy định rõ kết quả của thủ tục hành chính là: Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh. 

đ) Quy định viện dẫn lệ phí thực hiện thủ tục này theo quy định như đối với thủ tục thẩm định và 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. 

Nhóm thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước, gồm: 

11. Thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc 

thẩm quyền quyết định đầu tư của Cơ quan cấp Bộ - B-BXD-050228-TT; 

12. Thủ tục Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc 

thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - B-BXD-050221-TT; 

13. Thủ tục Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc 

thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - B-BXD-050235-

TT; 

14. Thủ tục Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc 

thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã - B-BXD-050238-TT 
a) Sửa tên thủ tục thành: Thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật … 

b) Quy định cụ thể về trình tự thực hiện thủ tục, trong đó: 
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- Quy định rõ các bước mà cá nhân, tổ chức và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải thực 

hiện theo trình tự thời gian. 

- Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, của cá nhân, tổ chức đối với từng 

bước thực hiện. 

c) Về thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Về mẫu Tờ trình: 

+ Bổ sung thông tin pháp lý về nhà đầu tư, như: số Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (hoặc 

tương đương), ngày cấp, nơi cấp phép, người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư; 

+ Bỏ mục 2: "Chủ đầu tư". 

- Quy định cụ thể về việc trình bày Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

- Quy định số lượng hồ sơ phải nộp: 02 bộ. 

d) Quy định rõ thời hạn phê duyệt của người quyết định đầu tư, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình 

phê duyệt theo quy định là: 10 ngày làm việc. 

đ) Quy định rõ kết quả của thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

e) Quy định viện dẫn lệ phí thực hiện thủ tục này theo quy định như đối với thủ tục thẩm định và 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. 

15. Thủ tục Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - B-BXD-040055-TT. 
a) Về trình tự, cách thức thực hiện thủ tục hành chính: 

- Quy định rõ các bước mà tổ chức và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải thực hiện theo 

trình tự thời gian. 

- Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, của tổ chức đối với từng bước thực 

hiện. 

- Quy định tổ chức nộp hồ sơ đăng ký công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trực 

tiếp tại Bộ Xây dựng hoặc qua đường bưu điện. 

b) Về thành phần và số lượng hồ sơ: 

- Quy định rõ thành phần và yêu cầu đối với từng loại giấy tờ trong hồ sơ: nộp bản sao có chứng 

thực hoặc bản sao chụp và mang bản chính đến để đối chiếu hoặc bản sao có xác nhận của chính 

cơ quan, tổ chức đề nghị công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 

- Quy định rõ bản sao có xác nhận của cơ sở quản lý phòng thí nghiệm đối với: Hợp đồng mua, 

hóa đơn và biên bản bàn giao thiết bị thí nghiệm và đo lường của phòng thí nghiệm; Quyết định 

của cấp có thẩm quyền đối với các thiết bị được điều chuyển từ các cơ quan khác; Hợp đồng sử 

dụng lao động đối với cán bộ quản lý và nhân viên thí nghiệm được đăng ký trong hồ sơ. 

- Quy định rõ nội dung "điều kiện môi trường làm việc" trong thành phần hồ sơ. 

- Về mẫu đơn: 

+ Đổi tên mẫu đơn thành: Đơn đề nghị công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; 

+ Sửa đổi mục 1 thành: Tên cơ sở đề nghị công nhận; 

+ Đổi mục 3: Lĩnh vực thử nghiệm xin công nhận thành: Tên các phép thử đề nghị công nhận. 

- Quy định số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ. 

c) Bãi bỏ thời hạn hiệu lực của quyết định công nhận, qua đó bãi bỏ thủ tục Công nhận lại phòng 

thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 

d) Bãi bỏ quy định: Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải chịu các chi phí 

(phương tiện đi lại, lưu trú, thông tin liên lạc) cho hoạt động đánh giá tại phòng thí nghiệm. 

đ) Quy định rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 20 ngày làm việc, kể từ nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

16. Thủ tục Công nhận lại phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - B-BXD-040092-TT. 
Bãi bỏ thủ tục này, đồng thời quy định rõ: Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm phải đăng ký công 

nhận bổ sung phòng thí nghiệm nếu có nhu cầu mở rộng năng lực hoạt động. 

17. Thủ tục Công nhận bổ sung phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - B-BXD-119758-
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- Quy định để viện dẫn việc thực hiện thủ tục Công nhận bổ sung phòng thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng tuân thủ theo những quy định về trình tự, cách thức thực hiện, thủ tục như đối với thủ 

tục công nhận mới. 

- Quy định rõ thành phần và yêu cầu đối với từng loại giấy tờ trong hồ sơ: nộp bản sao có chứng 

thực hoặc bản sao chụp và mang bản chính đến để đối chiếu hoặc bản sao có xác nhận của chính 

cơ quan, tổ chức đề nghị công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 

- Xây dựng, ban hành mẫu Đơn đề nghị công nhận bổ sung phòng thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng. 

18. Thủ tục Công nhận cơ sở có đủ điều kiện đào tạo kỹ sư định giá xây dựng - B-BXD-

001774-TT. 
a) Sửa tên thủ tục thành: Công nhận cơ sở có đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá 

xây dựng. 

b) Quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện thủ tục: 

- Tổ chức nộp hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở có đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây 

dựng trực tiếp tại Bộ Xây dựng hoặc qua đường bưu điện. 

- Sau khi nhận được hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Bộ Xây dựng kiểm tra, nếu hồ sơ 

chưa đúng quy định thì thông báo, hướng dẫn một lần để tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Xây dựng xem xét 

nếu đủ điều kiện thì có văn bản công nhận và đưa lên Website của Bộ Xây dựng 

c) Về thành phần hồ sơ: 

- Xây dựng, ban hành mẫu văn bản đề nghị công nhận cơ sở có đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ định giá xây dựng. 

- Quy định rõ thành phần và yêu cầu đối với từng loại giấy tờ trong hồ sơ: nộp bản sao có chứng 

thực hoặc bản sao chụp và mang bản chính đến để đối chiếu hoặc bản sao có xác nhận của chính 

cơ sở đào tạo đề nghị công nhận. 

d) Quy định rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

19. Thủ tục Công nhận cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

và bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình - B-BXD-121491-TT. 
a) Quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện thủ tục: 

- Tổ chức nộp hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình và bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình trực tiếp tại Bộ Xây 

dựng hoặc qua đường bưu điện. 

- Sau khi nhận được hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày làm việc Bộ Xây dựng kiểm tra, nếu hồ sơ 

chưa đúng quy định thì thông báo, hướng dẫn một lần để tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Xây dựng xem xét 

nếu đủ điều kiện thì có văn bản công nhận và đưa lên Website của Bộ Xây dựng. 

b) Về thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Xây dựng, ban hành mẫu văn bản đề nghị công nhận cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình. 

- Quy định rõ thành phần và yêu cầu đối với từng loại giấy tờ trong hồ sơ: nộp bản sao có chứng 

thực hoặc bản sao chụp và mang bản chính đến để đối chiếu hoặc bản sao có xác nhận của chính 

cơ sở đào tạo đề nghị công nhận. 

- Quy định số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ. 

c) Quy định rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

d) Quy định cụ thể về các pháp nhân khác. 

Nhóm thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, gồm: 

20. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư - B-BXD-141124-TT; 300



21. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư - B-BXD-112120-TT; 

22. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình xây dựng - B-BXD-

037451-TT. 
a) Quy định cụ thể về cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 

kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình trực tiếp tại Sở Xây dựng hoặc qua 

đường bưu điện. 

b) Về thành phần và số lượng hồ sơ  

- Quy định rõ yêu cầu đối với từng loại giấy tờ trong hồ sơ: nộp bản sao có chứng thực hoặc bản 

sao chụp và khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu. 

- Bỏ quy định về: "chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề". 

- Giảm số lượng hồ sơ phải nộp từ 02 bộ xuống 01 bộ. 

c) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 30 ngày làm việc xuống 20 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

d) Điều chỉnh mức thu lệ phí cho phù hợp với tình hình thực tế. 

đ) Bãi bỏ quy định về thời hạn hiệu lực của chứng chỉ. 

e) Về mẫu đơn: 

- Đổi tên mẫu đơn thành: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề … 

- Bỏ phần kê khai thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng tại mục 8 và sửa tên mục thành: "Các 

nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề". 

- Bổ sung mục: Nơi làm việc hiện nay. 

g) Bãi bỏ yêu cầu, điều kiện "Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy 

định tại Điều 7 của Thông tư này và đã nộp lệ phí theo quy định". 

23. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng - B-

BXD-111566-TT. 
a) Quy định cụ thể về các bước mà cá nhân và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải thực 

hiện theo trình tự thời gian; trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, cá nhân đối với từng 

bước thực hiện. 

b) Về thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Xây dựng, ban hành mẫu Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát 

thi công xây dựng. 

- Quy định hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây 

dựng, bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo mẫu), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4, chụp trong 

thời gian 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; 

+ Chứng chỉ cũ (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát). 

- Quy định cụ thể số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ. 

c) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 30 ngày làm việc xuống 15 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

d) Điều chỉnh mức thu lệ phí cho phù hợp với tình hình thực tế. 

24. Thủ tục Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây 

dựng - B-BXD-112126-TT. 
a) Quy định cụ thể về các bước mà cá nhân và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải thực 

hiện theo trình tự thời gian; trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, cá nhân đối với từng 

bước thực hiện. 

b) Về thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Xây dựng, ban hành mẫu Đơn đề nghị cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, 

giám sát thi công xây dựng. 

- Quy định hồ sơ đề nghị cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công 

xây dựng, bao gồm: 
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+ Đơn đề nghị cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề (theo mẫu), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4, chụp 

trong thời gian 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; 

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp (khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu) các 

văn bằng và bản kê khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung đề nghị bổ sung hành nghề (theo 

mẫu); 

+ Chứng chỉ cũ. 

- Quy định cụ thể số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ. 

c) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 30 ngày làm việc xuống 15 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

d) Điều chỉnh mức thu lệ phí cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Nhóm thủ tục Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, gồm: 

25. Thủ tục Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - B-BXD-002108-TT; 

26. Thủ tục Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2) - B-

BXD-002140-TT; 

27. Thủ tục Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không 

qua hạng 2) - B-BXD-002146-TT. 
a) Về trình tự, cách thức thực hiện: 

- Quyết định bổ sung các bước mà cá nhân và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải thực hiện 

theo trình tự thời gian; trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, cá nhân đối với từng bước 

thực hiện. Cụ thể như sau: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây 

dựng có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không đúng quy định. 

- Quy định cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng trực tiếp 

tại Sở Xây dựng hoặc qua đường bưu điện. 

b) Điều chỉnh mức thu lệ phí cho phù hợp với tình hình thực tế. 

28. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (trường hợp chứng chỉ bị rách, nát 

hoặc mất) - B-BXD-002183-TT. 
a) Về trình tự, cách thức thực hiện thủ tục hành chính: 

- Quy định bổ sung các bước mà cá nhân và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải thực hiện 

theo trình tự thời gian; trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, cá nhân đối với từng bước 

thực hiện. Cụ thể như sau: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây 

dựng có trách nhiệm kiểm tra nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định thì thông báo, hướng dẫn một 

lần để cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Quy định cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá trực tiếp tại Sở Xây 

dựng hoặc qua đường bưu điện. 

b) Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 10 ngày làm việc xuống 07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

c) Điều chỉnh mức thu lệ phí cho phù hợp với tình hình thực tế. 

29. Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 - B-

BXD-046308-TT 
a) Quy định cụ thể về trình tự thực hiện thủ tục, trong đó: 

- Quy định rõ các bước mà cá nhân, tổ chức và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải thực 

hiện theo trình tự thời gian. 

- Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, của cá nhân, tổ chức đối với từng 

bước thực hiện. 

b) Về thành phần và số lượng hồ sơ: 

- Quy định rõ thành phần và yêu cầu đối với từng loại giấy tờ trong hồ sơ: nộp bản sao có chứng 

thực hoặc bản sao chụp và mang bản chính đến để đối chiếu hoặc bản sao có xác nhận của chính 

cơ quan, tổ chức là chủ đầu tư. 
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- Quy định cụ thể về từng loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được dùng trong cấp giấy phép xây 

dựng. 

- Quy định cụ thể số lượng của từng thành phần hồ sơ: 01 bản, riêng hồ sơ thiết kế: 02 bộ (01 bộ 

trả kèm giấy phép). 

- Quy định cụ thể số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ. 

c) Về thời hạn có hiệu lực của giấy phép  

- Bãi bỏ quy định về thời hạn “có hiệu lực khởi công xây dựng” của giấy phép xây dựng Trạm 

thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1. 

- Quy định rõ chủ đầu tư chỉ phải làm thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng trong trường hợp 

quy hoạch xây dựng chi tiết thay đổi có ảnh hưởng đến nội dung giấy phép mà tới thời điểm đó 

công trình chưa xây dựng. 

d) Bãi bỏ quy định về phí xây dựng. 

đ) Quy định rõ thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định. 

e) Về mẫu đơn: 

- Đổi tên mẫu đơn thành: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình trạm và 

cột ăng ten xây dựng trên mặt đất – BTS loại 1). 

- Bỏ một số nội dung trong mẫu đơn: mục 2 “Nguồn gốc đất”, mục 5: “Tổ chức, cá nhân thẩm 

định thiết kế (nếu có)”, mục 6: “Phương án phá dỡ, di dời công trình (nếu có)”. 

- Sửa mục 4: Đơn vị hoặc người thiết kế: … Giấy phép hành nghề số/Chứng chỉ hành nghề số: 

Cấp ngày: …….. 

30. Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2 - B-

BXD-046317-TT 
a) Quy định cụ thể về trình tự thực hiện thủ tục, trong đó: 

- Quy định rõ các bước mà cá nhân, tổ chức và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải thực 

hiện theo trình tự thời gian. 

- Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, của cá nhân, tổ chức đối với từng 

bước thực hiện  

b) Về thành phần và số lượng hồ sơ  

- Quy định rõ yêu cầu đối với từng loại giấy tờ trong hồ sơ: nộp bản sao có chứng thực hoặc bản 

sao chụp và mang bản chính đến để đối chiếu hoặc bản sao có xác nhận của chính cơ quan, tổ 

chức là chủ đầu tư. 

- Quy định cụ thể số lượng của từng thành phần hồ sơ: 01 bản, riêng bản vẽ: 02 bản (01 bản trả 

kèm giấy phép). 

- Quy định cụ thể số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ. 

c) Bãi bỏ quy định về thời hạn “có hiệu lực khởi công lắp đặt” của giấy phép xây dựng Trạm thu, 

phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2. 

d) Bãi bỏ quy định về phí xây dựng. 

đ) Quy định rõ thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định. 

e) Về mẫu đơn: 

- Đổi tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho trạm và cột ăng ten được 

lắp đặt vào công trình đã xây dựng – BTS loại 2). 

- Bỏ một số nội dung trong mẫu đơn: mục 5: “Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có)”, mục 

6: “Phương án phá dỡ, di dời công trình (nếu có)”. 

- Sửa mục 4: Đơn vị hoặc người thiết kế: … Giấy phép hành nghề số/ Chứng chỉ hành nghề số: 

….. Cấp ngày: … 

Nhóm thủ tục cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài, gồm: 
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31. Thủ tục cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu 

thuộc dự án nhóm A và các dự án đầu tư thuộc địa bàn 2 tỉnh trở lên - B-BXD-038177-TT; 

32. Thủ tục cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu 

thuộc dự án nhóm B, C - B-BXD-076723-TT; 

33. Thủ tục cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực 

tư vấn đầu tư xây dựng - B-BXD-045053-TT. 
a) Quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện thủ tục: 

- Nhà thầu nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan cấp phép hoặc qua đường bưu điện. Sau khi nhận được 

hồ sơ, cơ quan cấp phép xem xét và kiểm tra hồ sơ, trong thời hạn 05 ngày làm việc nếu hồ sơ 

không đúng, đủ theo quy định, cơ quan cấp phép phải thông báo và hướng dẫn một lần cho nhà 

thầu biết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc đối với tổ chức, 10 ngày làm việc đối với cá nhân, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp phép xem xét cấp phép theo quy định. Nhà thầu nộp lệ 

phí khi nhận kết quả cấp phép. 

b) Về thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Bãi bỏ các thành phần hồ sơ sau: 

+ Điều lệ công ty; 

+ Báo cáo tài chính được kiểm toán trong 3 năm gần nhất (đối với trường hợp nhà thầu nhận thực 

hiện gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc phải áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu 

thầu của Việt Nam).  

- Quy định rõ chỉ hợp pháp hóa lãnh sự đối với Giấy phép thành lập. 

- Quy định cụ thể số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ. 

c) Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày làm việc xuống 15 ngày làm việc đối 

với tổ chức, 10 ngày làm việc đối với cá nhân, kể cả ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

34. Thủ tục Đăng ký văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại 

Việt Nam - B-BXD-072409-TT. 
- Thay thế thủ tục hành chính này bằng thủ tục Thông báo về văn phòng điều hành. 

- Quy định rõ cách thức thực hiện: Nhà thầu nước ngoài gửi Thông báo trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện tới Sở Xây dựng. 

- Xây dựng, ban hành mẫu văn bản Thông báo về văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài. 

35. Thủ tục Phê duyệt các phương án phá dỡ các công trình xây dựng - B-BXD-038575-TT 
a) Quy định cụ thể về trình tự thực hiện thủ tục, trong đó: 

- Quy định rõ các bước mà cá nhân, tổ chức và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải thực 

hiện theo trình tự thời gian. 

- Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, của cá nhân, tổ chức đối với từng 

bước thực hiện. 

b) Về thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Xây dựng, ban hành mẫu Đơn đề nghị phê duyệt phương án phá dỡ công trình xây dựng. 

- Quy định cụ thể về thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Đơn đề nghị phê duyệt phương án phá dỡ công trình (theo mẫu); 

+ Phương án phá dỡ công trình (thể hiện rõ các biện pháp, quy trình phá dỡ, các trang thiết bị, 

máy móc phục vụ phá dỡ, biện pháp che chắn để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, an 

ninh trật tự, vệ sinh môi trường; trình tự, tiến độ, kinh phí phá dỡ ….); 

+ Biên bản làm việc của chủ đầu tư, nhà thầu (hoặc các cơ quan có trách nhiệm tổ chức việc 

cưỡng chế phá dỡ công trình theo luật định) với Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có công trình 

cần phá dỡ (Biên bản phải thống nhất được mục đích, ý nghĩa, các nội dung cơ bản của phương án 

phá dỡ, trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan liên quan trong việc phá dỡ công trình); 

+ Biên bản của chủ đầu tư, nhà thầu, hoặc cơ quan có trách nhiệm cưỡng chế việc phá dỡ công 

trình theo luật định với chủ sở hữu các công trình liền kề (nếu có) (Biên bản nêu rõ yêu cầu của 
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việc phá dỡ công trình; thống nhất các nội dung đảm bảo an toàn về người và tài sản của các công 

trình liền kề trong việc phá dỡ công trình). 

- Quy định cụ thể số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ. 

c) Quy định rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

36. Thủ tục Cấp phép di dời công trình - B-BXD-038594-TT. 
a) Quy định cụ thể về trình tự thực hiện thủ tục, trong đó: 

- Quy định rõ các bước mà cá nhân, tổ chức và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải thực 

hiện theo trình tự thời gian. 

- Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, của cá nhân, tổ chức đối với từng 

bước thực hiện. 

b) Về thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Xây dựng, ban hành mẫu Đơn đề nghị di dời công trình xây dựng. 

- Quy định hồ sơ đề nghị cấp phép di dời công trình xây dựng, bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình (theo mẫu); 

+ Phương án di dời bao gồm thuyết minh và bản vẽ, các giải pháp di dời, xe máy thiết bị và nhân 

lực di dời; các giải pháp bảo đảm an toàn; 

+ Bản sao có chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất của địa điểm nơi dự kiến di dời công trình 

đến. 

- Quy định cụ thể số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ 

c) Quy định rõ thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định. 

d) Quy định rõ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép di dời công trình xây dựng. 

37. Thủ tục Tiếp nhận báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình - B-BXD-038551-

TT. 
a) Sửa tên của tục hành chính thành: Báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng. 

b) Về trình tự, cách thức thực hiện: 

- Quy định rõ các bước mà cá nhân, tổ chức và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải thực 

hiện theo trình tự thời gian; Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, của cá 

nhân, tổ chức đối với từng bước thực hiện. Cụ thể như sau: 01 ngày sau khi nhận được Báo cáo 

của chủ đầu tư về chất lượng công trình, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng gửi Phiếu tiếp 

nhận cho chủ đầu tư. 

- Quy định cá nhân, tổ chức nộp báo cáo về chất lượng công trình qua đường bưu điện. 

c) Tăng thời hạn gửi báo cáo định kỳ từ 6 tháng/1 lần lên 12 tháng/1 lần và khi hoàn thành công 

trình đưa vào sử dụng. 

d) Quy định rõ kết quả của thủ tục hành chính: Phiếu tiếp nhận. 

38. Thủ tục Tiếp nhận và quản lý Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn và chứng 

nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng - B-BXD-038499-TT. 
a) Sửa tên thủ tục thành: Báo cáo tình hình về giấy chứng nhận công trình đủ điều kiện đảm bảo 

an toàn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. 

b) Về trình tự, cách thức thực hiện: 

- Quy định rõ các bước mà cá nhân, tổ chức và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải thực 

hiện theo trình tự thời gian; Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, của cá 

nhân, tổ chức đối với từng bước thực hiện. Cụ thể như sau: 01 ngày sau khi nhận được Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn và Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình 

xây dựng, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng gửi Phiếu tiếp nhận cho chủ đầu tư. 

- Quy định cá nhân, tổ chức nộp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn và Chứng nhận 

sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng qua đường bưu điện. 

c) Quy định rõ kết quả của thủ tục hành chính: Phiếu tiếp nhận. 
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39. Thủ tục Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng - B-BXD-037544-TT 
a) Sửa tên thủ tục thành: Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng. 

b) Về trình tự, cách thức thực hiện: 

- Quy định rõ các bước mà cá nhân, tổ chức và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải thực 

hiện theo trình tự thời gian; Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, của cá 

nhân, tổ chức đối với từng bước thực hiện. Cụ thể như sau: 01 ngày sau khi nhận được Báo cáo 

nhanh sự cố công trình xây dựng, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng gửi Phiếu tiếp nhận cho 

chủ đầu tư. 

- Quy định cá nhân, tổ chức gửi Báo cáo nhanh sự cố công trình qua đường bưu điện. 

c) Quy định rõ kết quả của thủ tục hành chính: Phiếu tiếp nhận. 

B. TRÁCH NHIỆM THỰC THI PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA  

Giao Bộ Xây dựng  
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay 

thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại: 

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình; 

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

+ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất 

lượng công trình xây dựng  

để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 36 và 

39 mục A phần I của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết này, trình Chính phủ trước 

ngày 31 tháng 3 năm 2011. 

- Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại 

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một 

số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng công trình để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại 

tiết 1, 2, 3, 4 và 5 mục A phần I của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết này, ban hành 

để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Nghị định sửa đổi các quy định có liên quan. 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại Quyết định 

số 87/2004/TTg ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế 

Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, để thực hiện 

nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 31, 32, 33 và 34 mục A phần I của Phương 

án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết này, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 

2011. 

- Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại 

Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục và 

quản lý cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam 

để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 31, 32 và 33 mục A phần I của 

Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết này, ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có 

hiệu lực của Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi các quy định có liên quan. 

- Trước ngày 31 tháng 3 năm 2011, xây dựng, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc 

bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại: 

+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết 

một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
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+ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào 

tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng; 

+ Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi 

dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công 

trình; 

+ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết 

về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

+ Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số 

nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

+ Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11 tháng 9 năm 2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn, 

kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất 

lượng công trình xây dựng; 

+ Quyết định số 11/2003/QĐ-BXD ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 297:2003 “Phòng thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng – Tiêu chuẩn công nhận”; 

+ Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  

để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37 và 38 mục A phần I của Phương án đơn giản hóa kèm 

theo Nghị quyết này. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo 

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại 

Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 giữa Bộ Xây dựng 

và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình 

trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị, để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục 

hành chính nêu tại tiết 29, 30 mục A phần I của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết 

này, ban hành trước ngày 31 tháng 3 năm 2011. 

Giao Bộ Tài chính  
Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy 

bỏ các quy định có liên quan tại: 

+ Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ 

thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư; 

+ Thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ 

thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng  

để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 và 28 mục A phần I của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết này, ban hành 

trước ngày 31 tháng 3 năm 2011. 

II. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

A. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA  

Nhóm thủ tục Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, gồm: 

1. Thủ tục Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng - B-BXD-035843-TT; 

2. Thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng - B-BXD-121805-TT. 
a) Ghép thủ tục Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng và thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch 

xây dựng thành thủ tục Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng. 

b) Quy định cụ thể về trình tự thực hiện thủ tục, cụ thể: 

- Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng tới cơ quan quản 

lý quy hoạch xây dựng theo phân cấp. 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, vào sổ và viết phiếu tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định thì hướng dẫn một lần để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
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- Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. 

c) Về thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Xây dựng, ban hành mẫu Đơn đề nghị cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng. 

- Bãi bỏ thành phần: Bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực 

hiện. 

- Quy định cụ thể thành phần hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng như sau: 

+ Đơn đề nghị cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng (theo mẫu); 

+ Sơ đồ vị trí khu vực cần cung cấp thông tin (đối với những trường hợp đề nghị giải thích quy 

hoạch; cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây 

dựng, chứng chỉ quy hoạch xây dựng và các thông tin khác liên quan đến quy hoạch trong phạm 

vi đồ án quy hoạch xây dựng do cơ quan quản lý quy hoạch được phân cấp quản lý). Hoặc: Sơ đồ 

vị trí và trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 khu vực cần cung cấp thông tin (đối với trường 

hợp đề nghị cung cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng). 

- Quy định cụ thể số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ. 

d) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày làm việc xuống 15 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

3. Thủ tục Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch - B-BXD-035869-TT. 
a) Sửa tên thủ tục thành: Chấp thuận kiến trúc quy hoạch. 

b) Quy hoạch rõ về trình tự thực hiện thủ tục. Cụ thể như sau: 

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận kiến trúc quy hoạch tại Sở Xây dựng hoặc Sở Quy 

hoạch – Kiến trúc (đối với các tỉnh, thành phố có Sở Quy hoạch – Kiến trúc). 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ vào sổ và viết phiếu tiếp nhận. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở 

Xây dựng hoặc Sở Quy hoạch – Kiến trúc có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ chưa đúng theo quy 

định thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (thời gian này 

không tính vào thời hạn giải quyết thủ tục hành chính). 

- Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. 

c) Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20 ngày làm việc xuống 15 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

d) Quy định rõ kết quả của thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận kiến trúc quy hoạch. 

đ) Xây dựng, ban hành mẫu Đơn đề nghị Chấp thuận kiến trúc quy hoạch. 

4. Thủ tục Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng 

công trình - B-BXD-072436-TT. 
a) Sửa tên thủ tục thành: Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc 

dự án đầu tư xây dựng công trình. 

b) Quy định cụ thể các bước mà cá nhân, tổ chức và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính phải 

thực hiện theo trình tự thời gian; trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, cá nhân, tổ chức 

đối với từng bước thực hiện: 

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự 

án đầu tư xây dựng công trình tại cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng theo phân cấp. 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, vào sổ và viết phiếu tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định thì hướng dẫn một lần để chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. 

c) Về thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Xây dựng, ban hành mẫu Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi 

tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình. 

- Quy định rõ các loại dự án đầu tư xây dựng công trình cần lập hoặc không cần lập mô hình tỷ lệ 

1/500 khi đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. 

- Quy định cụ thể thành phần hồ sơ, gồm: 
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+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 thuộc dự án đầu 

tư xây dựng công trình (theo mẫu); 

+ Báo cáo tổng hợp gồm thuyết minh, các phụ lục tính toán kèm theo; 

+ Các bản đồ được quy định như đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 nhưng được thể 

hiện đến từng công trình theo tỷ lệ 1/500; 

+ Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định tại Điều 31 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP; 

+ Mô hình: tỷ lệ 1/500 (đối với dự án phải lập mô hình theo quy định); 

+ Quyết định hoặc văn bản cho phép đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nộp bản sao có 

chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của chính cơ quan, tổ chức là chủ đầu tư). 

- Quy định rõ số lượng hồ sơ phải nộp: 02 bộ. 

d) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 30 ngày làm việc xuống 20 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

đ) Quy định rõ kết quả của thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt đồ án: 

5. Thủ tục Công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu - B-BXD-121522-TT. 
a) Quy định cụ thể và trình tự thực hiện thủ tục: 

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu tới Bộ Xây dựng. 

- Bộ Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, vào sổ và viết phiếu tiếp nhận. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, 

Bộ Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn một 

lần bằng văn bản để chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (thời gian này không tính vào thời hạn 

giải quyết thủ tục hành chính). 

- Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Xây dựng lấy ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi có dự án khu đô thị mới đề nghị công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu; tổ chức 

khảo sát, thẩm định hồ sơ và ra quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận Khu đô thị mới kiểu 

mẫu. 

- Nhận kết quả tại Bộ Xây dựng. 

b) Về thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Xây dựng, ban hành mẫu Tờ trình đề nghị công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu. 

- Sửa đổi “Quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt” thành “Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 

1/500”. 

- Sửa đổi “Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới được duyệt” thành “Quyết định hoặc văn bản 

cho phép đầu tư dự án của cấp có thẩm quyền”. 

- Bỏ quy định về “Các văn bản liên quan” trong thành phần hồ sơ của giai đoạn đánh giá. 

- Quy định rõ yêu cầu đối với từng thành phần hồ sơ: nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao có 

xác nhận của chính cơ quan, tổ chức là chủ đầu tư. 

- Quy định cụ thể số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ. 

c) Quy định cụ thể thời hạn thẩm định, xem xét, ra quyết định công nhận: 30 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

B. TRÁCH NHIỆM THỰC THI PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA  

Giao Bộ Xây dựng  
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay 

thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP 24 tháng 01 

năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành 

chính nêu tại tiết 1, 2 và 4 mục A phần II của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết này, 

trình Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2011. 

- Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại 

Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành 

chính nêu tại tiết 1, 2 và 4 mục A phần II của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết này, 
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ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Nghị định sửa đổi các quy định có liên 

quan. 

- Trước ngày 31 tháng 3 năm 2011, xây dựng, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc 

bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại: 

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; 

+ Thông tư số 15/2008/TT-BXD ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá 

công nhận về khu đô thị mới kiểu mẫu  

để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 1, 2, 3, 4 và 5 mục A phần II 

của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết này. 

III. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

A. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA  

1. Thủ tục Công nhận cơ sở có đủ điều kiện đào tạo môi giới, định giá bất động sản - B-

BXD-076635-TT. 
a) Sửa tên thủ tục thành: Công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo môi giới bất động sản, định giá bất 

động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản. 

b) Về trình tự, cách thức thực hiện: 

- Quy định rõ: Cơ sở đào tạo gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định về Bộ Xây dựng. Sau khi kiểm tra, đối 

chiếu với các điều kiện quy định, nếu cơ sở có đủ điều kiện theo quy định thì Bộ Xây dựng công 

nhận bằng văn bản và đưa nội dung thông tin của cơ sở lên Website của Bộ. 

- Bổ sung việc kiểm tra thực tế điều kiện vật chất, giảng dạy của cơ sở đào tạo. 

c) Quy định rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định (bao gồm thời gian có văn bản công nhận cơ sở dữ liệu và đăng tải thông tin về cơ 

sở đó trên Website của Bộ Xây dựng). 

d) Quy định rõ kết quả các thủ tục hành chính là: Văn bản công nhận và đưa lên Website của Bộ 

Xây dựng các thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP. 

Nhóm thủ tục Cấp chứng chỉ định giá, môi giới bất động sản, gồm: 

2. Thủ tục Cấp chứng chỉ định giá bất động sản - B-BXD-073539-TT; 

3. Thủ tục Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - B-BXD-003762-TT. 
a) Về trình tự, cách thức thực hiện: 

- Sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện như sau: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định thì thông 

báo, hướng dẫn một lần để cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Nộp lệ phí khi nộp hồ sơ. 

- Quy định rõ về cách thức thực hiện: cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ định giá, môi giới 

bất động sản trực tiếp tại Sở Xây dựng. 

b) Về thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Bỏ quy định về nộp bản sao Chứng minh nhân dân và hộ chiếu. 

- Quy định cụ thể yêu cầu đối với từng loại giấy tờ trong hồ sơ: nộp bản sao có chứng thực hoặc 

nộp bản sao chụp và mang bản chính đến để đối chiếu. 

- Bỏ Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng về định giá bất động sản trong 

thành phần hồ sơ đối với những trường hợp cá nhân đó có Thẻ thẩm định viên về giá theo Nghị 

định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thẩm định giá. 

- Quy định cụ thể số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ. 

c) Điều chỉnh mức thu lệ phí cho phù hợp với tình hình thực tế. 

d) Về mẫu đơn: 

- Bãi bỏ quy định trong đơn đề nghị phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

nơi cư trú của người xin cấp chứng chỉ. 

- Bỏ ô dán ảnh ở phần trên cùng của Mẫu đơn. 
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- Sửa đổi nội dung của mục 7 Mẫu đơn như sau: “Trình độ chuyên môn: - Đã tốt nghiệp ……….. 

(Cao đẳng/Đại học/Sau đại học); - Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức về định giá/môi giới bất động sản số ……………. ngày ……………. do cơ sở ……….... 

cấp”. 

- Bổ sung nội dung: “Ngày cấp …. Nơi cấp …..” vào mục 5 Mẫu đơn. 

- Bổ sung cam kết không phải là cán bộ công chức nhà nước vào dòng cuối của Đơn như sau: 

“Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết không phải là cán bộ công 

chức và hành nghề theo đúng nội dung chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp 

luật có liên quan”. 

4. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, chứng chỉ môi giới bất động sản (trường 

hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất) - B-BXD-115450-TT. 
a) Về thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Bỏ quy định “Trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác nhận của cơ quan đã cấp chứng 

chỉ nếu xin cấp lại chứng chỉ ở cơ quan khác” tại điểm c khoản 2 Điều 18 Nghị định số 

153/2007/NĐ-CP 

- Quy định cụ thể số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ. 

b) Xây dựng, ban hành mẫu Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ định giá, môi giới bất động sản. 

c) Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 10 ngày làm việc xuống 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

5. Thủ tục Thông báo về hoạt động của sàn lên Website Mạng các sàn giao dịch bất động 

sản Việt Nam - B-BXD-111512-TT. 
a) Quy định cụ thể về trình tự thực hiện như sau: 

- Trước khi tiến hành hoạt động, Sàn giao dịch Bất động sản phải gửi thông báo kèm hồ sơ sàn 

giao dịch bất động sản tại Sở Xây dựng địa phương. 

- Sở Xây dựng địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và báo cáo Bộ Xây dựng để 

thông báo lên Website Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam về hoạt động của sàn trong 

thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trong thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ khi nhận được văn bản báo cáo của Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng có trách nhiệm đăng 

thông tin của sàn lên Website Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam. 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đúng quy định thì phải thông báo và hướng dẫn một lần 

bằng văn bản cho Sàn giao dịch Bất động sản biết trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ. 

b) Về thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Xây dựng, ban hành mẫu văn bản đề nghị thông báo về hoạt động của Sàn giao dịch bất động 

sản (Nội dung của mẫu văn bản gồm: Tên sàn giao dịch Bất động sản; địa chỉ liên hệ; lĩnh vực 

hoạt động; giám đốc sàn và diện tích sử dụng); 

- Quy định cụ thể số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ 

c) Quy định rõ thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

(gồm cả 05 ngày đưa lên Website Mạng). 

6. Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng 

khu công nghiệp - B-BXD-003764-TT 
a) Về thành phần, số lượng hồ sơ  

- Quy định cụ thể hồ sơ dự án đã được phê duyệt bao gồm bản sao có chứng thực những loại giấy 

tờ sau: 

+ Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

+ Quyết định phê duyệt dự án; 

+ Dự án đầu tư đã được phê duyệt, bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở. 

- Bản sao có chứng thực: Hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 
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- Quy định cụ thể số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ. 

b) Quy định rõ thời hạn có hiệu lực: 30 ngày làm việc, kể từ khi có quyết định cho phép chuyển 

nhượng của cơ quan có thẩm quyền. 

c) Xây dựng, ban hành mẫu Báo cáo quá trình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng. 

d) Đổi tên mẫu đơn thành: Đơn đề nghị chuyển nhượng dự án. 

B. TRÁCH NHIỆM THỰC THI PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA  

1. Đối với các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính có liên quan đến việc sửa đổi, bổ 

sung luật, pháp lệnh  

Giao Bộ Xây dựng  
- Trên cơ sở chương trình Luật, Pháp lệnh được Quốc hội thông qua, căn cứ vào Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ về thời hạn, tiến độ phải hoàn thành, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có 

liên quan xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy địnhcó 

liên quan tại Luật số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 về Kinh doanh bất động sản để 

thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 2, 3 mục A phần III của Phương án 

đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết này, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, quyết 

định việc trình dự thảo Luật. 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay 

thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 

tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất 

động sản để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 2, 3 mục A phần III 

của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết này, ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có 

hiệu lực của Luật sửa đổi các quy định có liên quan. 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay 

thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 

tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 

153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Kinh doanh bất động sản để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại 

tiết 2, 3 mục A phần III của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết này, ban hành để có 

hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật sửa đổi các quy định có liên quan. 

2. Đối với các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính không liên quan đến việc sửa đổi, 

bổ sung luật, pháp lệnh  

Giao Bộ Xây dựng  
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, 

thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại: Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 

15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh 

bất động sản để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 2, 3, 4 và 6 mục A 

phần III trình Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2011. 

- Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại 

Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện 

một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản để thực hiện nội dung đơn 

giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 2, 3, 4 và 6 mục A phần III của Phương án đơn giản hóa 

kèm theo Nghị quyết này, ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Nghị định sửa 

đổi các quy định có liên quan. 

- Trước ngày 31 tháng 3 năm 2011 xây dựng, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc 

bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại: 

+ Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực 

hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản; 
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+ Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá 

bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản  

để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 1, 2, 3, 4, 5 và 6 mục A phần III 

của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết này. 

IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

A. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA  

Nhóm thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, gồm: 

1. Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy 

mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên - B-BXD-034809-TT; 

2. Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy 

mô sử dụng đất dưới 200 ha - B-BXD-034879-TT. 
a) Sửa tên thủ tục thành: Chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô 

sử dụng đất … 

b) Quy định cụ thể về trình tự thực hiện thủ tục, cụ thể: 

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án khu đô thị tới Ban quản lý phát triển khu đô thị mới thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Xây dựng (trường hợp tỉnh không thành lập Ban quản lý phát triển khu 

đô thị mới). 

- Đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên: 

+ Ban quản lý phát triển khu đô thị mới hoặc Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định 

dự án có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của chính quyền đô thị nơi có dự án và ý kiến của 

các bộ, ngành có liên quan; 

+ Sau khi thẩm định, Ban quản lý phát triển khu đô thị mới hoặc Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép đầu tư. 

- Đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 200 ha: 

+ Ban quản lý phát triển khu đô thị mới hoặc Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định 

dự án có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của chính quyền đô thị nơi có dự án và ý kiến của 

các Sở, ngành có liên quan; 

+ Sau khi thẩm định, Ban quản lý phát triển khu đô thị mới hoặc Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét quyết định cho phép đầu tư. 

- Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. 

c) Về thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Về mẫu tờ trình: 

+ Sửa tên Tờ trình thành: Tờ trình đề nghị chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới. 

+ Bỏ các điểm 16: “Các nội dung khác”; điểm 17: “Kết luận”. 

- Quy định cụ thể về thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Tờ trình đề nghị chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới (theo mẫu); 

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị mới của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh; 

+ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt; 

+ Dự án đầu tư khu đô thị mới gồm: Thuyết minh và thiết kế cơ sở. 

- Quy định số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ. 

d) Về thời hạn giải quyết: 

- Đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên: Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành 

chính từ 90 ngày làm việc xuống 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (bao 

gồm thời hạn thẩm định: 40 ngày làm việc và xem xét, cho phép đầu tư: 20 ngày làm việc). 

- Đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 200ha: Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 

từ 65 ngày làm việc xuống 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (bao gồm 

thời hạn thẩm định: 30 ngày làm việc và xem xét, cho phép đầu tư: 15 ngày làm việc). 
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đ) Quy định rõ kết quả của thủ tục hành chính: Quyết định chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị 

mới. 

B. TRÁCH NHIỆM THỰC THI PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA  

Giao Bộ Xây dựng  
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay 

thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 

01 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu đô thị mới để thực hiện nội dung đơn 

giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 1, 2 mục A phần IV của Phương án đơn giản hóa kèm theo 

Nghị quyết này, trình Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2011. 

- Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại 

Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện 

Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 

của Chính phủ để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 1, 2 mục A phần 

IV của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết này, ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm 

có hiệu lực của Nghị định sửa đổi các quy định có liên quan. 

V. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ 

A. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA  

1. Thủ tục Cấp giấy phép đào đường đô thị - B-BXD-004120-TT. 
a) Quy định cụ thể về trình tự thực hiện thủ tục, cụ thể: 

- Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đào đường đô thị tới Sở Xây dựng. 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, vào sổ và viết phiếu tiếp nhận; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định thì hướng dẫn một lần để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. 

b) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Quy định cụ thể về thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép đào đường đô thị (theo mẫu, nêu rõ vị trí đào, diện tích, độ sâu, lý do 

đào, dự kiến thời gian hoàn thành công việc và cam kết hoàn trả mặt bằng); 

+ Sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình cần qua đường, ảnh chụp hiện trạng; đối với các dự án đầu tư 

xây dựng công trình phải có bản vẽ thiết kế thể hiện vị trí mặt bằng, mặt cắt đào đường; 

+ Kết quả khảo sát công trình ngầm tại khu vực đề nghị đào đường. 

- Quy định cụ thể số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ 

c) Quy định rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

d) Quy định cụ thể thời hạn có hiệu lực của giấy phép đào đường đô thị. 

2. Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông - B-

BXD-004132-TT. 
a) Quy định cụ thể về trình tự thực hiện thủ tục: 

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích 

giao thông tại Sở Xây dựng. 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, vào sổ và viết phiếu tiếp nhận; nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo 

quy định thì hướng dẫn một lần để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. 

b) Về thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Xây dựng, ban hành mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục 

đích giao thông. 

- Quy định cụ thể về thành phần hồ sơ, gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông (theo 

mẫu); 
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+ Sơ đồ mặt bằng thể hiện phạm vi, ranh giới đường đô thị đề nghị sử dụng ngoài mục đích giao 

thông; giải pháp bảo đảm an toàn giao thông. 

- Quy định số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ. 

c) Quy định rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

d) Quy định cụ thể thời hạn có hiệu lực của giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục 

đích giao thông. 

đ) Bãi bỏ quy định phải xin phép đối với việc cưới, việc tang; đồng thời thay bằng hình thức 

thông báo đối với hai trường hợp này. 

3. Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh - B-BXD-002335-TT. 
a) Quy định cụ thể trình tự, cách thức thực hiện thủ tục: 

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh trực tiếp tại Sở 

Xây dựng. 

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và hướng dẫn bổ sung nếu 

hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định; trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì vào sổ và viết phiếu 

tiếp nhận. 

- Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. 

b) Quy định số lượng hồ sơ phải nộp: 01 bộ. 

B. TRÁCH NHIỆM THỰC THI PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA  
Giao Bộ Xây dựng trước ngày 31 tháng 3 năm 2011, xây dựng, ban hành Thông tư để quy định 

mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại Thông tư số 

04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị 

để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại tiết 1, 2 và 3 mục A phần V của 

Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết này. 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------- 

Số: 69/BC-BXD Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2009 

BÁO CÁO 
VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KINH DOANH 

BẤT ĐỘNG SẢN 

Kính gửi: Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XII  

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 964/UBKT12 ngày 26 tháng 08 năm 2009 của Thường trực 

Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XII về việc báo cáo tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn thi 

hành đối với Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng báo cáo như sau: 

1. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật kinh doanh

bất động sản  
Luật kinh doanh Bất động sản được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2007. Trong văn bản Luật, Quốc hội đã giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Luật. Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong thời gian vừa qua Bộ Xây dựng đã phối 

hợp với các cơ quan có liên quan soạn thảo trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm 

quyền các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, bao 

gồm:  

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.  

- Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số 

nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.  

- Quyết định số 29/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành chương 

trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản 

lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.  

- Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 

xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý 

công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. Trong nội dung Nghị định này có 1 

Chương quy định về hình thức, mức xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt 

động kinh doanh bất động sản, bao gồm xử phạt tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về 

hoạt động kinh doanh bất động sản, vi phạm quy định về thành lập và hoạt động sàn giao dịch bất 

động sản, vi phạm quy định về đào tạo kiến thức môi giới, định giá và quản lý, điều hành Sàn giao 

dịch bất động sản, vi phạm quy định về đào tạo kiến thức môi giới, định giá và quản lý, điều hành 

Sàn giao dịch bất động sản;  

- Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 quy định Quy chi tiết thi hành một số nội dung 

của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm 

hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh 

vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.  

- Thông tư số 01/2009/TT-BXD ngày 25/2/2009 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về 

cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung 

cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở.  

Những văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã bao gồm những nội dung mà Quốc hội đã giao 

Chính phủ hướng dẫn hoặc quy định chi tiết nêu tại khoản 5 Điều 17, khoản 4 Điều 21, khoản 4 

Điều 50, khoản 4 Điều 55 và khoản 4 Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản. Luật Kinh 
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doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo hành lang pháp lý cho hoạt động 

kinh doanh bất động sản cũng như hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản phát triển mạnh 

mẽ. Nhiều lĩnh vực hoạt động mới lần đầu được triển khai hoạt động ở nước ta, như: Sàn giao 

dịch bất động sản; đào tạo môi giới, định giá bất động sản, quản lý bất động sản. Những chế tài xử 

lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản đã được quy định với mức phạt 

rất cao, có tác dụng ngăn ngừa các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. Các văn bản quy phạm 

pháp luật bất động sản được xây dựng trên quan điểm đơn giản, thông thoáng ở đầu vào và tăng 

cường khâu hậu kiểm.  

2. Tình hình triển khai, áp dụng pháp luật về kinh doanh bất động sản  

a/ Đánh giá về tình hình hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.  
Tính đến tháng 9/2009 trên phạm vi toàn quốc đã có 226 sàn giao dịch bất động sản được thành 

lập và đã được đưa lên Website của Mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam. Trong đó, tại 

Thành phố Hồ Chí Minh có 123 sàn giao dịch; Hà Nội có 82 sàn giao dịch, số lượng sàn giao dịch 

còn lại thuộc các Tỉnh Bình Dương 9 sàn, Đà Nẵng 6 sàn, Quảng Nam 1 sàn, Kiên Giang 2 sàn, 

Đồng Tháp 2 sàn, Lạng Sơn 1 sàn.  

Việc thành lập và hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trong thời gian vừa qua đã đem lại 

diện mạo mới cho thị trường bất động sản, tác động vào ý thức người dân để thay đổi dần tập 

quán giao dịch cũ. Hoạt động của các sàn giao dịch đang từng bước hình thành một sân chơi minh 

bạch cho các nhà đầu tư bất động sản và đem lại nhiều lợi ích cho người dân khi tiếp cận hàng hóa 

bất động sản nhất là nhà ở, là kênh cung cấp thông tin thị trường quan trọng cho người dân và cho 

cơ quan quản lý nhà nước. Trong thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng cơ sở 

vật chất, con người để hình thành các sàn giao dịch có quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ 

nhân viên chuyên nghiệp, nhiều sàn giao dịch áp dụng các quy trình cung cấp dịch vụ của các 

hãng môi giới uy tín trên thế giới. Nhiều chủ đầu tư kinh doanh bất động sản đã đưa hàng hóa của 

mình giao dịch tại các sàn giao dịch bất động sản, nhất là các dự án liên doanh với nước ngoài, 

các dự án nhà ở cao cấp, văn phòng cho thuê ... Đa số các Sàn giao dịch bất động sản đã tuân thủ 

đúng quy định của pháp luật trong hoạt động môi giới, định giá bất động sản.  

Tuy nhiên, hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trong thời gian vừa qua vẫn còn nhiều 

bất cập, thể hiện qua các mặt sau:  

- Nhiều sàn giao dịch quy mô còn nhỏ, cơ sở vất chất còn khiêm tốn, lực lượng các nhân viên môi 

giới, định giá chuyên môn còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp chưa cao.  

- Một số lớn các Sàn giao dịch bất động sản do các chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản 

thành lập để phân phối sản phẩm của chính mình. Trong trường hợp này, chủ đầu tư và sàn giao 

dịch bất động sản là một pháp nhân, nếu không có sự phân định rõ ràng giữa bên tạo lập bất động 

sản (bên bán bất động sản) và bên cung cấp dịch vụ bất động sản (trung gian giữa bên bán và bên 

mua) sẽ thiếu tính khách quan. Trong nhiều trường hợp, sàn giao dịch bất động sản lại thực hiện 

chức năng như là phòng kinh doanh trong công ty kinh doanh bất động sản.  

- Có những sàn giao dịch chưa tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện môi giới các dự án 

và bất động sản chưa đủ điều kiện pháp lý để được giao dịch, vừa kinh doanh dịch vụ bất động 

sản (môi giới, định giá) vừa kinh doanh bất động sản (mua, bán bất động sản ăn chênh lệch giá), 

thậm chí lừa đảo như một số thông tin mà báo chí đã nêu trong thời gian vừa qua.  

- Hiện nay pháp luật mới chỉ quy định sản phẩm bất động sản của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất 

động sản khi mua, bán, cho thuê thì bắt buộc phải thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản, 

còn các giao dịch khác của người dân thì không bắt buộc, trong khi về chính sách lại đang thiếu 

những cơ chế để khuyến khích người dân thực hiện giao dịch qua sàn, do vậy tỷ lệ các giao dịch 

được thực hiện qua sàn giao dịch bất động sản hiện nay chiếm tỷ lệ nhỏ trên thị trường.  

b/ Về hoạt động của các cơ sở đào tạo bất động sản, tình hình cấp chứng chỉ bất động sản  
- Số lượng cơ sở đào tạo đã được công nhận: hiện nay trên toàn quốc (số liệu tính đến tháng 

8/2008) đã có 78 cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận đủ điều kiện hoạt động đào tạo 
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môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản, 

trong đó tại TP.Hồ Chí Minh có 20 cơ sở đào tạo, TP. Hà Nội có 49 cơ sở đào tạo, các cơ sở còn 

lại thuộc các tỉnh Bình Dương, Vũng Tàu, Quảng Ninh, Đồng Nai, Đà Nẵng.  

- Tổng số lượng chứng chỉ hành nghề bất động sản đã cấp (theo số liệu báo cáo tính tới ngày 

31/8/2009 của 50 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương): 10.344 chứng chỉ, trong đó:  

+ Số lượng chứng chỉ môi giới bất động sản đã cấp: 7.429 chứng chỉ;  

+ Số lượng chứng chỉ định giá bất động sản đã cấp: 2.915 chứng chỉ.  

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều sàn giao dịch bất động sản hơn TP. Hà Nội nhưng lại có ít cơ sở 

đào tạo nghiệp vụ bất động sản hơn TP. Hà Nội. Số lượng các cơ sở đào tạo nghiệp vụ bất động 

sản đã được công nhận khá nhiều, nhưng phần lớn các cơ sở đào tạo có tư cách pháp nhân là các 

công ty, chưa có nhiều cơ sở đào tạo là các trường cao đẳng, đại học hoặc các viện nghiên cứu 

liên quan tới bất động sản, xây dựng; điều đó cho thấy các cơ sở đào tạo lớn, chuyên nghiệp chưa 

chú trọng đúng mức tới mảng đào đạo này. Thực tế này khiến cho chất lượng đào tạo hiện nay 

chưa cao, mặc dù phần lớn các cơ sở đào tạo đều có ý thức tuân thủ đúng các quy định pháp luật 

về đào tạo nghiệp vụ bất động sản.  

3. Một số khó khăn, vướng mắc khi ban hành văn bản hướng dẫn và áp dụng pháp luật liên 

quan đến kinh doanh bất động sản  

a) Về thời điểm huy động vốn của chủ đầu tư trong các dự án kinh doanh bất động sản:  
Việc huy động vốn của chủ đầu tư được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật như Luật 

Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Quy chế khu đô thị mới ban hành kèm theo Nghị định 

02/2006/NĐ-CP ngày 5 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ. Theo đó, đối với các dự án kinh doanh 

đất đã có hạ tầng, chủ đầu tư dự án được thu tiền ứng trước của khách hàng khi đã xây dựng cơ sở 

hạ tầng phục vụ cho bất động sản theo nội dung, tiến độ của dự án đã được phê duyệt; đối với các 

dự án kinh doanh nhà ở thì chủ đầu tư chỉ được huy động vốn lần đầu từ khách hàng khi thiết kế 

nhà ở đã được phê duyệt và công trình nhà ở đã được xây dựng xong phần móng, tổng số tiền huy 

động trước khi bàn giao nhà ở cho người mua nhà không được vượt quá 70% giá trị nhà ở ghi 

trong hợp đồng.  

Tuy vậy dự án kinh doanh bất động sản có những đặc thù riêng, do vốn đầu tư cho bất động sản 

lớn, bất động sản lại cố định tại một vị trí và phục vụ cho những đối tượng nhất định, chính vì vậy 

các chủ đầu tư muốn xác định được người mua trước khi thực hiện dự án, đồng thời cũng để huy 

động vốn trước. Trong khi đó, thời điểm và điều kiện được huy động vốn đã được pháp luật quy 

định, vì vậy các chủ đầu tư tìm cách huy động vốn thông qua hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư 

kèm theo quyền mua đất nền hoặc căn hộ dẫn đến sản phẩm bất động sản không còn được giao 

dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản theo như quy định.  

b) Về hình thức phân phối sản phẩm của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản  
Theo Luật Kinh doanh bất động sản thì mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản khi bán, 

chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản đều phải thực hiện giao dịch thông qua sàn 

giao dịch bất động sản. Tuy nhiên trên thực tế, chủ đầu tư khi thực hiện dự án phải thực hiện rất 

nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm, trong đó có những nghĩa vụ trách nhiệm liên quan trực tiếp đến 

việc phân phối sản phẩm, như việc góp vốn kinh doanh hay kêu gọi hợp tác đầu tư gắn với việc 

quyền ưu đãi mua sản phẩm. Vì không có quy định cho phép chủ đầu tư được dành một tỷ lệ phần 

trăm nhất định sản phẩm dự án để bán cho các đối tác chiến lược nên đã gây nhiều khó khăn cho 

chủ đầu tư khi thực hiện dự án. Vì vậy nên xem xét để ban hành quy định theo hướng trong từng 

trường hợp cụ thể, cho phép chủ đầu tư được quyền dành một tỷ lệ % nhất định trong dự án để 

phân phối cho đối tác chiến lược mà không phải thực hiện giao dịch thông qua sàn giao dịch bất 

động sản.  

c) Về quy định thành lập các sàn giao dịch bất động sản  
Theo quy định tại Điều 56, Luật Kinh doanh bất động sản nếu sàn giao dịch bất động sản đáp ứng 

đủ các điều kiện về pháp nhân, về cơ sở vật chất, kỹ thuật và có người quản lý, điều hành phù hợp 
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quy định thì được phép hoạt động, trước khi hoạt động phải thông báo với cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền tại địa phương mà không cần có Giấy phép hoạt động hoặc đăng ký hành 

nghề do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp. Sau một thời gian thực hiện, do quy định 

về điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản trước đây quá đơn giản, dẫn đến các doanh 

nghiệp chưa nỗ lực xây dựng sàn giao dịch có chất lượng chuyên môn, tính chuyên nghiệp cao, vì 

vậy chưa tạo được sự tin tưởng cho người dân sử dụng dịch vụ của các sàn giao dịch.  

d) Về quy định cấp chứng chỉ môi giới bất động sản:  
Theo quy định tại Điều 50, Luật Kinh doanh bất động sản thì một cá nhân nếu có năng lực hành vi 

dân sự đầy đủ và đã được đào tạo về môi giới bất động sản thì được cấp chứng chỉ hành nghề môi 

giới. Việc không quy định về trình độ học vấn, không qua thi cử cũng như không có thời hạn giá 

trị của chứng chỉ dẫn đến trình độ chuyên môn của đội ngũ môi giới chưa cao, trong khi công việc 

môi giới đòi hỏi những người môi giới phải am hiểu về luật pháp liên quan đến bất động sản, đặc 

biệt là tình trạng pháp lý của bất động sản. Vì vậy, đối với những người môi giới bất động sản 

cũng cần phải có trình độ học vấn nhất định, trước khi cấp chứng chỉ phải qua kiểm tra, đồng thời 

phải quy định thời hạn hiệu lực của chứng chỉ.  

4. Kiến nghị, đề xuất thực hiện trong thời gian tới  
Trong thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật 

để từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các hoạt động liên quan tới lĩnh vực kinh 

doanh bất động sản, cụ thể như sau:  

- Nghiên cứu quy định chặt chẽ hơn về điều kiện thành lập Sàn giao dịch bất động sản theo hướng 

nâng cao yêu cầu về nhân sự chuyên môn; quy định cụ thể điều kiện về cơ sở vật chất tối thiểu 

cho Sàn hoạt động; xây dựng quy trình thẩm định chặt chẽ năng lực và điều kiện của pháp nhân 

trước khi Sàn hoạt động; xây dựng cơ chế kiểm tra giám sát chặt chẽ quá trình hoạt động của các 

sàn cũng như yêu cầu thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hoạt động định kỳ hoặc bất thường.  

- Nghiên cứu để ban hành khung xác định mức chi phí và hoa hồng trong kinh doanh dịch vụ bất 

động sản theo hướng quy định mức giá trần và quy định quy chế công bố, áp dụng, thay đổi các 

biểu phí.  

- Nghiên cứu để quy định cụ thể hơn nữa trong Luật Kinh doanh bất động sản các hình thức huy 

động vốn của khách hàng theo hướng pháp luật sẽ điều chỉnh được tất cả các hành vi, các hình 

thức huy động vốn mà các chủ đầu tư hiện nay đang áp dụng;  

- Xem xét quy định nâng mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lên mức 

cao hơn để có thể sàng lọc được những doanh nghiệp thực sự có năng lực mới được đầu tư, kinh 

doanh bất động sản. Hiện nay pháp luật kinh doanh bất động sản quy định mức vốn pháp định cho 

ngành nghề kinh doanh bất động sản là 6 tỷ đồng, đây là mức thấp, chưa nâng được năng lực tài 

chính của các công ty kinh doanh bất động sản.  

Những văn bản pháp luật dự kiến ban hành trong thời gian tới:  

- Nghị định của Chính phủ quy định trách nhiệm cung cấp thông tin và biện pháp phổ biến thông 

tin thị trường bất động sản.  

- Nghị định của Chính phủ về tiêu chuẩn ngành nghề kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch 

vụ bất động sản.  

- Thông tư hướng dẫn xác định chi phí dịch vụ bất động sản.  

- Thông tư hướng dẫn phân loại sàn giao dịch bất động sản.  

- Thông tư Liên tịch về hệ thống cơ sở dữ liệu của thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng, Bộ Tài 

nguyên và môi trường, Bộ Tư pháp).  

319



BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------------  
Số: 378/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2008 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ MÔI GIỚI BẤT 

ĐỘNG SẢN, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH 

BẤT ĐỘNG SẢN 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG  
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản; 

Căn cứ Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc 

ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất 

động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

Căn cứ hồ sơ của các cơ sở đào tạo; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công nhận các cơ sở đào tạo sau đây là các cơ sở được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động 

sản theo Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ và Quyết định số 

29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: 

1. Công ty TNHH đào tạo – Tư vấn và Phát triển nguồn nhân lực HaFi;

2. Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Căn nhà Mơ ước;

3. Trung tâm Tư vấn Ứng dụng Kinh tế - Viện Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh;

4. Trung tâm nghiên cứu đào tạo và Phát triển kỹ năng quản lý – Hội Hóa học Việt Nam;

5. Viện quản trị Kinh tế - Kỹ thuật (IETM).

Điều 2. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp Giấy chứng 

nhận đã hoàn thành khóa đào tạo về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều 

hành sàn giao dịch bất động sản; tuân thủ các quy định Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 

15/10/2007 của Chính phủ, Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng và pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ sở đào tạo và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu VP, PC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

Nguyễn Văn Liên 
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VĂN PHÒNG QUỐC HỘI 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 09/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2019 

LUẬT 

NHÀ Ở 
Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2020. 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật Nhà ở 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý 

nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở 

thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo 

quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Luật này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến sở hữu, phát triển, 

quản lý, sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ

gia đình, cá nhân. 

2. Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp

pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc 

lập. 

3. Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có

phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho 

các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở 

và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh. 

4. Nhà ở thương mại là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ

chế thị trường. 

5. Nhà ở công vụ là nhà ở được dùng để cho các đối tượng thuộc diện được ở nhà công vụ

theo quy định của Luật này thuê trong thời gian đảm nhận chức vụ, công tác. 

6. Nhà ở để phục vụ tái định cư là nhà ở để bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện

được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở, bị giải tỏa nhà ở theo quy định của pháp luật. 

7. Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính

sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật này. 

8. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở là tổng hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn

để xây dựng mới nhà ở, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở 

hoặc để cải tạo, sửa chữa nhà ở trên một địa điểm nhất định. 

9. Phát triển nhà ở là việc đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại hoặc cải tạo làm tăng diện tích

nhà ở. 

10. Cải tạo nhà ở là việc nâng cấp chất lượng, mở rộng diện tích hoặc điều chỉnh cơ cấu

diện tích của nhà ở hiện có. 

11. Bảo trì nhà ở là việc duy tu, bảo dưỡng nhà ở theo định kỳ và sửa chữa khi có hư hỏng

nhằm duy trì chất lượng nhà ở. 
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12. Chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà ở hợp pháp thông qua các hình 

thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi 

nhà ở và các hình thức khác theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 

13. Chủ sở hữu nhà chung cư là chủ sở hữu căn hộ chung cư, chủ sở hữu diện tích khác 

trong nhà chung cư. 

14. Tổ chức trong nước bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và tổ chức khác theo 

quy định của pháp luật về dân sự (sau đây gọi chung là tổ chức). 

15. Phần sở hữu riêng trong nhà chung cư là phần diện tích bên trong căn hộ hoặc bên trong 

phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận là sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà 

chung cư và các thiết bị sử dụng riêng trong căn hộ hoặc trong phần diện tích khác của chủ 

sở hữu nhà chung cư theo quy định của Luật này. 

16. Phần sở hữu chung của nhà chung cư là phần diện tích còn lại của nhà chung cư ngoài 

phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư và các thiết bị sử dụng 

chung cho nhà chung cư đó theo quy định của Luật này. 

17. Thuê mua nhà ở là việc người thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá 

trị của nhà ở thuê mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì 

được thanh toán không quá 50% giá trị nhà ở thuê mua; số tiền còn lại được tính thành tiền 

thuê nhà để trả hàng tháng cho bên cho thuê mua trong một thời hạn nhất định; sau khi hết 

hạn thuê mua nhà ở và khi đã trả hết số tiền còn lại thì người thuê mua có quyền sở hữu đối 

với nhà ở đó. 

18. Nhà ở có sẵn là nhà ở đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng. 

19. Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa 

được nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

Điều 4. Quyền có chỗ ở và quyền sở hữu nhà ở 
Hộ gia đình, cá nhân có quyền có chỗ ở thông qua việc đầu tư xây dựng, mua, thuê, thuê 

mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi, mượn, ở nhờ, quản lý nhà ở theo 

ủy quyền và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật này có 

quyền sở hữu đối với nhà ở đó theo quy định của Luật này. 

Điều 5. Bảo hộ quyền sở hữu nhà ở 
1. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về nhà ở của các chủ sở hữu theo 

quy định của Luật này. 

2. Nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không bị quốc hữu hóa. 

Trường hợp thật cần thiết vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 

ích quốc gia, công cộng hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống 

thiên tai, Nhà nước quyết định trưng mua, trưng dụng, mua trước nhà ở hoặc giải tỏa nhà ở 

thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì Nhà nước có trách nhiệm bồi 

thường, hỗ trợ và thực hiện chính sách tái định cư cho chủ sở hữu nhà ở theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm 
1. Xâm phạm quyền sở hữu nhà ở của Nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

2. Cản trở việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở, việc thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ về sở hữu, sử dụng và giao dịch về nhà ở của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

3. Quyết định chủ trương đầu tư dự án hoặc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở không 

theo quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt. 

4. Xây dựng nhà ở trên đất không phải là đất ở; xây dựng không đúng tiêu chuẩn thiết kế, 

tiêu chuẩn diện tích đối với từng loại nhà ở mà Nhà nước có quy định về tiêu chuẩn thiết kế, 

tiêu chuẩn diện tích nhà ở. Áp dụng cách tính sai diện tích sử dụng nhà ở đã được luật quy 

định trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở. 
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5. Chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật; lấn chiếm không gian và các phần thuộc sở 

hữu chung hoặc của các chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức; tự ý thay đổi kết cấu chịu lực 

hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng trong nhà chung cư. 

6. Sử dụng phần diện tích và các trang thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung vào sử 

dụng riêng; sử dụng sai mục đích phần diện tích thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích 

làm dịch vụ trong nhà chung cư hỗn hợp so với quyết định chủ trương đầu tư dự án xây 

dựng nhà ở và nội dung dự án đã được phê duyệt, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng. 

7. Sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc tiền mua nhà ở trả trước cho phát triển 

nhà ở. 

8. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, 

liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc tổ chức, cá nhân khác thực hiện ký 

hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc các giao dịch về nhà ở hoặc 

kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án. 

9. Thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê 

mua, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà 

ở không đúng quy định của Luật này. 

10. Cải tạo, cơi nới, phá dỡ nhà ở đang thuê, thuê mua, mượn, ở nhờ, được ủy quyền quản lý 

mà không được chủ sở hữu đồng ý. 

11. Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; sử dụng phần diện tích được 

kinh doanh trong nhà chung cư theo dự án được phê duyệt vào mục đích kinh doanh vật liệu 

gây cháy, nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác 

làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư theo quy 

định của Chính phủ. 

12. Sử dụng nhà ở riêng lẻ vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh dịch 

vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, sinh hoạt của 

khu dân cư mà không tuân thủ các quy định của luật về điều kiện kinh doanh. 

13. Báo cáo, cung cấp thông tin về nhà ở không chính xác, không trung thực, không đúng 

quy định hoặc không đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phá hoại, làm sai 

lệch thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý. 

Chương II 

SỞ HỮU NHÀ Ở 

Điều 7. Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 
1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước. 

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này. 

Điều 8. Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở 
1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam; đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có 

đủ điều kiện quy định tại Điều 160 của Luật này. 

2. Có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức sau đây: 

a) Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì thông qua hình thức đầu tư xây 

dựng, mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở và các 

hình thức khác theo quy định của pháp luật; 

b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông qua hình thức mua, thuê mua 

nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung 

là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản); mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà 

ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định 

của pháp luật; 

c) Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 

Điều 159 của Luật này. 
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Điều 9. Công nhận quyền sở hữu nhà ở 
1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và có nhà ở hợp pháp quy định tại Điều 8 

của Luật này thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy 

chứng nhận) đối với nhà ở đó. Nhà ở được cấp Giấy chứng nhận phải là nhà ở có sẵn. 

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về đất đai. 

Trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Luật này thì 

bên mua nhà ở được cấp Giấy chứng nhận trong thời hạn sở hữu nhà ở; khi hết hạn sở hữu 

nhà ở theo thỏa thuận thì quyền sở hữu nhà ở được chuyển lại cho chủ sở hữu lần đầu; việc 

cấp Giấy chứng nhận cho bên mua nhà ở và xử lý Giấy chứng nhận khi hết hạn sở hữu nhà 

ở được thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải ghi rõ trong Giấy chứng nhận loại và 

cấp nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng; trường hợp là căn hộ chung 

cư thì phải ghi cả diện tích sàn xây dựng và diện tích sử dụng căn hộ; nếu là nhà ở được xây 

dựng theo dự án thì phải ghi đúng tên dự án xây dựng nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền 

chấp thuận. 

4. Đối với nhà ở được đầu tư xây dựng theo dự án để cho thuê mua, để bán thì không cấp 

Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư mà cấp Giấy chứng nhận cho người thuê mua, người mua 

nhà ở, trừ trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở chưa cho 

thuê mua, chưa bán; trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê thì được cấp Giấy 

chứng nhận đối với nhà ở đó. 

5. Trường hợp nhà ở của hộ gia đình, cá nhân có từ hai tầng trở lên và tại mỗi tầng có từ hai 

căn hộ trở lên đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật này thì được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với từng căn hộ trong nhà ở đó. 

Điều 10. Quyền của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở 
1. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài thì có các quyền sau đây: 

a) Có quyền bất khả xâm phạm về nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình; 

b) Sử dụng nhà ở vào mục đích để ở và các mục đích khác mà luật không cấm; 

c) Được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình theo 

quy định của Luật này và pháp luật về đất đai; 

d) Bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, để thừa 

kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; trường hợp tặng cho, 

để thừa kế nhà ở cho các đối tượng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì 

các đối tượng này chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó; 

đ) Sử dụng chung các công trình tiện ích công cộng trong khu nhà ở đó theo quy định của 

Luật này và pháp luật có liên quan. 

Trường hợp là chủ sở hữu nhà chung cư thì có quyền sở hữu, sử dụng chung đối với phần sở 

hữu chung của nhà chung cư và các công trình hạ tầng sử dụng chung của khu nhà chung cư 

đó, trừ các công trình được xây dựng để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho Nhà nước theo 

quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua 

nhà ở; 

e) Bảo trì, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về 

xây dựng; 

g) Được bồi thường theo quy định của luật khi Nhà nước phá dỡ, trưng mua, trưng dụng nhà 

ở hoặc được Nhà nước thanh toán theo giá thị trường khi Nhà nước mua trước nhà ở thuộc 

sở hữu hợp pháp của mình vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 

ích quốc gia, công cộng hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống 

thiên tai; 

h) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các hành vi vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của 

mình và các hành vi khác vi phạm pháp luật về nhà ở. 
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2. Trường hợp thuộc diện sở hữu nhà ở có thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của 

Luật này thì trong thời hạn sở hữu nhà ở, chủ sở hữu được thực hiện các quyền quy định tại 

khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; khi hết thời hạn sở hữu nhà ở 

theo thỏa thuận thì chủ sở hữu đang quản lý, sử dụng nhà ở phải bàn giao lại nhà ở này cho 

chủ sở hữu nhà ở lần đầu. 

3. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì có các quyền theo quy định 

tại Điều 161 của Luật này. 

4. Người sử dụng nhà ở không phải là chủ sở hữu nhà ở được thực hiện các quyền trong 

việc quản lý, sử dụng nhà ở theo thỏa thuận với chủ sở hữu nhà ở. 

Điều 11. Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở 
1. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài thì có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Sử dụng nhà ở đúng mục đích quy định; lập và lưu trữ hồ sơ về nhà ở thuộc sở hữu của 

mình; 

b) Thực hiện việc phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm vệ sinh, môi trường, trật tự an toàn xã 

hội theo quy định của pháp luật; 

c) Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật khi bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, 

cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, 

ủy quyền quản lý nhà ở; đối với giao dịch nhà ở là tài sản chung của vợ chồng thì còn phải 

thực hiện theo các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình; 

d) Thực hiện đúng quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại 

đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân khác khi bảo trì, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở; trường hợp thuộc diện sở 

hữu nhà ở có thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Luật này thì việc cải tạo, phá 

dỡ nhà ở được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên; 

đ) Đóng bảo hiểm cháy, nổ đối với nhà ở thuộc diện bắt buộc phải tham gia bảo hiểm cháy, 

nổ theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và pháp luật về kinh doanh bảo 

hiểm; 

e) Chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật về 

việc xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà ở, bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư, phá dỡ nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, giải tỏa nhà ở, trưng mua, trưng dụng, mua 

trước nhà ở; 

g) Có trách nhiệm để các bên có liên quan và người có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, 

theo dõi, bảo trì hệ thống trang thiết bị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần diện tích thuộc sở 

hữu chung, sử dụng chung; 

h) Thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước khi được công nhận quyền sở hữu nhà ở, khi 

thực hiện các giao dịch và trong quá trình sử dụng nhà ở theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì ngoài các nghĩa vụ quy định 

tại khoản 1 Điều này còn phải thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 162 của Luật 

này. 

3. Người sử dụng nhà ở không phải là chủ sở hữu phải thực hiện các nghĩa vụ trong việc 

quản lý, sử dụng nhà ở theo thỏa thuận với chủ sở hữu nhà ở và theo quy định của Luật này. 

Điều 12. Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở 
1. Trường hợp mua bán nhà ở mà không thuộc diện quy định tại khoản 3 Điều này và 

trường hợp thuê mua nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên 

mua, bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền mua, tiền thuê mua và đã nhận bàn giao nhà ở, trừ 

trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp góp vốn, tặng cho, đổi nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu là kể từ thời 

điểm bên nhận góp vốn, bên nhận tặng cho, bên nhận đổi nhận bàn giao nhà ở từ bên góp 

vốn, bên tặng cho, bên đổi nhà ở. 

3. Trường hợp mua bán nhà ở giữa chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở với người mua thì thời 

điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua nhận bàn giao nhà ở hoặc kể từ 
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thời điểm bên mua thanh toán đủ tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư. Đối với nhà ở thương mại 

mua của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì thời điểm chuyển quyền sở hữu được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

4. Trường hợp thừa kế nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về thừa kế. 

5. Các giao dịch về nhà ở quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này phải tuân thủ các điều 

kiện về giao dịch nhà ở và hợp đồng phải có hiệu lực theo quy định của Luật này. 

Chương III 

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 

Điều 13. Chính sách phát triển nhà ở 
1. Nhà nước có trách nhiệm tạo quỹ đất ở thông qua phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn. 

2. Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách về quy hoạch, đất đai, tài chính, tín dụng, về 

nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, vật liệu xây dựng mới để đầu tư cải tạo, xây 

dựng lại các nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho 

người sử dụng và khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển nhà ở 

để cho thuê, cho thuê mua, bán theo cơ chế thị trường. 

3. Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách miễn, giảm thuế, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất, tín dụng dài hạn với lãi suất ưu đãi, các cơ chế ưu đãi tài chính khác và hỗ trợ từ 

nguồn vốn của Nhà nước để thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. 

4. Nhà nước có chính sách cho việc nghiên cứu và ban hành các thiết kế mẫu, thiết kế điển 

hình đối với từng loại nhà ở phù hợp với từng khu vực, từng vùng, miền; có chính sách 

khuyến khích phát triển nhà ở tiết kiệm năng lượng. 

5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), 

các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành diện tích đất ở để xây dựng nhà 

ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

Điều 14. Yêu cầu đối với phát triển nhà ở 
1. Phù hợp với nhu cầu về nhà ở của các đối tượng khác nhau và điều kiện kinh tế - xã hội 

của đất nước, của từng địa phương, từng vùng, miền trong từng thời kỳ. 

2. Phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử 

dụng đất và có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong từng giai 

đoạn. 

3. Tuân thủ quy định của pháp luật về nhà ở; tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng xây dựng; 

thực hiện đúng các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm kiến trúc, cảnh quan, vệ 

sinh, môi trường, an toàn trong quá trình xây dựng và có khả năng ứng phó với thiên tai, 

biến đổi khí hậu; sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên đất đai. 

4. Đối với khu vực đô thị thì việc phát triển nhà ở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây 

dựng và chủ yếu được thực hiện theo dự án. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải đáp ứng yêu 

cầu quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, bảo đảm việc phân bố dân cư, chỉnh trang đô 

thị. Đối với đô thị loại đặc biệt, loại 1 và loại 2 thì chủ yếu phát triển nhà chung cư và xây 

dựng nhà ở để cho thuê. 

5. Đối với khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo thì việc phát triển nhà ở phải phù 

hợp với quy hoạch điểm dân cư nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới, phong 

tục, tập quán của từng dân tộc, điều kiện tự nhiên của từng vùng, miền; từng bước xóa bỏ 

việc du canh, du cư, bảo đảm phát triển nông thôn bền vững; khuyến khích phát triển nhà ở 

theo dự án, nhà ở nhiều tầng. 

Điều 15. Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương 
1. Trên cơ sở Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng đặc thù, quy 

hoạch xây dựng nông thôn của địa phương đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

xây dựng chương trình phát triển nhà ở của địa phương bao gồm cả tại đô thị và nông thôn 
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cho từng giai đoạn 05 năm và 10 năm hoặc dài hơn để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 

thông qua trước khi phê duyệt theo quy định tại Điều 169 của Luật này. 

2. Trên cơ sở chương trình phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt theo quy định 

tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch phát 

triển nhà ở hằng năm và 05 năm trên địa bàn bao gồm kế hoạch phát triển nhà ở thương mại, 

nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở của hộ gia đình, cá nhân, 

trong đó phải xác định rõ kế hoạch phát triển nhà ở xã hội để cho thuê. 

Điều 16. Xác định quỹ đất cho phát triển nhà ở 
1. Khi lập, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch khu kinh 

tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là khu công 

nghiệp); quy hoạch xây dựng các cơ sở giáo dục đại học, trường dạy nghề, trừ viện nghiên 

cứu khoa học, trường phổ thông dân tộc nội trú công lập trên địa bàn (sau đây gọi chung là 

khu nghiên cứu đào tạo), cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phải xác định rõ diện 

tích đất xây dựng nhà ở trong quy hoạch. 

2. Tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở 

thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ. Đối với các loại đô thị 

còn lại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để yêu cầu 

chủ đầu tư phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội. 

Điều 17. Hình thức phát triển nhà ở và dự án đầu tư xây dựng nhà ở 
1. Hình thức phát triển nhà ở bao gồm: 

a) Phát triển nhà ở theo dự án; 

b) Phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân. 

2. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của Luật này bao gồm: 

a) Dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo một công trình nhà ở độc lập hoặc một cụm công 

trình nhà ở; 

b) Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ 

tại khu vực nông thôn; 

c) Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích 

đất trong dự án để xây dựng nhà ở; 

d) Dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh. 

Điều 18. Các trường hợp phát triển nhà ở và trường hợp xây dựng nhà ở theo dự án 
1. Các trường hợp phát triển nhà ở bao gồm: 

a) Phát triển nhà ở thương mại; 

b) Phát triển nhà ở xã hội; 

c) Phát triển nhà ở công vụ; 

d) Phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư; 

đ) Phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân. 

2. Các trường hợp phát triển nhà ở theo dự án bao gồm: 

a) Phát triển nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, để bán của các doanh nghiệp kinh doanh bất 

động sản; 

b) Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, khu nhà ở cũ; 

c) Phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư; 

d) Phát triển nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

Điều 19. Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở 
1. Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này phải được 

thực hiện theo quy định của Luật này. 

2. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở chỉ được lập, phê duyệt và triển khai thực hiện tại khu vực 

đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt, tuân thủ các nội dung quyết định chủ trương đầu tư 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 14 của Luật 

này. 
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3. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, các khu vực trong dự án phải được đặt tên bằng tiếng Việt; 

trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có nhu cầu đặt tên dự án bằng 

tiếng nước ngoài thì phải viết tên đầy đủ bằng tiếng Việt trước, viết tiếng nước ngoài sau. 

Tên dự án, tên các khu vực trong dự án phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định, được 

sử dụng trong cả quá trình đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng sau khi hoàn thành đầu tư 

xây dựng. 

4. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở phải thực hiện đầy đủ các nội dung của dự án đã được 

phê duyệt; trường hợp chủ đầu tư có đề nghị điều chỉnh các nội dung bao gồm tên dự án, 

tiến độ thực hiện, loại nhà ở phải xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng, tổng số lượng nhà 

ở, tỷ lệ các loại nhà ở, tổng mức đầu tư nếu là dự án được đầu tư bằng vốn nhà nước thì phải 

được cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 170 của Luật này quyết định trước khi 

triển khai thực hiện xây dựng. 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xác định cụ thể danh mục các dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở trên địa bàn bao gồm dự án xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở 

công vụ, nhà ở để phục vụ tái định cư và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh theo quy định sau đây: 

a) Số lượng dự án; tổng số lượng nhà ở và tổng diện tích sàn nhà ở đầu tư xây dựng hàng 

năm trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn; 

b) Các nội dung cơ bản của từng dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn bao gồm tên dự 

án, địa điểm đầu tư xây dựng, quy mô dự án, quy hoạch chi tiết của dự án, tiến độ thực hiện 

dự án, mục tiêu đầu tư, số lượng nhà ở, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở, hình thức kinh 

doanh nhà ở và các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật về kinh doanh 

bất động sản; 

c) Việc công khai các thông tin về dự án quy định tại điểm a và điểm b khoản này phải được 

thực hiện trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

Điều 20. Nguyên tắc kiến trúc nhà ở 
1. Kiến trúc nhà ở phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, phòng chống thiên tai, trình độ khoa 

học, kỹ thuật, truyền thống lịch sử, văn hóa và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Tại khu vực đô thị, kiến trúc nhà ở phải kết hợp hài hòa giữa cải tạo với xây dựng mới, 

phải gắn công trình nhà ở riêng lẻ với tổng thể kiến trúc của đô thị, phải tuân thủ thiết kế đô 

thị và quy chế quản lý kiến trúc2[2]. 

3. Tại khu vực nông thôn, kiến trúc nhà ở phải hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, phù hợp 

với phong tục, tập quán, điều kiện sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân và của các 

dân tộc tại từng vùng, miền. 

Mục 2. PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI THEO DỰ ÁN 

Điều 21. Điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại 
1. Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

2. Có vốn pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản và có vốn ký quỹ 

để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

3. Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. 

Điều 22. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và lựa chọn chủ đầu tư dự án 
1. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải được lập, thẩm định, phê duyệt và triển 

khai thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng. 

2. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các 

hình thức sau đây: 

a) Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

b) Đấu thầu dự án có sử dụng đất; 

c) Chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư có đủ điều kiện quy định tại Điều 21 của 

Luật này, có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 23 của 

Luật này. 
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3. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại do cơ quan quản lý nhà ở cấp 

tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; trường hợp dự án có quy mô lớn hoặc có 

liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của Chính phủ thì 

phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 170 của Luật này quyết 

định trước khi thực hiện lựa chọn chủ đầu tư. 

Điều 23. Hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại 
1. Sử dụng diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp để xây dựng nhà ở thương mại. 

2. Được Nhà nước giao đất để xây dựng nhà ở cho thuê, cho thuê mua, để bán. 

3. Được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho thuê. 

4. Nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà 

ở thương mại. 

Điều 24. Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở thương mại 
1. Loại nhà ở, tiêu chuẩn diện tích của từng loại nhà ở thương mại do chủ đầu tư dự án 

quyết định lựa chọn nhưng phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn xây dựng, kiến trúc nhà ở và nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án 

xây dựng nhà ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Đối với căn hộ chung cư thì phải thiết kế, xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín, có diện 

tích sàn căn hộ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. 

3. Đối với nhà ở riêng lẻ thì phải xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế 

được phê duyệt theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. 

Điều 25. Quyền của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại 
1. Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp 

luật trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án. 

2. Cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở; thực hiện huy động vốn, thu tiền cho thuê, cho thuê 

mua, tiền bán nhà ở theo quy định của Luật này, pháp luật về kinh doanh bất động sản và 

theo nội dung hợp đồng đã ký kết. 

3. Thực hiện các quyền của người sử dụng đất và kinh doanh sản phẩm trong dự án theo quy 

định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

4. Được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án theo quy định của pháp luật về kinh 

doanh bất động sản. 

5. Được thực hiện quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án theo 

quyết định chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

6. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở được xây 

dựng trong dự án theo quy định tại Điều 9 của Luật này và pháp luật về đất đai. 

7. Được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước trong quá trình thực hiện dự án theo 

quy định của pháp luật. 

8. Thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 

Điều 26. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại 
1. Lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật này 

và pháp luật về xây dựng. 

2. Ký quỹ để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; đóng tiền bảo lãnh giao 

dịch nhà ở theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; bảo đảm năng lực tài 

chính để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. 

3. Xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án theo đúng 

quy hoạch chi tiết, nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền, tuân thủ thiết kế, tiêu chuẩn diện tích nhà ở và tiến độ của dự án đã được phê 

duyệt. 

4. Dành diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án để xây dựng nhà ở 

xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

5. Công khai trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở Ban quản lý dự án của mình các thông 

tin quy định tại điểm b khoản 5 Điều 19 của Luật này; báo cáo tình hình triển khai, kết quả 
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thực hiện dự án theo định kỳ và khi kết thúc dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và 

pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

6. Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng kinh doanh sản phẩm của dự án, bàn giao 

nhà ở và các giấy tờ liên quan đến nhà ở giao dịch cho khách hàng; thực hiện giao dịch mua 

bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở và kinh doanh quyền sử dụng đất theo đúng quy định của 

pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

7. Trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua hoặc kể từ thời điểm 

bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua nhà ở, trừ trường 

hợp người mua, thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp 

xây dựng nhà ở để cho thuê thì có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở theo quy định tại 

Điều 76 và Điều 77 của Luật này. 

8. Bảo hành nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng; thực hiện các 

nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

9. Chấp hành các quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về xử lý 

hành vi vi phạm pháp luật khi có sai phạm trong việc phát triển nhà ở, huy động vốn, ứng 

tiền trước của khách hàng, thực hiện các giao dịch về nhà ở và các hoạt động khác quy định 

tại Điều này. 

10. Bồi thường trong trường hợp gây thiệt hại cho khách hàng hoặc cho tổ chức, cá nhân, hộ 

gia đình tham gia đầu tư xây dựng nhà ở. 

Mục 3. PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CÔNG VỤ 

Điều 27. Nhà ở công vụ và kế hoạch phát triển nhà ở công vụ 
1. Nhà nước đầu tư vốn từ ngân sách, bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa 

phương để xây dựng nhà ở công vụ hoặc để mua, thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ. 

Nhà ở công vụ bao gồm nhà ở công vụ của trung ương và nhà ở công vụ của địa phương. 

2. Việc đầu tư xây dựng nhà ở công vụ hoặc mua, thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công 

vụ phải căn cứ vào kế hoạch phát triển nhà ở công vụ quy định tại khoản 3 Điều này, bảo 

đảm các điều kiện an toàn trong công tác và thuận tiện trong sinh hoạt, đi lại của người sử 

dụng nhà ở công vụ. 

3. Kế hoạch phát triển nhà ở công vụ được lập và chấp thuận như sau: 

a) Cơ quan trung ương có trách nhiệm xác định nhu cầu về nhà ở công vụ của cơ quan mình 

gửi Bộ Xây dựng để thẩm định và xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của các cơ 

quan trung ương trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại điểm b 

khoản này; 

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch phát 

triển nhà ở công vụ của các đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 của Luật này và 

trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng; 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở công vụ trong kế 

hoạch phát triển nhà ở của địa phương theo quy định tại Điều 15 của Luật này; 

d) Cơ quan lập kế hoạch quy định tại các điểm a, b và c khoản này phải xác định rõ nhu cầu 

về nhà ở công vụ bao gồm loại nhà ở, số lượng, diện tích sàn nhà ở; địa điểm xây dựng và 

diện tích đất để xây dựng nhà ở hoặc diện tích nhà ở thương mại cần mua, thuê để làm nhà ở 

công vụ; nguồn vốn và phân kỳ đầu tư hằng năm và 05 năm; xác định trách nhiệm của các 

cơ quan liên quan. 

4. Chính phủ quy định chi tiết việc đầu tư xây dựng, mua hoặc thuê nhà ở thương mại làm 

nhà ở công vụ, về đối tượng, điều kiện thuê nhà ở công vụ và việc quản lý, sử dụng nhà ở 

công vụ. 

Điều 28. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ và lựa chọn chủ đầu tư dự án 
1. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ bao gồm đầu tư xây dựng mới và mua nhà ở 

thương mại được lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định của Luật 

này và pháp luật về xây dựng. 

2. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ có các loại sau đây: 
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a) Dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư theo đề nghị của Bộ Xây dựng để cho 

các đối tượng của các cơ quan trung ương thuê, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 

này; 

b) Dự án do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyết định đầu tư sau khi có ý kiến thống nhất 

của Bộ Xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để cho đối tượng thuộc diện 

quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 của Luật này thuê; 

c) Dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư theo đề nghị của cơ quan quản lý 

nhà ở cấp tỉnh để cho các đối tượng được điều động, luân chuyển đến làm việc tại địa 

phương. 

Đối với các đối tượng được điều động, luân chuyển đến làm việc ở quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh và tương đương (sau đây gọi chung là cấp huyện), đối tượng quy định 

tại các điểm c, đ, e và g khoản 1 Điều 32 của Luật này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định đầu tư dự án hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư dự án. 

3. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ được quy định như sau: 

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án quy định tại điểm a khoản 2 

Điều này theo đề nghị của Bộ Xây dựng; 

b) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều này theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh. 

Điều 29. Đất để xây dựng nhà ở công vụ 
1. Diện tích đất để xây dựng nhà ở công vụ được xác định cụ thể trong quy hoạch xây dựng 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật 

này. 

2. Đối với nhà ở công vụ của cơ quan trung ương thì Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xác định diện tích đất để xây dựng nhà ở công vụ trên địa bàn, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí 

diện tích đất để xây dựng nhà ở công vụ theo yêu cầu của Bộ Xây dựng. 

3. Đối với nhà ở công vụ cho các đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 của Luật 

này thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác 

định diện tích đất để xây dựng nhà ở công vụ. 

4. Đối với nhà ở công vụ của địa phương thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí 

diện tích đất để xây dựng nhà ở công vụ khi lập, phê duyệt quy hoạch quy định tại khoản 1 

Điều 16 của Luật này. 

5. Nhà nước không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được sử dụng để xây dựng nhà 

ở công vụ theo quy định tại Điều này. 

Điều 30. Mua, thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ 
1. Đối với địa phương có nhà ở thương mại được xây dựng theo dự án, phù hợp với loại nhà 

và tiêu chuẩn diện tích quy định tại Điều 31 của Luật này thì cơ quan có thẩm quyền quy 

định tại khoản 2 Điều 28 của Luật này có thể quyết định mua hoặc thuê nhà ở này để làm 

nhà ở công vụ. 

2. Việc mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ phải được lập thành dự án và được cơ 

quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật này phê duyệt. 

3. Giá mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ do người quyết định đầu tư quyết định trên 

cơ sở tham khảo giá mua bán nhà ở trên thị trường và kết quả thẩm định giá của đơn vị có 

chức năng thẩm định giá tại thời điểm mua nhà ở. 

4. Trường hợp chưa có đủ nhà ở công vụ để cho thuê thì cơ quan có thẩm quyền quy định 

tại khoản 2 Điều 28 của Luật này quyết định việc thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công 

vụ. 

5. Ngân sách trung ương cấp vốn để mua hoặc thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ 

cho các đối tượng của cơ quan trung ương, bao gồm cả nhà ở của Bộ Quốc phòng, Bộ Công 
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an. Ngân sách địa phương cấp vốn để mua hoặc thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ 

cho các đối tượng của cơ quan địa phương. 

Điều 31. Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ 
1. Nhà ở công vụ bao gồm nhà ở riêng lẻ và căn hộ chung cư có các tiêu chuẩn diện tích 

khác nhau phù hợp với từng loại đối tượng được thuê nhà ở công vụ. 

2. Tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ do Thủ tướng Chính phủ quy định và được điều chỉnh 

cho phù hợp với từng thời kỳ theo đề nghị của Bộ Xây dựng. 

Điều 32. Đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở công vụ 
1. Đối tượng được thuê nhà ở công vụ bao gồm: 

a) Cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thuộc diện ở nhà công vụ trong thời gian đảm nhận 

chức vụ; 

b) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội 

không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này được điều động, luân chuyển đến công tác 

tại cơ quan trung ương giữ chức vụ từ cấp Thứ trưởng và tương đương trở lên; được điều 

động, luân chuyển đến công tác tại địa phương giữ chức vụ từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, Giám đốc Sở và tương đương trở lên; 

c) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội 

không thuộc diện quy định tại điểm b khoản này được điều động, luân chuyển đến công tác 

tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên 

giới, hải đảo; 

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, 

luân chuyển theo yêu cầu quốc phòng, an ninh, trừ đối tượng mà pháp luật quy định phải ở 

trong doanh trại của lực lượng vũ trang; 

đ) Giáo viên đến công tác tại khu vực nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; 

e) Bác sĩ, nhân viên y tế đến công tác tại khu vực nông thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; 

g) Nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt 

quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ. 

2. Điều kiện được thuê nhà ở công vụ được quy định như sau: 

a) Đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì được bố trí nhà ở công vụ 

theo yêu cầu an ninh; 

b) Đối với đối tượng quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều này thì phải thuộc 

diện chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã 

hội tại địa phương nơi đến công tác hoặc đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại nơi đến 

công tác nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện 

tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực khác nhau. 

Điều 33. Nguyên tắc xác định giá thuê nhà ở công vụ 
1. Tính đúng, tính đủ các chi phí cần thiết để thực hiện quản lý vận hành, bảo trì và quản lý 

cho thuê trong quá trình sử dụng nhà ở công vụ. 

2. Không tính tiền sử dụng đất xây dựng nhà ở công vụ và không tính chi phí khấu hao vốn 

đầu tư xây dựng nhà ở công vụ hoặc chi phí mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ. 

3. Giá thuê nhà ở công vụ do cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 81 của Luật 

này quyết định và được xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với từng thời kỳ. 

4. Trường hợp thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ thì người thuê nhà ở công vụ trả 

tiền thuê nhà ở thấp hơn giá thuê nhà ở thương mại theo quy định của Chính phủ. 

Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của người thuê nhà công vụ 
1. Người thuê nhà ở công vụ có các quyền sau đây: 

a) Nhận bàn giao nhà ở và các trang thiết bị kèm theo nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng 

thuê nhà; 

b) Được sử dụng nhà ở cho bản thân và các thành viên trong gia đình trong thời gian đảm 

nhận chức vụ, công tác; 
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c) Đề nghị đơn vị quản lý vận hành nhà ở sửa chữa kịp thời những hư hỏng nếu không phải 

do lỗi của mình gây ra; 

d) Được tiếp tục ký hợp đồng thuê nhà ở công vụ nếu hết thời hạn thuê nhà ở mà vẫn thuộc 

đối tượng và có đủ điều kiện được thuê nhà ở công vụ theo quy định của Luật này; 

đ) Thực hiện các quyền khác về nhà ở theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận trong 

hợp đồng thuê nhà ở công vụ. 

2. Người thuê nhà ở công vụ có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Sử dụng nhà vào mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt cho bản thân và các 

thành viên trong gia đình trong thời gian thuê nhà ở; 

b) Có trách nhiệm giữ gìn nhà ở và các tài sản kèm theo; không được tự ý cải tạo, sửa chữa, 

phá dỡ nhà ở công vụ; trường hợp sử dụng căn hộ chung cư thì còn phải tuân thủ các quy 

định về quản lý, sử dụng nhà chung cư; 

c) Không được cho thuê lại, cho mượn, ủy quyền quản lý nhà ở công vụ; 

d) Trả tiền thuê nhà ở theo hợp đồng thuê nhà ở ký với bên cho thuê và thanh toán các 

khoản chi phí phục vụ sinh hoạt khác theo quy định của bên cung cấp dịch vụ; 

đ) Trả lại nhà ở công vụ cho Nhà nước khi không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở hoặc 

khi không còn nhu cầu thuê nhà ở công vụ hoặc khi có hành vi vi phạm thuộc diện bị thu 

hồi nhà ở theo quy định của Luật này trong thời hạn không quá 90 ngày, kể từ ngày nhận 

được thông báo của cơ quan quản lý nhà ở công vụ; 

e) Chấp hành quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở của cơ quan có thẩm quyền trong trường 

hợp bị cưỡng chế thu hồi nhà ở; 

g) Các nghĩa vụ khác về nhà ở theo quy định của luật và theo thỏa thuận trong hợp đồng 

thuê nhà ở công vụ. 

Mục 4. PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐỂ PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ 

Điều 35. Nguyên tắc phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư 
1. Trường hợp thu hồi đất và giải tỏa nhà ở để xây dựng công trình khác tại khu vực nội đô 

thuộc đô thị loại đặc biệt, tại đô thị loại 1 và loại 2 thì Nhà nước chuẩn bị quỹ nhà ở thông 

qua việc sử dụng nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội được xây dựng theo dự án để bố trí tái 

định cư trước khi thu hồi đất và giải tỏa nhà ở, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 36 

của Luật này. 

2. Trường hợp thu hồi đất và giải tỏa nhà ở để xây dựng công trình khác tại khu vực không 

thuộc quy định tại khoản 1 Điều này mà có nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội được xây 

dựng theo dự án thì Nhà nước sử dụng nhà ở này để bố trí tái định cư; nếu không có nhà ở 

thương mại, nhà ở xã hội thì Nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định 

cư trước khi thu hồi đất và giải tỏa nhà ở, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 36 của 

Luật này. 

3. Trường hợp thu hồi đất và giải tỏa nhà ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

thương mại mà người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì chủ đầu tư dự án 

phải ưu tiên bố trí nhà ở thương mại ngay trong dự án đó để phục vụ tái định cư. 

4. Trường hợp thu hồi đất và giải tỏa nhà ở để thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp mà 

người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư thì chủ đầu tư dự án phải xây dựng nhà ở 

để bố trí tái định cư trong cùng khu vực được quy hoạch xây dựng nhà ở cho người lao động 

làm việc trong khu công nghiệp hoặc bố trí nhà ở tại nơi khác cho người được tái định cư. 

5. Trường hợp phải đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư thì phải thực hiện theo dự 

án; đối với khu vực nông thôn thì dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư phải 

bao gồm cả việc bố trí quỹ đất để phục vụ sản xuất cho người thuộc diện được tái định cư. 

6. Nhà ở để phục vụ tái định cư phải có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 

theo quy hoạch chi tiết xây dựng, hồ sơ thiết kế được phê duyệt và tuân thủ quy định tại 

Điều 14 của Luật này. 

Điều 36. Các hình thức bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư 
1. Mua nhà ở thương mại được xây dựng theo dự án để cho thuê, cho thuê mua, bán cho 

người được tái định cư. 
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2. Sử dụng nhà ở xã hội được xây dựng theo dự án để cho thuê, cho thuê mua, bán cho 

người được tái định cư. 

3. Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước, công trái quốc 

gia, trái phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn tín 

dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hoặc đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng xây 

dựng - chuyển giao trên diện tích đất được xác định để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư 

theo quy hoạch được phê duyệt để cho thuê, cho thuê mua, bán cho người được tái định cư. 

4. Hộ gia đình, cá nhân được thanh toán tiền để tự lựa chọn việc mua, thuê, thuê mua nhà ở 

thương mại trên địa bàn làm nhà ở tái định cư hoặc được Nhà nước giao đất ở để tự xây 

dựng nhà ở theo quy hoạch được phê duyệt. 

Điều 37. Đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư 
1. Việc bố trí diện tích đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư phải tuân thủ các nguyên 

tắc quy định tại Điều 35 của Luật này và quy định của pháp luật về đất đai. 

2. Diện tích đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư được xác định cụ thể trong quy 

hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản 1 Điều 

16 của Luật này. 

Điều 38. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư và việc lựa chọn chủ đầu 

tư dự án 
1. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư được lập, thẩm định, phê duyệt và 

triển khai thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng. 

2. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư bao gồm Ban quản lý dự án 

chuyên ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và doanh 

nghiệp kinh doanh bất động sản; việc lựa chọn chủ đầu tư dự án được thực hiện theo quy 

định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này. 

3. Đối với dự án xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư có sử dụng nguồn vốn hoặc thực 

hiện theo hình thức quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này thì cơ quan quản lý nhà ở 

cấp tỉnh báo cáo người quyết định đầu tư quyết định lựa chọn chủ đầu tư. 

4. Đối với dự án xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư không thuộc diện quy định tại 

khoản 3 Điều 36 của Luật này thì thẩm quyền lựa chọn chủ đầu tư được quy định như sau: 

a) Trường hợp xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư cho các dự án quan trọng quốc gia thì 

Thủ tướng Chính phủ quyết định lựa chọn hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

quyết định lựa chọn chủ đầu tư; 

b) Trường hợp xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư cho các dự án không thuộc diện quy 

định tại điểm a khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn chủ đầu tư. 

Điều 39. Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở để phục vụ tái định cư 
1. Đối với khu vực đô thị thì nhà ở để phục vụ tái định cư phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau 

đây: 

a) Là căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ được xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết 

xây dựng và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt; 

b) Trường hợp là căn hộ chung cư thì phải thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm 

tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Khi thiết kế nhà ở để phục vụ tái định cư, chủ đầu tư có thể 

bố trí một phần diện tích để tổ chức kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của từng dự 

án; 

c) Trường hợp là nhà ở riêng lẻ thì phải được xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng, 

thiết kế được phê duyệt; tuân thủ nguyên tắc kiến trúc nhà ở quy định tại Điều 20 của Luật 

này và bảo đảm hạn mức diện tích đất ở tối thiểu theo quy định của pháp luật về đất đai. 

2. Đối với khu vực nông thôn thì nhà ở để phục vụ tái định cư được thiết kế, xây dựng phải 

bao gồm diện tích ở và các công trình phụ trợ, phục vụ sinh hoạt, sản xuất gắn với nhà ở, 

tuân thủ nguyên tắc kiến trúc nhà ở quy định tại Điều 20 của Luật này và bảo đảm hạn mức 

diện tích đất ở tối thiểu theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Điều 40. Quản lý chất lượng nhà ở để phục vụ tái định cư 

334



1. Nhà ở và công trình xây dựng trong dự án chỉ được nghiệm thu nếu đáp ứng yêu cầu về 

thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Chủ đầu tư dự án không được thay đổi thiết kế 

diện tích nhà ở và công trình phụ trợ (nếu có) để phục vụ tái định cư sau khi cơ quan có 

thẩm quyền đã phê duyệt phương án bố trí tái định cư. 

2. Việc bố trí nhà ở cho người được tái định cư chỉ được thực hiện sau khi nhà ở đã được 

nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

3. Các tổ chức, cá nhân sau đây chịu trách nhiệm về chất lượng của nhà ở để phục vụ tái 

định cư: 

a) Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư; 

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng xây dựng - chuyển giao để xây dựng 

nhà ở phục vụ tái định cư; 

c) Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội được dùng để bố trí tái định 

cư. 

4. Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra công tác quản lý 

chất lượng nhà ở để phục vụ tái định cư trên địa bàn. 

Điều 41. Mua nhà ở thương mại và sử dụng nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư 
1. Đối với việc mua nhà ở thương mại để phục vụ tái định cư thì đơn vị được giao bố trí tái 

định cư ký hợp đồng mua bán hoặc ký hợp đồng đặt hàng mua nhà ở thương mại với chủ 

đầu tư dự án để bố trí cho người được tái định cư theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp đơn vị được giao bố trí tái định cư ký hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu 

tư thì người được bố trí tái định cư ký hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở với 

đơn vị này; 

b) Trường hợp đơn vị được giao bố trí tái định cư ký hợp đồng đặt hàng mua nhà ở của chủ 

đầu tư thì người được bố trí tái định cư trực tiếp ký hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư 

trên cơ sở các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng đặt hàng mua nhà ở; 

c) Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà ở quy định tại 

điểm a và điểm b khoản này, trừ trường hợp người mua, thuê mua nhà ở tự nguyện làm thủ 

tục cấp Giấy chứng nhận. 

2. Đối với việc sử dụng nhà ở xã hội để bố trí tái định cư thì người thuộc diện được tái định 

cư thực hiện việc thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội theo quy định tại Luật này. 

3. Chính phủ quy định chi tiết việc đầu tư xây dựng, việc mua nhà ở thương mại hoặc sử 

dụng nhà ở xã hội để làm nhà ở phục vụ tái định cư, về loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà 

ở, về đối tượng, điều kiện được bố trí nhà ở, trình tự, thủ tục bàn giao nhà ở và việc quản lý, 

sử dụng nhà ở để phục vụ tái định cư. 

Mục 5. PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 

Điều 42. Yêu cầu đối với phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tại khu vực nông 

thôn 
1. Phải phù hợp quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, kết nối với hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật của khu vực nhà ở và bảo đảm yêu cầu vệ sinh, môi trường. 

2. Việc xây dựng hoặc cải tạo nhà ở hiện có phải kết hợp với việc giữ gìn, bảo tồn kiến trúc 

nhà ở truyền thống và phù hợp với phong tục, tập quán, điều kiện sản xuất của từng khu 

vực, từng vùng, miền. 

3. Hộ gia đình, cá nhân chỉ được xây dựng nhà ở trên diện tích đất ở hợp pháp của mình. 

4. Trường hợp xây dựng nhà ở trong dự án thì phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng 

của dự án đã được phê duyệt. Đối với khu vực yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng, hồ sơ 

thiết kế thì phải tuân thủ đúng nội dung của Giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế được phê 

duyệt. 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí từ ngân sách để 

các hộ gia đình, cá nhân bảo tồn, bảo trì, cải tạo nhà ở trong khu vực cần bảo tồn giá trị 

nghệ thuật, văn hóa, lịch sử. 

Điều 43. Yêu cầu đối với phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đô thị 
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1. Phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp, có nhà ở và được cải tạo, xây dựng lại theo quy 

định của pháp luật về xây dựng. 

2. Việc xây dựng hoặc cải tạo nhà ở hiện có phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, 

thiết kế đô thị. Đối với nhà ở yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải xây dựng theo 

Giấy phép xây dựng. 

3. Việc xây dựng nhà ở phải bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu 

vực, yêu cầu vệ sinh, môi trường, kiến trúc nhà ở và không làm ảnh hưởng đến công trình 

liền kề. 

Điều 44. Đất để phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân 
1. Đất ở hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân hoặc do thuê, mượn của tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân khác để xây dựng nhà ở. 

2. Đất ở được Nhà nước giao để xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật đất đai. 

3. Đất ở được Nhà nước bồi thường khi bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất 

đai. 

Điều 45. Phương thức phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân 
1. Hộ gia đình, cá nhân tại khu vực nông thôn thực hiện xây dựng nhà ở theo các phương 

thức sau đây: 

a) Tự tổ chức xây dựng hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác xây dựng hoặc được tổ chức, cá 

nhân khác hỗ trợ xây dựng nhà ở; 

b) Hợp tác giúp nhau xây dựng nhà ở. 

2. Hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đô thị thực hiện xây dựng nhà ở theo các phương thức 

sau đây: 

a) Tự tổ chức xây dựng hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác xây dựng hoặc được tổ chức, cá 

nhân khác hỗ trợ xây dựng nhà ở; 

b) Thuê đơn vị, cá nhân có năng lực về hoạt động xây dựng để xây dựng nhà ở đối với 

trường hợp pháp luật về xây dựng yêu cầu phải có đơn vị, cá nhân có năng lực thực hiện xây 

dựng; 

c) Hợp tác cải tạo, chỉnh trang đô thị trong đó có nhà ở. 

Điều 46. Tiêu chuẩn và chất lượng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân 
1. Nhà ở phải được xây dựng trên thửa đất ở có đủ điều kiện về diện tích để xây dựng nhà ở 

theo quy định của pháp luật về đất đai. 

2. Hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đô thị phải thực hiện xây dựng, cải tạo nhà ở theo quy 

định của pháp luật về xây dựng và tự chịu trách nhiệm về chất lượng nhà ở. 

Trường hợp được phép xây dựng nhà ở có từ hai tầng trở lên mà tại mỗi tầng được thiết kế, 

xây dựng từ hai căn hộ trở lên theo kiểu khép kín, có đủ tiêu chuẩn diện tích sàn xây dựng 

tối thiểu mỗi căn hộ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và có phần diện tích thuộc sở hữu 

riêng, phần diện tích thuộc sở chung của nhà chung cư theo quy định của Luật này thì được 

Nhà nước công nhận quyền sở hữu đối với từng căn hộ trong nhà ở đó. 

3. Nhà ở riêng lẻ có thời hạn sử dụng được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và 

hiện trạng thực tế của nhà ở. 

Khi nhà ở bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng 

thì thực hiện phá dỡ theo quy định tại Mục 4 Chương VI của Luật này. 

Điều 47. Trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân trong việc phát triển nhà ở 
1. Phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục về cải tạo, xây dựng nhà ở theo quy định của pháp 

luật về xây dựng. 

2. Phải thực hiện các quy định về giữ vệ sinh, môi trường trong quá trình cải tạo, xây dựng 

nhà ở. 

3. Phải bảo đảm an toàn cho người và tài sản của các hộ liền kề trong quá trình xây dựng, 

cải tạo nhà ở; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

4. Hộ gia đình, cá nhân nếu đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, để bán thì 

còn phải thực hiện các quy định tại Chương VIII của Luật này. 

5. Thực hiện các trách nhiệm khác khi cải tạo, xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật. 
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Điều 48. Hộ gia đình, cá nhân hợp tác giúp nhau xây dựng nhà ở, cải tạo chỉnh trang 

đô thị 
1. Hộ gia đình, cá nhân hợp tác giúp nhau xây dựng nhà ở hoặc cải tạo, chỉnh trang đô thị 

trong đó có nhà ở bằng khả năng tài chính, nhân công, vật liệu và công sức đóng góp của 

các thành viên trong nhóm hợp tác. 

2. Các thành viên trong nhóm hợp tác phải thỏa thuận về cách thức góp vốn, nhân công, vật 

liệu, thời gian thực hiện, quyền và nghĩa vụ của các thành viên và cam kết thực hiện thỏa 

thuận của nhóm hợp tác. 

Chương IV 

CHÍNH SÁCH VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI 

Mục 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 49. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 
Các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này thì được 

hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội: 

1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với 

cách mạng; 

2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; 

3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 

biến đổi khí hậu; 

4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; 

5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; 

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, 

công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; 

7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên 

chức; 

8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này; 

9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân 

tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập; 

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy 

định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở. 

Điều 50. Hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 
1. Hỗ trợ giải quyết cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội cho các đối tượng quy định tại 

các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 49 của Luật này; đối với đối tượng quy định tại khoản 9 

Điều 49 của Luật này thì chỉ được thuê nhà ở xã hội. 

2. Hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu về nhà ở để đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 

và 3 Điều 49 của Luật này xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. 

3. Hỗ trợ giao đất ở có miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai 

hoặc tặng nhà ở cho đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 49 của Luật này. 

4. Hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức 

tín dụng do Nhà nước chỉ định để các đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 

49 của Luật này xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. 

Điều 51. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 
1. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này thì phải đáp ứng các 

điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập theo quy định sau đây: 

a) Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, 

chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học 

tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong 

hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ 

và từng khu vực; 

b) Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội; 

trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại 

tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này; 
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c) Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này thì phải thuộc 

diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu 

nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo 

quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 

Điều 49 của Luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định 

tại điểm này. 

2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 50 của Luật này thì phải đáp 

ứng điều kiện theo quy định tại quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu về nhà ở tương 

ứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 50 của Luật này thì phải đáp ứng điều kiện 

về nhà ở, cư trú theo quy định sau đây: 

a) Có đất ở nhưng chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát; 

b) Có đăng ký thường trú tại địa phương nơi có đất ở, nhà ở cần phải xây dựng mới hoặc cải 

tạo, sửa chữa. 

Điều 52. Nguyên tắc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 
1. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây: 

a) Có sự kết hợp giữa Nhà nước, cộng đồng dân cư, dòng họ và đối tượng được hỗ trợ trong 

việc thực hiện chính sách; 

b) Bảo đảm công khai, minh bạch, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền và cộng đồng dân cư; 

c) Bảo đảm đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định của Luật này; 

d) Trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì được 

hưởng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất; trường hợp các đối tượng có cùng tiêu chuẩn và 

điều kiện thì đối tượng là người khuyết tật, nữ giới được ưu tiên hỗ trợ trước; 

đ) Trường hợp hộ gia đình có nhiều đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ thì chỉ 

áp dụng một chính sách hỗ trợ cho cả hộ gia đình. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra, thanh tra việc 

thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn. 

Mục 2. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỂ CHO 

THUÊ, CHO THUÊ MUA, ĐỂ BÁN 

Điều 53. Các hình thức phát triển nhà ở xã hội 
1. Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn ngân sách nhà nước, công trái quốc gia, 

trái phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn tín dụng 

đầu tư phát triển của Nhà nước hoặc đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng xây dựng - 

chuyển giao trên diện tích đất được xác định để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định để cho 

thuê, cho thuê mua. 

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê 

mua, để bán hoặc mua, thuê nhà ở để cho người lao động trong đơn vị mình thuê nhưng có 

sự ưu đãi của Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 58 và Điều 59 của Luật này. 

3. Hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên diện tích đất ở hợp pháp 

của mình để cho thuê, cho thuê mua, bán nhưng có sự ưu đãi của Nhà nước theo quy định 

tại Điều 58 của Luật này. 

Điều 54. Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 
1. Đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 19 của Luật này; trường hợp xây dựng nhà ở xã 

hội chưa có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt thì Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phải gửi lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi quyết định chủ 

trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải quy hoạch khu vực riêng để lập dự án đầu tư xây dựng nhà 

ở xã hội để cho thuê. 

3. Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội mà không thuộc khu vực phải lập dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở xã hội riêng để cho thuê quy định tại khoản 2 Điều này thì chủ đầu tư phải dành 

tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê; chủ đầu tư được hưởng cơ chế 
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ưu đãi xây dựng nhà ở để cho thuê theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật này đối với 

phần diện tích 20% nhà ở xã hội để cho thuê và được bán nhà ở này cho người đang thuê 

theo quy định về bán nhà ở xã hội sau thời hạn 05 năm cho thuê. 

4. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, 

kiểm soát về chất lượng, tiêu chuẩn diện tích, giá thuê, giá thuê mua, giá bán và việc xét 

duyệt đối tượng được thuê, thuê mua, mua nhà ở. 

Điều 55. Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội 
1. Là nhà chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Trường hợp là nhà ở riêng lẻ thì phải được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn 

xây dựng, tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội. 

3. Trường hợp là nhà chung cư thì căn hộ phải được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, 

bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội. 

Điều 56. Đất để xây dựng nhà ở xã hội 
1. Khi phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng khu 

công nghiệp, khu nghiên cứu đào tạo, Ủy ban nhân dân có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 

có trách nhiệm xác định rõ diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội. 

2. Diện tích đất và các thông tin về khu vực, địa điểm dành để phát triển nhà ở xã hội phải 

được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ 

quan quản lý nhà ở cấp tỉnh. 

3. Đất để phát triển nhà ở xã hội bao gồm: 

a) Đất được Nhà nước giao để xây dựng nhà ở cho thuê, cho thuê mua, bán; 

b) Đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng nhà ở cho thuê; 

c) Diện tích đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà chủ đầu tư phải dành 

để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này; 

d) Đất ở hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân dùng để xây dựng nhà ở xã hội. 

Điều 57. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội 
1. Đối với nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 

Điều 53 của Luật này thì Bộ Xây dựng nếu là nguồn vốn đầu tư của trung ương hoặc cơ 

quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nếu là nguồn vốn đầu tư của địa phương báo cáo người có thẩm 

quyền quyết định đầu tư quyết định lựa chọn chủ đầu tư. 

2. Đối với nhà ở xã hội được đầu tư không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại 

khoản 1 Điều 53 của Luật này thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo quy định như sau: 

a) Trường hợp Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để xây dựng nhà ở xã hội thì thực hiện 

lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký 

làm chủ đầu tư hoặc chỉ định chủ đầu tư nếu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư; 

b) Trường hợp phải dành quỹ đất trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để xây 

dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này thì giao chủ đầu tư dự án 

xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trừ 

trường hợp Nhà nước sử dụng diện tích đất này để giao cho tổ chức khác thực hiện đầu tư 

xây dựng nhà ở xã hội; 

c) Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền sử dụng đất hợp pháp, phù hợp với quy 

hoạch xây dựng nhà ở, có đủ điều kiện làm chủ đầu tư và có nhu cầu xây dựng nhà ở xã hội 

thì doanh nghiệp, hợp tác xã đó được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội; 

d) Trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công 

nghiệp ở thì doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp sản xuất 

trong khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản được Nhà 

nước giao làm chủ đầu tư dự án. 

3. Đối với hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên diện tích đất ở 

hợp pháp của mình thì hộ gia đình, cá nhân đó thực hiện việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. 
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4. Chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này có trách 

nhiệm xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Luật này. 

Điều 58. Ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội 
1. Doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không phải bằng nguồn 

vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này để cho thuê, cho thuê mua, 

bán thì được hưởng các ưu đãi sau đây: 

a) Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc 

cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; 

b) Được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của 

pháp luật về thuế; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được giảm thuế giá trị 

gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để 

cho thuê mua, bán; 

c) Được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động 

tại Việt Nam; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thì được vay vốn với lãi suất 

thấp hơn và thời gian vay dài hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê 

mua, bán; 

d) Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội; trường hợp xây dựng 

nhà ở xã hội để cho thuê thì được hỗ trợ toàn bộ kinh phí này; 

đ) Các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. 

2. Hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua 

hoặc để bán được hưởng các ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều này khi đáp ứng được các 

yêu cầu sau đây: 

a) Xây dựng nhà ở theo quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và bảo 

đảm kết nối hạ tầng của khu vực có nhà ở; 

b) Nhà ở phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội; 

c) Có giá bán, giá thuê, giá thuê mua nhà ở theo khung giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 

có nhà ở ban hành. 

Điều 59. Ưu đãi đối với tổ chức tự lo chỗ ở cho người lao động 
1. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, dịch vụ tự mua nhà ở hoặc 

thuê nhà ở để bố trí cho người lao động của doanh nghiệp mình ở mà không thu tiền thuê 

nhà hoặc có thu tiền thuê nhà với giá thuê không vượt quá giá thuê nhà ở xã hội do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh ban hành thì chi phí mua nhà ở hoặc thuê nhà ở được tính là chi phí hợp 

lý trong giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

2. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, dịch vụ tự đầu tư xây dựng 

nhà ở để bố trí cho người lao động của doanh nghiệp mình ở mà không thu tiền thuê nhà 

hoặc có thu tiền thuê nhà với giá thuê không vượt quá giá thuê nhà ở xã hội do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh ban hành thì ngoài các ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật này, 

doanh nghiệp này còn được tính chi phí xây dựng nhà ở vào giá thành sản xuất khi tính thuế 

thu nhập doanh nghiệp. 

Điều 60. Xác định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư 
Việc xác định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn hoặc 

hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này được thực hiện như sau: 

1. Trường hợp cho thuê nhà ở thì giá thuê được tính đủ chi phí bảo trì nhà ở; chi phí thu hồi 

vốn đầu tư xây dựng nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 20 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê; 

đối với nhà ở cho học sinh, sinh viên thuê thì chỉ tính đủ các chi phí quản lý vận hành và chi 

phí bảo trì, không tính chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở; 

2. Trường hợp cho thuê mua nhà ở thì giá thuê mua được tính đủ chi phí thu hồi vốn đầu tư 

xây dựng nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua; 

3. Không tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội; 

4. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 81 của Luật này quy định giá thuê, giá 

thuê mua nhà ở xã hội. 
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Điều 61. Xác định giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội không phải do Nhà 

nước đầu tư xây dựng 
1. Đối với nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức 

quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này thì giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở được 

xác định như sau: 

a) Giá thuê nhà ở xã hội do chủ đầu tư xác định trên cơ sở tính đủ chi phí bảo trì nhà ở; chi 

phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có), lợi nhuận định mức theo quy định 

của Chính phủ và không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 58 

của Luật này; 

b) Giá thuê mua nhà ở xã hội được xác định theo quy định tại điểm a khoản này, trừ kinh 

phí bảo trì nhà ở do người thuê mua nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này; 

c) Giá bán nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở tính đủ các chi phí để thu 

hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có), lợi nhuận định mức theo quy định của 

Chính phủ và không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 58 của 

Luật này; 

d) Chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm xây dựng và báo cáo Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh nơi có nhà ở xã hội tổ chức thẩm định giá thuê, giá thuê mua, giá bán trước khi 

công bố. 

2. Đối với nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư tự xác định 

giá thuê, giá thuê mua, giá bán bảo đảm tuân thủ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 58 của 

Luật này. 

Điều 62. Nguyên tắc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội 
1. Việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội phải đúng quy định của Luật này; trong 

cùng một thời gian, mỗi đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này chỉ được thuê 

hoặc thuê mua hoặc mua một nhà ở xã hội; đối với học sinh tại các trường dân tộc nội trú 

công lập thì không phải trả tiền thuê nhà ở và các dịch vụ trong quá trình sử dụng. 

2. Thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở xã hội tối thiểu là 05 năm; thời hạn thanh toán tiền 

thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu là 05 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở. 

3. Bên thuê, thuê mua nhà ở xã hội không được bán, cho thuê lại, cho mượn nhà ở trong thời 

gian thuê, thuê mua; nếu bên thuê, thuê mua không còn nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở thì 

chấm dứt hợp đồng và phải trả lại nhà ở này. 

4. Bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 

05 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở; trường hợp trong thời 

hạn 05 năm, kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở 

mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc 

bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán 

tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải 

nộp thuế thu nhập cá nhân. 

5. Bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho 

các đối tượng có nhu cầu sau thời hạn 05 năm, kể từ khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền 

thuê mua nhà ở và đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy 

định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế; trường hợp bán 

cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội quy định tại Luật này thì chỉ được bán với 

giá tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không 

phải nộp thuế thu nhập cá nhân. 

Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư mà thuê mua, mua nhà ở xã hội thì 

được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau khi đã thanh 

toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử 

dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy 

định của pháp luật thuế. 

6. Mọi trường hợp cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội không đúng quy định của Luật 

này thì hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở không có giá trị pháp lý và bên thuê, 
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thuê mua, mua phải bàn giao lại nhà ở cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội; trường hợp không 

bàn giao lại nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở tổ chức cưỡng chế để thu hồi 

lại nhà ở đó. 

Việc xử lý tiền thuê, tiền mua nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự; việc 

xử lý tiền thuê mua nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định tại Điều 135 của Luật này. 

Điều 63. Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội 
1. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội được lựa chọn hình thức bán, cho thuê mua nhà 

ở hình thành trong tương lai hoặc bán nhà ở có sẵn. 

2. Việc bán, cho thuê mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai phải tuân thủ các điều 

kiện sau đây: 

a) Đã có hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở, có thiết kế kỹ thuật nhà ở được phê duyệt và có 

Giấy phép xây dựng nếu thuộc diện phải có Giấy phép xây dựng; 

b) Đã hoàn thành việc xây dựng xong phần móng của nhà ở theo quy định của pháp luật về 

xây dựng và hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, cấp, thoát nước, 

điện sinh hoạt, điện chiếu sáng công cộng của khu vực nhà ở được bán, cho thuê mua theo 

quy hoạch chi tiết xây dựng, hồ sơ thiết kế và tiến độ của dự án đã được phê duyệt; đã giải 

chấp đối với trường hợp chủ đầu tư có thế chấp nhà ở này, trừ trường hợp được người mua, 

thuê mua và bên nhận thế chấp đồng ý; 

c) Đã có văn bản thông báo của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện 

được bán, trừ nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn quy định tại khoản 1 Điều 

53 của Luật này. 

3. Việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội có sẵn phải tuân thủ các điều kiện sau đây: 

a) Khu vực nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, để bán đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng, hồ sơ thiết 

kế và tiến độ của dự án đã được phê duyệt; nếu chủ đầu tư có thế chấp nhà ở thì phải giải 

chấp trước khi bán, cho thuê mua nhà ở này, trừ trường hợp được người mua, thuê mua và 

bên nhận thế chấp đồng ý; 

b) Đã có văn bản thông báo của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện 

được bán, cho thuê, cho thuê mua, trừ nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn quy 

định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này; 

c) Nhà ở có đủ điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 118 của Luật này. 

4. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội không được ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội hình 

thành trong tương lai; trường hợp nhà ở có đủ điều kiện quy định tại điểm a và điểm b 

khoản 2 Điều này thì chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng đặt cọc và thu tiền đặt cọc thuê nhà ở 

tối đa bằng 12 tháng tiền thuê nhà tạm tính; việc ký hợp đồng đặt cọc thuê nhà ở phải bảo 

đảm đúng đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở xã hội quy định tại Luật này. Sau khi nhà 

ở có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều này thì chủ đầu tư được ký hợp đồng thuê 

nhà ở với người đã ký hợp đồng đặt cọc. 

5. Việc ứng tiền trước của người mua nhà ở xã hội quy định tại Điều này được thực hiện 

theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhà ở, phù hợp với tỷ lệ hoàn thành xây dựng công 

trình nhà ở và tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt nhưng tổng số tiền ứng trước của 

người mua không được vượt quá 70% giá trị của nhà ở mua bán đến trước khi bàn giao nhà 

ở cho người mua và không được vượt quá 95% giá trị của nhà ở mua bán đến trước khi 

người mua nhà được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó. 

6. Chính phủ quy định chi tiết giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện được hưởng chính 

sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, việc đầu tư xây dựng, mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã 

hội, loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội, việc giảm thuế và ưu đãi vốn tín dụng đối 

với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, việc cho thuê, cho thuê mua, bán và 

quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. 

Điều 64. Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội 
1. Đối với nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 

Điều 53 của Luật này thì cơ quan quản lý nhà ở xã hội quyết định lựa chọn đơn vị quản lý 
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vận hành nhà ở; trường hợp có từ hai đơn vị trở lên đăng ký tham gia thì việc lựa chọn đơn 

vị quản lý vận hành nhà ở được thực hiện theo nguyên tắc đấu thầu. 

2. Đối với nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức 

quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này thì việc quản lý vận hành nhà ở được quy định 

như sau: 

a) Nhà ở xã hội để cho thuê thì chủ đầu tư tự tổ chức quản lý vận hành nhà ở hoặc thuê, ủy 

thác cho đơn vị có năng lực quản lý vận hành theo quy định của Luật này thực hiện quản lý 

vận hành nhà ở đó; 

b) Nhà ở xã hội để cho thuê mua thì trong thời hạn cho thuê mua, chủ đầu tư thực hiện quản 

lý vận hành nhà ở theo quy định tại điểm a khoản này; sau khi người thuê mua đã thanh toán 

đủ tiền thuê mua cho chủ đầu tư thì việc quản lý vận hành được thực hiện theo quy định tại 

điểm c khoản này; 

c) Nhà ở xã hội để bán thì người mua nhà ở tự thực hiện việc quản lý vận hành nếu là nhà ở 

riêng lẻ; trường hợp là nhà chung cư thì phải tuân thủ các quy định về quản lý vận hành nhà 

chung cư quy định tại Luật này. 

3. Các hoạt động quản lý vận hành nhà ở xã hội được hưởng cơ chế ưu đãi như đối với dịch 

vụ công ích. 

4. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở xã hội được quyền kinh doanh các dịch vụ khác trong khu 

nhà ở xã hội mà không bị luật cấm để giảm giá dịch vụ quản lý vận hành nhà ở. 

Mục 3. CHÍNH SÁCH NHÀ Ở XÃ HỘI CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TỰ XÂY 

DỰNG HOẶC CẢI TẠO, SỬA CHỮA ĐỂ Ở 

Điều 65. Chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo, 

sửa chữa để ở 
1. Nhà nước hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 49 của Luật 

này tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở thông qua các chương trình mục tiêu về nhà 

ở. 

2. Chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được 

thực hiện như sau: 

a) Hỗ trợ một phần vốn từ ngân sách nhà nước; 

b) Hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội; 

c) Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực có nhà ở tại khu vực nông thôn; 

d) Hỗ trợ giao đất ở được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai 

đối với trường hợp chưa có đất ở; 

đ) Hỗ trợ tặng nhà ở đối với đối tượng mà với mức hỗ trợ quy định tại điểm a và điểm b 

khoản này vẫn không có khả năng tài chính để cải thiện nhà ở. 

3. Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín 

dụng do Nhà nước chỉ định để hộ gia đình, cá nhân quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6 và 7 

Điều 49 của Luật này tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. 

Điều 66. Hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân tự 

xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa để ở 
1. Hộ gia đình, cá nhân tự tổ chức xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở. 

2. Nhà nước tổ chức xây dựng hoặc cải tạo nhà ở cho các trường hợp là người khuyết tật, 

người neo đơn mà không có khả năng tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở. 

Chương V 

TÀI CHÍNH CHO PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 

Điều 67. Các nguồn vốn phục vụ cho phát triển nhà ở 
1. Vốn của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

2. Vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt 

động tại Việt Nam. 

3. Tiền mua, tiền thuê mua, tiền thuê nhà ở trả trước theo quy định của Luật này. 

4. Vốn góp thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, 

liên kết của các tổ chức, cá nhân. 
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5. Vốn Nhà nước cấp bao gồm vốn trung ương và vốn địa phương để hỗ trợ về nhà ở cho 

các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách xã hội thông qua các chương trình mục 

tiêu về nhà ở và thông qua việc xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua. 

6. Vốn huy động từ nước ngoài và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Điều 68. Nguyên tắc huy động vốn cho phát triển nhà ở 
1. Hình thức huy động vốn phải phù hợp đối với từng loại nhà ở theo quy định của Luật này. 

Các trường hợp huy động vốn không đúng hình thức và không đáp ứng đủ các điều kiện đối 

với từng loại nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì không có giá trị pháp lý. 

2. Tổ chức, cá nhân huy động vốn phải có đủ điều kiện để huy động vốn theo quy định của 

pháp luật về nhà ở. 

3. Bảo đảm công khai, minh bạch; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có 

vốn cho phát triển nhà ở. 

4. Tổ chức, cá nhân phải sử dụng vốn đã huy động vào đúng mục đích phát triển nhà ở đó, 

không được sử dụng vốn đã huy động cho dự án khác hoặc mục đích khác. 

5. Vốn phục vụ cho phát triển nhà ở và thực hiện chính sách nhà ở xã hội phải được quản lý 

theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và theo thỏa thuận của các bên. 

6. Chính phủ quy định chi tiết việc huy động vốn, nội dung, điều kiện, hình thức huy động 

vốn cho phát triển đối với từng loại nhà ở. 

Điều 69. Vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại 
1. Vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư. 

2. Vốn huy động thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên 

doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

3. Tiền mua, tiền thuê mua, tiền thuê, nhà ở trả trước theo hợp đồng mua bán, cho thuê, cho 

thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. 

4. Vốn vay từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam. 

Điều 70. Vốn để thực hiện chính sách nhà ở xã hội 
1. Vốn của chủ đầu tư hoặc vốn huy động thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp 

tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

2. Vốn của đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. 

3. Vốn đầu tư của Nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này. 

4. Vốn do Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội; vốn 

do Nhà nước cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do 

Nhà nước chỉ định. 

5. Vốn hỗ trợ từ các Quỹ và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. 

Điều 71. Vốn cho phát triển nhà ở công vụ 
1. Vốn ngân sách nhà nước cấp bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. 

2. Các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 72. Vốn cho phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư 
1. Vốn của chủ đầu tư hoặc vốn huy động thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp 

tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

2. Vốn đầu tư của Nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này. 

3. Vốn từ Quỹ phát triển đất. 

4. Vốn từ tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy 

định của pháp luật. 

5. Vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

Điều 73. Vốn cho phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân 
1. Vốn của hộ gia đình, cá nhân. 

2. Vốn hợp tác giữa các hộ gia đình, cá nhân; vốn hỗ trợ của dòng họ, cộng đồng dân cư. 

3. Vốn vay của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam. 

4. Vốn hỗ trợ của Nhà nước đối với các trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở 

xã hội quy định tại Điều 65 của Luật này. 

5. Vốn hỗ trợ từ các nguồn hợp pháp khác. 
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Điều 74. Vay vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển nhà ở 

xã hội 
1. Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp và thời hạn cho vay dài hạn thông 

qua việc cấp vốn từ ngân sách cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương 

trình mục tiêu về nhà ở và xây dựng nhà ở xã hội. 

2. Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm của hộ gia đình, 

cá nhân trong nước có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội để cho các đối tượng này vay 

với lãi suất ưu đãi và thời hạn vay dài hạn sau một thời gian gửi tiết kiệm nhất định. 

3. Ngân hàng Chính sách xã hội phải lập khoản mục riêng để quản lý và sử dụng nguồn vốn 

theo đúng mục đích quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tham gia quản lý 

nguồn vốn và quản lý việc sử dụng nguồn vốn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chương VI 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở 

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở 

Điều 75. Nội dung quản lý, sử dụng nhà ở 
1. Lập, lưu trữ và quản lý hồ sơ về nhà ở. 

2. Bảo hiểm nhà ở. 

3. Quản lý, sử dụng nhà ở có giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử. 

4. Quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

5. Bảo hành, bảo trì, cải tạo, phá dỡ nhà ở. 

Điều 76. Lập hồ sơ về nhà ở 
1. Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang sử dụng nhà ở nếu chưa xác định được chủ sở hữu, tổ 

chức được giao quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ 

nhà ở theo quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 77 của Luật này. 

2. Hồ sơ nhà ở được quy định như sau: 

a) Đối với nhà ở tại đô thị và nông thôn được tạo lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 thì 

phải có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp nhà ở hoặc có bản kê khai thông tin về 

nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; 

b) Đối với nhà ở tại đô thị được tạo lập kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 thì hồ sơ nhà ở bao 

gồm giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp nhà ở; giấy tờ xác định đơn vị tư vấn, đơn vị 

thi công, bản vẽ thiết kế, bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở, hồ sơ hoàn công theo quy định của pháp 

luật về xây dựng (nếu có); 

c) Đối với nhà ở tại nông thôn được tạo lập kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 thì hồ sơ nhà ở 

bao gồm giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp nhà ở và bản vẽ thiết kế, bản vẽ sơ đồ 

nhà ở, đất ở (nếu có); 

d) Đối với trường hợp xây dựng nhà ở theo dự án thì hồ sơ nhà ở bao gồm hồ sơ dự án đầu 

tư xây dựng nhà ở và hồ sơ hoàn công theo quy định của pháp luật. 

Điều 77. Lưu trữ và quản lý hồ sơ nhà ở 
1. Tổ chức, cá nhân lưu trữ hồ sơ về nhà ở được quy định như sau: 

a) Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang sử dụng nhà ở nếu chưa xác định được chủ sở hữu, tổ 

chức được giao quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ nhà ở; 

b) Cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ nhà ở của hộ gia đình, cá 

nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn; 

c) Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ nhà ở của tổ chức trong 

nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài và dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận phải có trách 

nhiệm cung cấp thông tin về nhà ở quy định tại khoản 2 Điều 76 của Luật này cho cơ quan 

quản lý nhà ở cùng cấp để thiết lập hồ sơ nhà ở. 
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Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quy định việc phối hợp cung cấp thông tin về nhà 

ở giữa cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận và cơ quan quản lý nhà ở 

tại địa phương để bảo đảm thống nhất về các thông tin nhà ở, đất ở ghi trong hồ sơ nhà ở. 

Điều 78. Bảo hiểm nhà ở 
1. Nhà nước khuyến khích các chủ sở hữu mua bảo hiểm nhà ở. Đối với nhà ở thuộc danh 

mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy 

thì chủ sở hữu nhà ở này phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

2. Hình thức, mức đóng bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm nhà ở được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. 

Điều 79. Quản lý, sử dụng nhà ở có giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử 
1. Nhà ở có giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử bao gồm cả nhà biệt thự cũ không phân biệt 

hình thức sở hữu được xác định như sau: 

a) Nhà ở được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc 

gia hoặc cấp tỉnh; 

b) Nhà ở không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này nhưng thuộc danh mục được Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 

2 Điều này. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập hội đồng bao gồm đại diện các cơ quan về kiến trúc, xây 

dựng, văn hóa cấp tỉnh, hội nghề nghiệp và nhà khoa học có liên quan để xác định tiêu chí 

và danh mục công trình nhà ở có giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử trên địa bàn để phê 

duyệt. 

3. Việc quản lý, sử dụng nhà ở quy định tại khoản 1 Điều này phải thực hiện theo quy định 

của Luật này và pháp luật về di sản văn hóa; trường hợp nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì 

còn phải thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương này. 

4. Kinh phí để thực hiện quản lý, bảo tồn, bảo trì, cải tạo các nhà ở thuộc diện quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều này và nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do ngân sách nhà nước cấp. 

Đối với nhà ở thuộc diện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, trừ nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước thì tùy vào điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hỗ 

trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí để chủ sở hữu thực hiện quản lý, bảo tồn, bảo trì, cải tạo 

nhà ở này. 

Mục 2. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Điều 80. Các loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
1. Nhà ở công vụ do Nhà nước đầu tư xây dựng hoặc mua bằng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước hoặc được xác lập thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật. 

2. Nhà ở để phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy 

định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này. 

3. Nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 

Điều 53 của Luật này. 

4. Nhà ở cũ được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ vốn 

ngân sách nhà nước hoặc được xác lập thuộc sở hữu nhà nước và đang cho hộ gia đình, cá 

nhân thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

Điều 81. Quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
1. Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tránh thất 

thoát, lãng phí; việc bán, cho thuê, cho thuê mua, thu hồi nhà ở và quản lý, sử dụng nhà ở 

thuộc sở hữu nhà nước phải thực hiện theo đúng quy định của Luật này. 

2. Cơ quan sau đây là đại diện chủ sở hữu và có trách nhiệm quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước: 

a) Bộ Xây dựng quản lý nhà ở công vụ, nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn trung 

ương; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý nhà ở do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đầu tư; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà ở được đầu tư bằng nguồn vốn của địa phương và 

nhà ở được giao quản lý trên địa bàn. 
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3. Hoạt động quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do doanh nghiệp hoặc hợp tác 

xã có chức năng quản lý vận hành nhà ở thực hiện và được hưởng các cơ chế ưu đãi như đối 

với dịch vụ công ích. Việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

do cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này quyết định. 

4. Đối với nhà ở công vụ thì chỉ được sử dụng để cho thuê, đối với nhà ở xã hội thì được 

xây dựng để cho thuê, cho thuê mua; trường hợp không còn nhu cầu sử dụng hoặc phải di 

dời đến địa điểm khác mà không thuộc diện phải phá dỡ hoặc cần tái đầu tư xây dựng nhà ở 

xã hội khác thì Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

quyết định việc chuyển đổi công năng sử dụng và thực hiện quản lý cho thuê hoặc bán theo 

quy định tại Luật này. 

5. Người thuê nhà ở công vụ khi không còn đủ điều kiện được thuê nhà ở hoặc chuyển đi 

nơi khác hoặc có hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng nhà ở mà thuộc diện bị 

thu hồi thì phải trả lại nhà ở công vụ cho Nhà nước. 

Người trả lại nhà ở công vụ nếu không thuộc diện bị thu hồi nhà ở do có hành vi vi phạm 

quy định tại các điểm a, e và h khoản 1 Điều 84 của Luật này và chưa có nhà ở tại nơi sinh 

sống sau khi trả lại nhà công vụ thì cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý, sử dụng người 

này có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người đó sinh sống căn cứ 

vào tình hình cụ thể để giải quyết cho thuê, cho thuê mua, mua nhà ở xã hội hoặc giao đất ở 

để họ xây dựng nhà ở. 

6. Chính phủ quy định chi tiết việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở, việc miễn, giảm tiền 

thuê nhà ở và việc quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

Điều 82. Đối tượng, điều kiện được thuê, thuê mua, mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
1. Đối tượng được thuê, thuê mua, mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được quy định như 

sau: 

a) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 32 và khoản 9 Điều 49 của Luật này chỉ được thuê 

nhà ở; 

b) Đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 49 của Luật này được xem 

xét giải quyết cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; 

c) Đối tượng quy định tại khoản 10 Điều 49 của Luật này nếu chưa được thuê, thuê mua, 

mua nhà ở xã hội thì được giải quyết thuê, thuê mua, mua nhà ở để phục vụ tái định cư; 

d) Đối tượng đang thực tế sử dụng nhà ở cũ quy định tại khoản 4 Điều 80 của Luật này được 

giải quyết cho thuê hoặc mua nhà ở đó. 

2. Điều kiện được thuê, thuê mua, mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được quy định như 

sau: 

a) Đối tượng được thuê nhà ở công vụ phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 32 

của Luật này; 

b) Đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 

Điều 51 của Luật này; nếu là đối tượng quy định tại khoản 10 Điều 49 của Luật này thì còn 

phải thuộc diện chưa được bố trí nhà ở, đất ở tái định cư; 

c) Đối tượng được thuê, thuê mua, mua nhà ở để phục vụ tái định cư phải thuộc diện bị thu 

hồi đất, giải tỏa nhà ở theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chưa được 

thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội; 

d) Đối tượng được thuê hoặc mua nhà ở cũ phải đang thực tế sử dụng nhà ở đó và có nhu 

cầu thuê hoặc mua nhà ở này. 

Điều 83. Cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
1. Việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải bảo đảm công khai, 

minh bạch; ngoài yêu cầu phải tuân thủ quy định tại Điều 82, Điều 84 và các quy định về 

giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở tại Chương VIII của Luật này thì còn phải 

thực hiện các quy định sau đây: 

a) Trường hợp thuê nhà ở công vụ thì phải thực hiện quy định tại Điều 33 của Luật này; 

b) Trường hợp cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở để phục vụ tái định cư thì phải thực hiện 

quy định tại Điều 35 và Điều 41 của Luật này; 
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c) Trường hợp cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội thì phải thực hiện quy định tại Điều 

62 và Điều 63 của Luật này; 

d) Trường hợp cho thuê, bán nhà ở cũ thì nhà ở đó phải không có khiếu kiện, tranh chấp về 

quyền sử dụng và thuộc diện được cho thuê hoặc được bán theo quy định của pháp luật về 

nhà ở. 

2. Hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở phải có các nội dung theo quy định tại Điều 

121 của Luật này. Việc ký kết hợp đồng được quy định như sau: 

a) Trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở xã hội hoặc mua bán nhà ở cũ thì hợp đồng được 

ký giữa bên mua, bên thuê mua với cơ quan quản lý nhà ở; 

b) Trường hợp thuê, thuê mua, mua bán nhà ở để phục vụ tái định cư thì hợp đồng được ký 

giữa người được tái định cư với đơn vị được giao bố trí tái định cư; 

c) Trường hợp thuê nhà ở bao gồm thuê nhà ở cũ, thuê nhà ở công vụ, thuê nhà ở xã hội thì 

hợp đồng được ký giữa bên thuê với cơ quan quản lý nhà ở hoặc đơn vị được giao quản lý 

vận hành nhà ở đó. 

Điều 84. Thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
1. Việc thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện khi có một trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng hoặc 

không đủ điều kiện theo quy định của Luật này; 

b) Hết thời hạn thuê theo hợp đồng mà bên thuê không còn nhu cầu thuê tiếp hoặc khi hai 

bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở; 

c) Bên thuê, bên thuê mua trả lại nhà ở đang thuê, thuê mua; 

d) Bên thuê không còn đủ điều kiện được thuê nhà ở theo quy định của Luật này; 

đ) Bên thuê chết hoặc có tuyên bố mất tích của Tòa án mà không có ai đang cùng sinh sống; 

trường hợp thuê nhà ở công vụ thì khi người được thuê nhà ở công vụ chết hoặc có tuyên bố 

mất tích của Tòa án; 

e) Bên thuê, thuê mua nhà ở không nộp tiền thuê nhà ở từ 03 tháng trở lên mà không có lý 

do chính đáng; 

g) Nhà ở cho thuê, cho thuê mua thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quyết 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

h) Bên thuê, bên thuê mua sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp 

đồng thuê nhà ở hoặc tự ý chuyển đổi, bán, cho thuê lại, cho mượn nhà ở hoặc tự ý đục phá, 

cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê, thuê mua. 

2. Người đang thuê, thuê mua nhà ở thuộc diện bị thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 

này phải bàn giao lại nhà ở cho đơn vị được giao quản lý nhà ở; trường hợp không bàn giao 

lại nhà ở thì cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở quyết định cưỡng chế thu hồi; Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức cưỡng chế thu hồi nhà ở này trong thời hạn 30 ngày, kể 

từ ngày ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi. 

Mục 3. BẢO HÀNH, BẢO TRÌ, CẢI TẠO NHÀ Ở 

Điều 85. Bảo hành nhà ở 
1. Tổ chức, cá nhân thi công xây dựng nhà ở phải bảo hành nhà ở theo quy định của pháp 

luật về xây dựng; tổ chức, cá nhân cung ứng thiết bị nhà ở phải bảo hành thiết bị theo thời 

hạn do nhà sản xuất quy định. 

Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê mua thì bên bán, bên cho thuê mua nhà 

ở có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Bên bán, 

bên cho thuê mua nhà ở có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thi công xây dựng, cung ứng 

thiết bị thực hiện trách nhiệm bảo hành theo quy định của pháp luật. 

2. Nhà ở được bảo hành kể từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng 

với thời hạn như sau: 

a) Đối với nhà chung cư thì tối thiểu là 60 tháng; 

b) Đối với nhà ở riêng lẻ thì tối thiểu là 24 tháng. 
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3. Nội dung bảo hành nhà ở bao gồm sửa chữa, khắc phục các hư hỏng khung, cột, dầm, 

sàn, tường, trần, mái, sân thượng, cầu thang bộ, các phần ốp, lát, trát, hệ thống cung cấp 

chất đốt, hệ thống cấp điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, bể nước và hệ thống cấp nước 

sinh hoạt, bể phốt và hệ thống thoát nước thải, chất thải sinh hoạt, khắc phục các trường hợp 

nghiêng, lún, nứt, sụt nhà ở và các nội dung khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, 

thuê mua nhà ở. Đối với các thiết bị khác gắn với nhà ở thì bên bán, bên cho thuê mua nhà ở 

thực hiện bảo hành sửa chữa, thay thế theo thời hạn quy định của nhà sản xuất. 

Điều 86. Bảo trì nhà ở 
1. Chủ sở hữu nhà ở có trách nhiệm thực hiện bảo trì nhà ở; trường hợp chưa xác định được 

chủ sở hữu thì người đang quản lý, sử dụng có trách nhiệm bảo trì nhà ở đó. 

2. Việc bảo trì nhà ở phải được thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về xây 

dựng; đối với nhà ở quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật này thì còn phải thực hiện theo 

quy định của pháp luật về kiến trúc, quy hoạch và pháp luật về tu bổ, bảo quản, phục hồi di 

tích lịch sử, văn hóa. 

3. Chủ sở hữu, đơn vị thực hiện bảo trì nhà ở phải bảo đảm an toàn cho người, tài sản và bảo 

đảm vệ sinh, môi trường trong quá trình bảo trì nhà ở; trường hợp bảo trì nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước thì còn phải thực hiện theo quy định tại Điều 90 của Luật này. 

Điều 87. Cải tạo nhà ở 
1. Chủ sở hữu nhà ở được cải tạo nhà ở thuộc sở hữu của mình; người không phải là chủ sở 

hữu nhà ở chỉ được cải tạo nhà ở nếu được chủ sở hữu đồng ý. 

2. Việc cải tạo nhà ở phải thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng; 

trường hợp pháp luật quy định phải lập dự án để cải tạo nhà ở thì phải thực hiện theo dự án 

được phê duyệt. Đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì việc cải tạo nhà ở còn phải thực 

hiện theo quy định tại Điều 90 của Luật này. 

3. Đối với nhà ở quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật này thì việc cải tạo còn phải tuân 

theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, quản lý di sản văn hóa; trường hợp 

pháp luật có quy định phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trước khi cải tạo thì chủ 

sở hữu, cơ quan quản lý nhà ở phải thực hiện theo văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm 

quyền. 

4. Đối với nhà biệt thự cũ thuộc danh mục quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật này thì 

còn phải tuân thủ các quy định sau đây: 

a) Không được làm thay đổi nguyên trạng ban đầu của nhà biệt thự; 

b) Không được phá dỡ nếu chưa bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ theo kết luận kiểm 

định của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh; trường hợp phải phá dỡ để xây dựng lại thì phải 

theo đúng kiến trúc ban đầu, sử dụng đúng loại vật liệu, mật độ xây dựng, số tầng và chiều 

cao của nhà biệt thự cũ; 

c) Không được tạo thêm kết cấu để làm tăng diện tích hoặc cơi nới, chiếm dụng không gian 

bên ngoài nhà biệt thự. 

Điều 88. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở 
1. Chủ sở hữu nhà ở có các quyền sau đây trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở: 

a) Được tự thực hiện việc bảo trì, cải tạo hoặc thuê tổ chức, cá nhân thực hiện bảo trì, cải 

tạo; trường hợp pháp luật quy định phải do đơn vị, cá nhân có năng lực hành nghề xây dựng 

thực hiện thì phải thuê đơn vị, cá nhân có năng lực thực hiện bảo trì, cải tạo; 

b) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trong trường hợp phải 

có Giấy phép xây dựng, tạo điều kiện cho việc bảo trì, cải tạo nhà ở khi có đủ điều kiện theo 

quy định của pháp luật về xây dựng; 

c) Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ sở hữu nhà ở có các nghĩa vụ sau đây trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở: 

a) Chấp hành quy định của pháp luật về bảo trì cải tạo nhà ở; tạo điều kiện cho các chủ sở 

hữu nhà ở khác thực hiện việc bảo trì, cải tạo nhà ở của họ; 

b) Bồi thường cho người khác trong trường hợp gây thiệt hại; 

c) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của luật. 
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Điều 89. Bảo trì, cải tạo nhà ở đang cho thuê 
1. Bên cho thuê nhà ở có quyền cải tạo nhà ở khi có sự đồng ý của bên thuê nhà ở, trừ 

trường hợp khẩn cấp hoặc vì lý do bất khả kháng; bên thuê nhà ở có trách nhiệm để bên cho 

thuê nhà ở thực hiện việc bảo trì, cải tạo nhà ở. 

2. Bên cho thuê nhà ở được quyền điều chỉnh giá thuê hợp lý sau khi kết thúc việc cải tạo 

nếu thời gian cho thuê còn lại từ một phần ba thời hạn của hợp đồng thuê nhà trở xuống; 

trường hợp bên thuê nhà ở không đồng ý với việc điều chỉnh giá thuê thì có quyền đơn 

phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp 

luật. 

3. Trường hợp bên thuê nhà ở phải chuyển chỗ ở để thực hiện việc bảo trì hoặc cải tạo nhà ở 

thì các bên thỏa thuận về chỗ ở tạm và tiền thuê nhà ở trong thời gian bảo trì, cải tạo; trường 

hợp bên thuê nhà ở tự lo chỗ ở và đã trả trước tiền thuê nhà ở cho cả thời gian bảo trì hoặc 

cải tạo thì bên cho thuê nhà ở phải thanh toán lại số tiền này cho bên thuê nhà ở. Thời gian 

bảo trì hoặc cải tạo không tính vào thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở. Bên thuê nhà ở được 

tiếp tục thuê nhà ở sau khi kết thúc việc bảo trì, cải tạo nhà ở. 

4. Bên thuê nhà ở có quyền yêu cầu bên cho thuê nhà ở bảo trì nhà ở, trừ trường hợp nhà ở 

bị hư hỏng do bên thuê gây ra; trường hợp bên cho thuê không bảo trì nhà ở thì bên thuê 

được quyền bảo trì nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên cho thuê biết trước ít nhất 

15 ngày. Văn bản thông báo phải ghi rõ mức độ bảo trì và kinh phí thực hiện. Bên cho thuê 

nhà ở phải thanh toán kinh phí bảo trì cho bên thuê nhà ở hoặc trừ dần vào tiền thuê nhà. 

Điều 90. Bảo trì, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
1. Việc bảo trì, cải tạo nhà ở phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải 

thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng. 

2. Trường hợp cải tạo nhà ở đang cho thuê thì thực hiện theo quy định tại Điều 89 của Luật 

này; trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà ở cho phép bên thuê 

nhà ở tự bỏ kinh phí để cải tạo thì phần nhà ở được cải tạo vẫn thuộc sở hữu nhà nước, tổ 

chức được giao quản lý nhà ở đó có trách nhiệm hoàn trả kinh phí cho bên thuê nhà ở hoặc 

trừ dần vào tiền thuê nhà ở. 

Điều 91. Bảo trì, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu chung 
1. Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung có quyền và trách nhiệm bảo trì, cải tạo nhà ở 

thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình; trường hợp không xác định 

được phần quyền sở hữu của từng chủ sở hữu thuộc sở hữu chung thì trách nhiệm bảo trì, 

cải tạo được chia đều cho các chủ sở hữu. Việc bảo trì, cải tạo nhà ở thuộc sở hữu chung 

phải được các chủ sở hữu đồng ý. 

2. Kinh phí bảo trì, cải tạo phần sở hữu chung được phân chia tương ứng với phần quyền sở 

hữu của từng chủ sở hữu, trừ trường hợp các chủ sở hữu có thỏa thuận khác. Đối với nhà 

chung cư có nhiều chủ sở hữu thì việc đóng góp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung được 

thực hiện theo quy định tại Điều 108 của Luật này. 

Mục 4. PHÁ DỠ NHÀ Ở 

Điều 92. Các trường hợp nhà ở phải phá dỡ 
1. Nhà ở bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng đã 

có kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở hoặc 

trong tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai. 

2. Nhà ở thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 110 của Luật này. 

3. Nhà ở thuộc diện phải giải tỏa để thu hồi đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

4. Nhà ở xây dựng trong khu vực cấm xây dựng hoặc xây dựng trên đất không phải là đất ở 

theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Nhà ở thuộc diện phải phá dỡ theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

Điều 93. Trách nhiệm phá dỡ nhà ở 
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1. Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang quản lý, sử dụng nhà ở có trách nhiệm phá dỡ nhà ở; 

trường hợp phải giải tỏa nhà ở để xây dựng lại nhà ở mới hoặc công trình khác thì chủ đầu 

tư công trình có trách nhiệm phá dỡ nhà ở. 

2. Chủ sở hữu nhà ở tự thực hiện việc phá dỡ nhà ở nếu có đủ năng lực theo quy định của 

pháp luật về xây dựng hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực về xây dựng phá dỡ. 

3. Trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới thì còn phải 

thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương VII của Luật này. 

4. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có 

trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc phá dỡ nhà ở trên địa bàn. 

Điều 94. Yêu cầu khi phá dỡ nhà ở 
1. Phải di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực phá dỡ. 

2. Phải có biển báo và giải pháp cách ly với khu vực xung quanh. 

3. Bảo đảm an toàn cho người, tài sản, công trình xung quanh, công trình hạ tầng kỹ thuật 

thuộc diện không bị phá dỡ và bảo đảm vệ sinh, môi trường theo quy định của pháp luật. 

4. Không được thực hiện việc phá dỡ nhà ở nằm trong khu dân cư trong khoảng thời gian từ 

12 giờ đến 13 giờ và từ 22 giờ đến 05 giờ, trừ trường hợp khẩn cấp. 

Điều 95. Cưỡng chế phá dỡ nhà ở 
1. Trường hợp nhà ở phải phá dỡ theo quy định tại Điều 92 của Luật này mà chủ sở hữu nhà 

ở, chủ đầu tư công trình hoặc người đang quản lý, sử dụng không tự nguyện thực hiện việc 

phá dỡ nhà ở thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này ban hành 

quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở. 

2. Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở được quy định như sau: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế đối với trường hợp 

phá dỡ nhà ở để thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật này, phá dỡ nhà ở riêng 

lẻ quy định tại các khoản 1, 4 và 5 Điều 92 của Luật này; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế đối với trường hợp 

phá dỡ nhà chung cư quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 92 của Luật này. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức cưỡng chế phá dỡ nhà ở theo quyết 

định cưỡng chế phá dỡ nhà ở quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Kinh phí cưỡng chế phá dỡ nhà ở được quy định như sau: 

a) Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang quản lý, sử dụng nhà ở hoặc chủ đầu tư công trình 

phải chịu chi phí cưỡng chế phá dỡ và các chi phí có liên quan đến việc phá dỡ; 

b) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở, người đang quản lý, sử dụng nhà ở, chủ đầu tư công trình 

không chi trả thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế áp dụng biện 

pháp cưỡng chế tài sản để bảo đảm kinh phí cho việc phá dỡ. 

Điều 96. Chỗ ở của chủ sở hữu khi nhà ở bị phá dỡ 
1. Chủ sở hữu nhà ở phải tự lo chỗ ở khi nhà ở bị phá dỡ. 

2. Trường hợp phá dỡ nhà ở thuộc diện bị thu hồi đất thì chỗ ở của chủ sở hữu được giải 

quyết theo chính sách về nhà ở tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật 

này và pháp luật về đất đai. 

3. Trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới thì chỗ ở của 

chủ sở hữu có nhà chung cư bị phá dỡ được giải quyết theo quy định tại Điều 116 của Luật 

này. 

Điều 97. Phá dỡ nhà ở đang cho thuê 
1. Bên cho thuê nhà ở phải thông báo việc phá dỡ bằng văn bản cho bên thuê biết ít nhất là 

90 ngày trước khi thực hiện phá dỡ, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc phá dỡ theo quyết định 

hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Trường hợp phá dỡ để xây dựng lại nhà ở mà thời hạn thuê vẫn còn thì bên cho thuê có 

trách nhiệm bố trí cho bên thuê chỗ ở khác trong thời gian phá dỡ và xây dựng lại nhà ở, trừ 

trường hợp bên thuê thỏa thuận tự lo chỗ ở. Sau khi xây dựng xong nhà ở, bên thuê được 

tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng, trừ trường hợp bên thuê không có nhu cầu tiếp tục thuê 

nhà ở đó; trường hợp bên thuê tự lo chỗ ở thì không phải trả tiền thuê nhà ở trong thời gian 
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phá dỡ và xây dựng lại, thời gian phá dỡ và xây dựng lại không tính vào thời hạn của hợp 

đồng thuê nhà ở. 

Chương VII 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

Mục 1. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, BẢO TRÌ NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 98. Phân hạng nhà chung cư 
1. Nhà chung cư được phân thành nhiều hạng khác nhau để xác định giá trị của nhà chung 

cư khi thực hiện quản lý hoặc giao dịch trên thị trường. 

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc phân hạng và công nhận phân hạng nhà chung cư. 

Điều 99. Thời hạn sử dụng nhà chung cư 
1. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết 

luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư theo quy 

định tại khoản 2 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kiểm định 

chất lượng nhà ở. 

2. Khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc bị 

hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan 

quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư này để xử 

lý theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp nhà chung cư còn bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng thì chủ 

sở hữu được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 110 của Luật này; 

b) Trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không còn bảo đảm an 

toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải ban hành kết luận kiểm định 

chất lượng và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu 

nhà ở; nội dung văn bản thông báo phải được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử 

của Ủy ban nhân dân và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, trên phương tiện thông tin đại 

chúng của địa phương. 

Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới 

hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy 

định tại khoản 3 Điều này. 

3. Việc xử lý nhà chung cư và quyền sử dụng đất có nhà chung cư thuộc diện quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều này được quy định như sau: 

a) Trường hợp khu đất có nhà chung cư vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì chủ 

sở hữu được cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới theo quy định tại Mục 2 Chương này; 

b) Trường hợp khu đất có nhà chung cư không còn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở 

thì chủ sở hữu nhà chung cư phải bàn giao lại nhà chung cư này cho cơ quan có thẩm quyền 

để phá dỡ và xây dựng công trình khác theo quy hoạch được duyệt; 

c) Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư không chấp hành việc phá dỡ hoặc không bàn giao 

nhà ở thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cưỡng chế phá dỡ hoặc cưỡng chế 

di chuyển để bàn giao nhà ở; 

d) Việc giải quyết chỗ ở cho các chủ sở hữu có nhà chung cư bị phá dỡ được thực hiện theo 

quy định tại Điều 116 của Luật này. 

Trường hợp phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư thì các chủ sở hữu được tiếp tục thực hiện 

quyền sử dụng đất có nhà chung cư đó; trường hợp phá dỡ để xây dựng công trình khác thì 

việc xử lý quyền sử dụng đất có nhà chung cư này được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về đất đai. 

Điều 100. Phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung của nhà chung cư 
1. Phần sở hữu riêng trong nhà chung cư bao gồm: 

a) Phần diện tích bên trong căn hộ bao gồm cả diện tích ban công, lô gia gắn liền với căn hộ 

đó; 

b) Phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận là sở hữu riêng cho chủ sở hữu 

nhà chung cư; 
352



c) Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ hoặc gắn liền với phần 

diện tích khác thuộc sở hữu riêng. 

2. Phần sở hữu chung của nhà chung cư bao gồm: 

a) Phần diện tích còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng quy định 

tại khoản 1 Điều này; nhà sinh hoạt cộng đồng của nhà chung cư; 

b) Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung trong nhà 

chung cư bao gồm khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn 

hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, lồng xả 

rác, hộp kỹ thuật, hệ thống cấp điện, cấp nước, cấp ga, hệ thống thông tin liên lạc, phát 

thanh, truyền hình, thoát nước, bể phốt, thu lôi, cứu hỏa và các phần khác không thuộc phần 

sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư; 

c) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng được kết nối với nhà chung cư đó, trừ hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng vào mục đích công cộng hoặc thuộc diện phải bàn giao cho 

Nhà nước hoặc giao cho chủ đầu tư quản lý theo nội dung dự án đã được phê duyệt; 

d) Các công trình công cộng trong khu vực nhà chung cư nhưng không thuộc diện đầu tư 

xây dựng để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho Nhà nước theo nội dung dự án đã được 

duyệt bao gồm sân chung, vườn hoa, công viên và các công trình khác được xác định trong 

nội dung của dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phê duyệt. 

Điều 101. Chỗ để xe và việc xác định diện tích sử dụng căn hộ, diện tích khác trong 

nhà chung cư 
1. Chỗ để xe phục vụ cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư bao gồm xe ô tô, xe 

động cơ hai bánh, xe động cơ ba bánh, xe đạp và xe cho người khuyết tật thì chủ đầu tư phải 

xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, thiết kế được phê duyệt và phải được sử 

dụng đúng mục đích. Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với chỗ để xe được 

quy định như sau: 

a) Đối với chỗ để xe đạp, xe dùng cho người khuyết tật, xe động cơ hai bánh, xe động cơ ba 

bánh cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thì thuộc quyền sở hữu chung, sử 

dụng chung của các chủ sở hữu nhà chung cư; 

b) Đối với chỗ để xe ô tô dành cho các chủ sở hữu nhà chung cư thì người mua, thuê mua 

căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư quyết định mua hoặc thuê; trường hợp không 

mua hoặc không thuê thì chỗ để xe ô tô này thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư và chủ đầu 

tư không được tính vào giá bán, giá thuê mua chi phí đầu tư xây dựng chỗ để xe này. Việc 

bố trí chỗ để xe ô tô của khu nhà chung cư phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên cho các chủ sở 

hữu nhà chung cư trước sau đó mới dành chỗ để xe công cộng. 

2. Diện tích sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng 

của chủ sở hữu nhà chung cư được tính theo kích thước thông thủy bao gồm cả phần diện 

tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ, diện tích ban công, lô gia (nếu có) và không 

tính diện tích tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ 

thuật nằm bên trong căn hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn; 

trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung. 

Điều 102. Hội nghị nhà chung cư 
1. Hội nghị nhà chung cư là hội nghị của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư nếu 

chủ sở hữu nhà chung cư không tham dự. 

2. Hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để quyết định các nội dung quy định tại khoản 3 

hoặc khoản 4 Điều này khi có đủ điều kiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. 

3. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì Hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp 

để quyết định các vấn đề sau đây: 

a) Đề cử, bầu, bãi miễn các thành viên Ban quản trị nhà chung cư; thông qua, bổ sung, sửa 

đổi Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư; 
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b) Thông qua, bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư; quyết 

định mức phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban quản trị và các chi phí hợp lý khác 

phục vụ hoạt động của Ban quản trị; 

c) Thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 106 

của Luật này và việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư; 

d) Quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trong trường hợp chủ đầu tư 

không có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư hoặc có chức năng, năng lực 

quản lý vận hành nhưng không tham gia quản lý vận hành hoặc tham gia quản lý vận hành 

nhưng không đáp ứng được các yêu cầu như đã thỏa thuận trong hợp đồng cung cấp dịch vụ 

ký với Ban quản trị nhà chung cư; 

đ) Thông qua báo cáo về hoạt động quản lý vận hành, hoạt động bảo trì phần sở hữu chung 

của nhà chung cư; 

e) Quyết định các nội dung khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

4. Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì Hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để 

quyết định các vấn đề quy định tại các điểm a, b và e khoản 3 Điều này. 

5. Mọi quyết định của Hội nghị nhà chung cư về các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều này 

được thông qua theo nguyên tắc đa số bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu, được lập 

thành biên bản có chữ ký của các thành viên chủ trì cuộc họp và thư ký cuộc họp Hội nghị 

nhà chung cư. 

Điều 103. Ban quản trị nhà chung cư 
1. Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu hoặc nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu nhưng 

có dưới 20 căn hộ thì chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thống nhất quyết định việc 

thành lập Ban quản trị nhà chung cư hoặc không thành lập Ban quản trị nhà chung cư; 

trường hợp thành lập Ban quản trị nhà chung cư được thực hiện như sau: 

a) Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu, thành phần Ban quản trị bao gồm đại diện chủ 

sở hữu và người sử dụng nhà chung cư; 

b) Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, thành phần Ban quản trị nhà chung cư thực 

hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà có từ 20 căn hộ trở lên phải thành lập Ban 

quản trị nhà chung cư. Thành phần Ban quản trị nhà chung cư gồm đại diện các chủ sở hữu 

nhà chung cư, đại diện chủ đầu tư (nếu có); trường hợp người sử dụng nhà chung cư tham 

gia Hội nghị nhà chung cư thì thành phần Ban quản trị nhà chung cư có thể gồm cả người sử 

dụng. 

3. Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được tổ chức theo mô hình tự quản. Ban 

quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được tổ chức và hoạt động theo mô hình Hội 

đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã, có tư cách 

pháp nhân, có con dấu và thực hiện các quyền, trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 104 

của Luật này. 

Khi bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà 

chung cư không phải thành lập công ty cổ phần hoặc thành lập hợp tác xã; việc bầu, bãi 

miễn thành viên Ban quản trị được thực hiện thông qua Hội nghị nhà chung cư theo Quy 

chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. 

Điều 104. Quyền và trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư 
1. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì Ban quản trị nhà chung cư có quyền và 

trách nhiệm sau đây: 

a) Đôn đốc, nhắc nhở các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong việc thực hiện nội 

quy, quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư; 

b) Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của 

Luật này và quyết định của Hội nghị nhà chung cư; báo cáo Hội nghị nhà chung cư việc thu, 

chi khoản kinh phí này; 

c) Đề nghị Hội nghị nhà chung cư thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung 

cư; 
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d) Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư hoặc đơn 

vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư sau khi đã được Hội nghị nhà 

chung cư lựa chọn theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 102 của Luật này. 

Trường hợp nhà chung cư không yêu cầu phải có đơn vị quản lý vận hành theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 105 của Luật này và được Hội nghị nhà chung cư giao cho Ban quản 

trị thực hiện quản lý vận hành thì Ban quản trị nhà chung cư thực hiện việc thu, chi kinh phí 

quản lý vận hành theo quyết định của Hội nghị nhà chung cư; 

đ) Ký kết hợp đồng với đơn vị có năng lực bảo trì nhà ở theo quy định của pháp luật về xây 

dựng để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư và giám sát hoạt động bảo trì. Việc 

bảo trì phần sở hữu chung có thể do đơn vị đang quản lý vận hành nhà chung cư hoặc đơn vị 

khác có năng lực bảo trì theo quy định của pháp luật về xây dựng thực hiện; 

e) Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người sử dụng nhà chung cư về việc quản lý, sử 

dụng và cung cấp các dịch vụ nhà chung cư để phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức, cá 

nhân có liên quan xem xét, giải quyết; 

g) Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn 

minh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong nhà chung cư; 

h) Thực hiện đúng quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư đã được Hội nghị nhà 

chung cư thông qua, không được tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên Ban quản trị nhà 

chung cư; 

i) Được hưởng thù lao trách nhiệm và các chi phí hợp lý khác theo quyết định của Hội nghị 

nhà chung cư; 

k) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư khi 

thực hiện quyền và trách nhiệm không đúng với quy định tại khoản này; 

l) Thực hiện các công việc khác do Hội nghị nhà chung cư giao mà không trái với quy định 

pháp luật. 

2. Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì Ban quản trị nhà chung cư thực hiện quyền 

và trách nhiệm quy định tại các điểm a, e, g, h, i, k và l khoản 1 Điều này. 

Điều 105. Quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Việc quản lý vận hành nhà chung cư được quy định như sau: 

a) Đối với nhà chung cư có thang máy thì do đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận 

hành nhà chung cư thực hiện; 

b) Đối với nhà chung cư không có thang máy thì Hội nghị nhà chung cư họp quyết định tự 

quản lý vận hành hoặc thuê đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư 

thực hiện. 

2. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải có đủ điều kiện về chức năng và năng lực 

theo quy định sau đây: 

a) Được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc Luật Hợp tác xã và 

có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư; 

b) Phải có các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm 

bộ phận kỹ thuật, dịch vụ, bảo vệ an ninh, vệ sinh, môi trường; 

c) Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh 

vực xây dựng, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với 

nhà chung cư và có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn 

nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

3. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện việc quản lý vận hành hệ thống kỹ thuật, 

trang thiết bị, cung cấp các dịch vụ cho nhà chung cư, bảo trì nhà chung cư nếu có năng lực 

thực hiện bảo trì và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc quản lý vận hành nhà 

chung cư. 

4. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư được thu kinh phí quản lý vận hành của các chủ sở 

hữu, người sử dụng nhà chung cư theo mức giá quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 106 

của Luật này; đối với nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước thì giá dịch vụ quản lý vận hành 

được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 106 của Luật này. 
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5. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư được quản lý, vận hành nhiều nhà chung cư tại 

một hoặc nhiều địa bàn khác nhau. 

Điều 106. Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Việc xác định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải công khai, minh bạch và 

căn cứ vào nội dung các công việc cần quản lý vận hành, dịch vụ sử dụng đối với từng loại 

nhà chung cư. 

2. Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu 

chung, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ 

truyền hình, thông tin liên lạc và các chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng 

của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. 

3. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư 

được quy định như sau: 

a) Trường hợp chưa tổ chức được Hội nghị nhà chung cư lần đầu thì giá dịch vụ quản lý vận 

hành nhà chung cư thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở; 

b) Trường hợp đã tổ chức được Hội nghị nhà chung cư thì giá dịch vụ quản lý vận hành nhà 

chung cư do Hội nghị nhà chung cư quyết định. 

4. Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì giá dịch vụ quản lý nhà chung cư được thực 

hiện theo thỏa thuận giữa chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư; trường hợp nhà chung 

cư thuộc sở hữu nhà nước thì giá dịch vụ quản lý nhà chung cư được thực hiện theo quy 

định tại khoản 5 Điều này. 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành 

nhà chung cư để áp dụng cho các trường hợp sau đây: 

a) Thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn; 

b) Làm cơ sở để các bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở 

hoặc trong trường hợp có tranh chấp về giá dịch vụ giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung 

cư với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; trường hợp không thỏa thuận được giá dịch 

vụ quản lý vận hành nhà chung cư thì áp dụng mức giá trong khung giá dịch vụ do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh ban hành. 

Điều 107. Bảo trì nhà chung cư 
1. Bảo trì nhà chung cư bao gồm bảo trì phần sở hữu riêng và bảo trì phần sở hữu chung. 

Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng và đóng góp kinh phí để 

thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư. 

2. Việc đóng góp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu 

được thực hiện theo quy định tại Điều 108 của Luật này; việc sử dụng kinh phí bảo trì phần 

sở hữu chung có nhiều chủ sở hữu được thực hiện theo quy định tại Điều 109 của Luật này. 

3. Nội dung bảo trì, quy trình bảo trì và việc quản lý hồ sơ bảo trì nhà chung cư được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

Điều 108. Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu 
1. Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được quy định 

như sau: 

a) Đối với căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư mà chủ đầu tư bán, cho thuê mua 

thì chủ đầu tư phải đóng 2% giá trị căn hộ hoặc diện tích khác bán, cho thuê mua; khoản 

tiền này được tính vào tiền bán, tiền thuê mua nhà mà người mua, thuê mua phải đóng khi 

nhận bàn giao và được quy định rõ trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua; 

b) Đối với căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư mà chủ đầu tư giữ lại không bán, 

không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà 

chung cư vào sử dụng, trừ phần diện tích thuộc sở hữu chung thì chủ đầu tư phải đóng 2% 

giá trị căn hộ, phần diện tích giữ lại; phần giá trị này được tính theo giá bán căn hộ có giá 

cao nhất của nhà chung cư đó. 

2. Trường hợp kinh phí bảo trì quy định tại khoản 1 Điều này không đủ để thực hiện bảo trì 

phần sở hữu chung của nhà chung cư thì các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng 

góp thêm kinh phí tương ứng với phần diện tích thuộc sở hữu riêng của từng chủ sở hữu. 
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3. Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong 

nhà chung cư trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà chưa thu kinh phí bảo trì phần sở hữu 

chung thì các chủ sở hữu nhà chung cư họp Hội nghị nhà chung cư để thống nhất mức đóng 

góp kinh phí này; mức đóng góp kinh phí có thể được nộp hằng tháng vào tài khoản tiền gửi 

tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam do Ban quản trị nhà chung cư lập hoặc 

được đóng khi phát sinh công việc cần bảo trì. 

4. Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong 

nhà chung cư sau ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở 

không có thỏa thuận về kinh phí bảo trì thì chủ đầu tư phải đóng khoản tiền này; trường hợp 

trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở mà giá mua, giá thuê mua chưa tính kinh phí bảo 

trì thì chủ sở hữu thực hiện đóng khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định tại 

khoản 3 Điều này. 

5. Trường hợp nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh mà phân chia 

được riêng biệt các khu chức năng khác nhau trong cùng một tòa nhà bao gồm khu chức 

năng căn hộ, khu chức năng kinh doanh, dịch vụ và mỗi khu chức năng này có phần sở hữu 

chung được tách biệt với phần sở hữu chung của cả tòa nhà, được quản lý, vận hành độc lập 

thì chủ đầu tư và người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư thỏa 

thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua việc phân chia tỷ lệ kinh phí bảo trì phần sở hữu 

chung thành nhiều phần để quản lý, sử dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 109 của Luật 

này. 

Điều 109. Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có 

nhiều chủ sở hữu 
1. Đối với kinh phí bảo trì quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này thì trong thời hạn 07 

ngày, kể từ ngày thu kinh phí của người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong 

nhà chung cư, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm mở tại tổ chức 

tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để quản lý kinh phí này và thông báo cho cơ quan 

quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư biết. 

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Ban quản trị nhà chung cư được thành lập, chủ đầu tư 

phải chuyển giao kinh phí bảo trì bao gồm cả lãi suất tiền gửi cho Ban quản trị để thực hiện 

quản lý, sử dụng theo quy định của Luật này và có thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp 

tỉnh biết; trường hợp chủ đầu tư không bàn giao kinh phí này thì Ban quản trị nhà chung cư 

có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư thực hiện cưỡng chế buộc 

chủ đầu tư phải thực hiện bàn giao theo quy định của Chính phủ. 

2. Kinh phí bảo trì quy định tại Điều 108 của Luật này chỉ được sử dụng để bảo trì các phần 

sở hữu chung của nhà chung cư, không được sử dụng cho việc quản lý vận hành nhà chung 

cư và các mục đích khác; trường hợp nhà chung cư phải phá dỡ mà kinh phí bảo trì chưa sử 

dụng hết thì được sử dụng để hỗ trợ tái định cư hoặc đưa vào quỹ bảo trì phần sở hữu chung 

của nhà chung cư mới sau khi được xây dựng lại. 

3. Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đúng mục 

đích, đúng hạng mục cần bảo trì theo kế hoạch bảo trì đã được Hội nghị nhà chung cư thông 

qua hằng năm. Việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung phải có hóa đơn tài chính, 

có thanh toán, quyết toán theo quy định của pháp luật về tài chính và phải báo cáo Hội nghị 

nhà chung cư. 

Thành viên Ban quản trị nhà chung cư có quyết định sử dụng kinh phí không đúng quy định 

tại khoản 2 Điều này và khoản này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi 

thường thiệt hại. 

4. Việc quản lý, sử dụng phần kinh phí bảo trì quy định tại khoản 5 Điều 108 của Luật này 

được quy định như sau: 

a) Đối với phần kinh phí để bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà và phần sở hữu chung 

của khu căn hộ thì được chuyển vào tài khoản do Ban quản trị nhà chung cư lập để quản lý, 

sử dụng theo quy định tại Điều này; 
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b) Đối với phần kinh phí để bảo trì phần sở hữu chung của khu kinh doanh, dịch vụ thì chủ 

sở hữu khu kinh doanh, dịch vụ được tự quản lý, sử dụng để bảo trì phần sở hữu chung của 

khu chức năng này. 

Mục 2. PHÁ DỠ NHÀ CHUNG CƯ ĐỂ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG 

CƯ 

Điều 110. Các trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 
1. Nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định 

tại điểm b khoản 2 Điều 99 của Luật này. 

2. Nhà chung cư bị hư hỏng mà chưa thuộc diện bị phá dỡ nhưng nằm trong khu vực phải 

thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ với khu nhà ở thuộc diện bị phá dỡ theo quy định tại 

khoản 1 Điều này theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt. 

3. Nhà chung cư không thuộc diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này nhưng được 

tất cả các chủ sở hữu thống nhất phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư mới thông qua Hội 

nghị nhà chung cư. 

Điều 111. Lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư có trách nhiệm tổ chức rà soát, thống kê 

các loại nhà chung cư trên địa bàn; lập và phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các nhà 

chung cư thuộc diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 110 của Luật này. 

2. Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có thể được lập và phê duyệt riêng hoặc 

được xác định trong kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương và phải được công bố công 

khai trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trên Cổng thông tin điện tử của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh và thông báo đến khu dân cư, Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư. 

Điều 112. Yêu cầu đối với việc phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung 

cư 
1. Việc phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải thuộc trường hợp quy định tại 

Điều 110 của Luật này, phù hợp với quy hoạch xây dựng và chương trình, kế hoạch phát 

triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt. 

2. Trước khi thực hiện phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì chủ đầu tư phải tổ 

chức lập phương án tái định cư để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư 

phê duyệt. Phương án tái định cư phải được thông báo đến khu dân cư nơi có nhà chung cư 

bị phá dỡ, được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, 

trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh. 

3. Việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải được thực hiện theo dự án; khi phá dỡ để cải 

tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải kết hợp cải tạo lại khu nhà ở trong khu vực của dự án 

theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt. 

4. Trường hợp cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước thì phải được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt và phải tuân thủ quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà ở 

thuộc sở hữu nhà nước. 

Điều 113. Các hình thức cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 
1. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư vốn hoặc góp vốn cùng các chủ sở hữu có 

nhà chung cư quy định tại Điều 110 của Luật này để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trừ 

trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 110 của Luật 

này không chấp hành việc phá dỡ. 

2. Nhà nước thực hiện cưỡng chế phá dỡ và trực tiếp đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung 

cư bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này đối với 

trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 110 của Luật này mà chủ sở hữu nhà 

chung cư không chấp hành việc phá dỡ. 

Điều 114. Chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 
1. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện như 

sau: 
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a) Trường hợp Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này 

để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo người có 

thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định lựa chọn chủ đầu tư; 

b) Trường hợp Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo hình thức xây dựng 

- chuyển giao quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh 

báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu 

nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký làm chủ đầu tư hoặc chỉ định thầu nếu chỉ có một 

nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư; 

c) Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tham gia góp vốn đầu tư cải tạo, xây 

dựng lại nhà chung cư thì chủ sở hữu nhà chung cư và doanh nghiệp thỏa thuận về đơn vị 

làm chủ đầu tư và đề nghị cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

chấp thuận. 

2. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư chỉ được thực hiện sau 

khi có kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt. 

3. Trường hợp cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 

Điều này thì chủ đầu tư phải có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 của Luật này. 

Điều 115. Phương án bố trí tái định cư khi phá dỡ nhà chung cư 
1. Trường hợp nhà chung cư có một chủ sở hữu mà đang cho thuê thì việc bố trí chỗ ở cho 

người đang thuê được thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ sở hữu và người thuê nhà. 

2. Trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà có sự tham gia đầu tư của doanh 

nghiệp kinh doanh bất động sản thì chủ sở hữu nhà chung cư và doanh nghiệp này thỏa 

thuận phương án bố trí tái định cư theo nguyên tắc quy định tại Điều 116 của Luật này để 

báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư phê duyệt. 

Các chủ sở hữu nhà chung cư phải tổ chức cuộc họp Hội nghị nhà chung cư để thống nhất 

phương án bố trí tái định cư trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung 

cư phê duyệt. 

3. Trường hợp nhà chung cư thuộc diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 110 của Luật 

này mà chủ sở hữu không chấp hành việc phá dỡ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở 

thực hiện cưỡng chế phá dỡ và tổ chức lập, phê duyệt phương án bố trí tái định cư theo 

nguyên tắc quy định tại Điều 116 của Luật này. 

Điều 116. Bố trí nhà ở tái định cư 
1. Việc bố trí tái định cư cho các chủ sở hữu có nhà chung cư thuộc diện phá dỡ để cải tạo, 

xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp chủ sở hữu không có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì tùy theo điều kiện cụ thể 

của địa phương mà được bố trí nhà ở, đất ở tái định cư theo quy định tại Điều 36 của Luật 

này; 

b) Trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì được bố trí nhà ở mới có diện 

tích tối thiểu bằng hoặc lớn hơn diện tích nhà ở cũ. 

Trường hợp Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mà có chênh lệch về giá trị 

giữa nhà ở cũ và nhà ở mới thì việc thanh toán giá trị chênh lệch được thực hiện theo 

phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt; nếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 

và chủ sở hữu thỏa thuận đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì việc thanh toán giá 

trị chênh lệch được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên; 

c) Việc bố trí tái định cư bằng nhà ở được thực hiện thông qua hợp đồng cho thuê, cho thuê 

mua, mua bán nhà ở ký giữa người được bố trí tái định cư với đơn vị được giao bố trí tái 

định cư nếu do Nhà nước đầu tư; ký với chủ đầu tư dự án nếu do doanh nghiệp kinh doanh 

bất động sản đầu tư xây dựng; 

d) Ngoài việc được bố trí tái định cư theo quy định tại khoản này, người được bố trí tái định 

cư còn được xem xét hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

2. Việc bố trí tái định cư cho các chủ sở hữu có nhà chung cư phải phá dỡ để xây dựng công 

trình khác được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Luật này. 
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3. Trường hợp Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì chủ đầu tư dự án phải 

lo chỗ ở tạm thời hoặc thanh toán tiền để người được tái định cư tự lo chỗ ở trong thời gian 

cải tạo, xây dựng lại; trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ sở hữu thỏa 

thuận đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì các bên thỏa thuận về chỗ ở tạm thời của 

chủ sở hữu trong thời gian cải tạo, xây dựng lại. 

4. Chính phủ quy định chi tiết việc phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung 

cư và việc bố trí nhà ở cho người được tái định cư. 

Chương VIII 

GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở 

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÁC GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở 

Điều 117. Các hình thức giao dịch về nhà ở 
Giao dịch về nhà ở bao gồm các hình thức mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển 

nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho 

mượn, cho ở nhờ và ủy quyền quản lý nhà ở. 

Điều 118. Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch 
1. Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà 

ở phải có đủ điều kiện sau đây: 

a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều này; 

b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong 

thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn; 

c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành 

chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

d) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của 

cơ quan có thẩm quyền. 

Các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản này không áp dụng đối với trường hợp 

mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. 

2. Giao dịch về nhà ở sau đây thì nhà ở không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận: 

a) Mua bán, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai; 

b) Tổ chức thực hiện tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; 

c) Mua bán, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở 

để phục vụ tái định cư không thuộc sở hữu nhà nước; bán nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 

62 của Luật này; 

d) Cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; 

đ) Nhận thừa kế nhà ở; 

e) Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại được xây dựng trong dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở bao gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư nhưng chưa 

nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó. 

Các giấy tờ chứng minh điều kiện nhà ở tham gia giao dịch quy định tại khoản này thực 

hiện theo quy định của Chính phủ. 

3. Trường hợp nhà ở cho thuê thì ngoài các điều kiện quy định tại các điểm b, c và d khoản 

1 Điều này, nhà ở còn phải bảo đảm chất lượng, an toàn cho bên thuê nhà ở, có đầy đủ hệ 

thống điện, cấp, thoát nước, bảo đảm vệ sinh môi trường. 

Điều 119. Điều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở 
1. Bên bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương 

mại, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý 

nhà ở phải có điều kiện sau đây: 

a) Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được chủ sở hữu cho phép, ủy quyền để thực hiện giao 

dịch về nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về dân sự; trường hợp chuyển 

nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải là người đã mua nhà ở của chủ đầu tư 

hoặc người đã nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở; 
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b) Nếu là cá nhân thì phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở 

theo quy định của pháp luật dân sự; nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân, trừ trường 

hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương. 

2. Bên mua, thuê, thuê mua nhà ở, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở 

thương mại, nhận đổi, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận thế chấp, mượn, ở 

nhờ, được ủy quyền quản lý nhà ở là cá nhân thì phải có điều kiện sau đây: 

a) Nếu là cá nhân trong nước thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các giao 

dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự và không bắt buộc phải có đăng ký thường 

trú tại nơi có nhà ở được giao dịch; 

b) Nếu là cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có đủ năng lực 

hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam, phải 

thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật này và không bắt 

buộc phải có đăng ký tạm trú hoặc đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch. 

3. Bên mua, thuê, thuê mua nhà ở, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở 

thương mại, nhận đổi, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận thế chấp, nhận góp vốn, được ủy 

quyền quản lý nhà ở là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân và không phụ thuộc vào nơi 

đăng ký kinh doanh, nơi thành lập; trường hợp là tổ chức nước ngoài thì phải thuộc đối 

tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật này; nếu tổ chức được ủy 

quyền quản lý nhà ở thì phải có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản và đang hoạt 

động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

Điều 120. Trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch về nhà ở 
1. Các bên tham gia giao dịch nhà ở thỏa thuận lập hợp đồng mua bán, cho thuê, thuê mua, 

tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở hoặc văn 

bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại (sau đây gọi chung là hợp đồng về 

nhà ở) có các nội dung quy định tại Điều 121 của Luật này; trường hợp tổ chức tặng cho nhà 

tình nghĩa, nhà tình thương thì chỉ cần lập văn bản tặng cho. 

2. Các bên thỏa thuận để một bên thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó; trường hợp mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu 

tư dự án thì chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua tự 

nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận. 

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho bên mua, bên 

thuê mua, bên nhận tặng cho, nhận đổi, nhận góp vốn, nhận thừa kế nhà ở cùng với nhận 

chuyển quyền sử dụng đất ở hợp pháp có nhà ở đó thì đồng thời công nhận quyền sở hữu 

nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên nhận quyền sở hữu nhà ở. 

Điều 121. Hợp đồng về nhà ở 
Hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm các nội 

dung sau đây: 

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

2. Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Đối với 

hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư thì các bên phải ghi rõ phần sở hữu 

chung, sử dụng chung; diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn xây dựng 

căn hộ; mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo 

đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu; 

3. Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp mua 

bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực 

hiện theo quy định đó; 

4. Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê 

mua, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở; 

5. Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở được 

đầu tư xây dựng mới; thời hạn cho thuê, cho thuê mua, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy 

quyền quản lý nhà ở; thời hạn góp vốn; 
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6. Quyền và nghĩa vụ của các bên; 

7. Cam kết của các bên; 

8. Các thỏa thuận khác; 

9. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng; 

10. Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng; 

11. Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ 

chức vụ của người ký. 

Điều 122. Công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về 

nhà ở 
1. Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng 

mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời 

điểm công chứng, chứng thực hợp đồng. 

2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê 

mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái 

định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy 

quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường 

hợp các bên có nhu cầu. 

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do 

các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của 

hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng. 

3. Văn bản thừa kế nhà ở được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về 

dân sự. 

4. Việc công chứng hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng; 

việc chứng thực hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở. 

Mục 2. MUA BÁN NHÀ Ở, CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở 

Điều 123. Giao dịch mua bán nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương 

mại 
1. Việc mua bán nhà ở phải được lập thành hợp đồng có các nội dung quy định tại Điều 121 

của Luật này. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bán thực hiện bán nhà ở, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất ở gắn với nhà ở đó trong một thời hạn nhất định cho bên mua 

theo quy định của Chính phủ. 

2. Trường hợp bên mua nhà ở thương mại của chủ đầu tư nếu thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề 

nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó và có nhu cầu 

thì được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở; bên nhận chuyển nhượng hợp đồng có 

trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư. 

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng, nội dung và mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua 

bán nhà ở được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; bên chuyển nhượng 

hợp đồng phải nộp thuế, lệ phí theo quy định của pháp luật về thuế, lệ phí. 

Điều 124. Giá mua bán nhà ở, giá chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương 

mại 
Giá mua bán nhà ở, giá chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở do các bên thỏa thuận và 

được ghi rõ trong hợp đồng mua bán nhà ở, văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà 

ở; trường hợp Nhà nước có quy định về giá mua bán nhà ở thì các bên phải thực hiện theo 

quy định đó. 

Điều 125. Mua bán nhà ở trả chậm, trả dần 
1. Việc mua bán nhà ở trả chậm, trả dần do các bên thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp 

đồng mua bán nhà ở; trong thời gian trả chậm, trả dần, bên mua nhà ở được quyền sử dụng 

nhà ở và có trách nhiệm bảo trì nhà ở đó, trừ trường hợp nhà ở còn trong thời hạn bảo hành 

theo quy định của Luật này hoặc các bên có thỏa thuận khác. 
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2. Bên mua nhà ở trả chậm, trả dần chỉ được thực hiện các giao dịch mua bán, tặng cho, đổi, 

thế chấp, góp vốn nhà ở này với người khác sau khi đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở, trừ 

trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

Trường hợp trong thời hạn trả chậm, trả dần mà bên mua nhà ở chết thì người thừa kế hợp 

pháp được thực hiện tiếp các quyền, nghĩa vụ của bên mua nhà ở và được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận sau khi người thừa kế đã trả đủ tiền mua nhà cho bên 

bán. 

3. Trường hợp bên mua nhà ở có nhu cầu trả lại nhà ở đã mua trong thời gian trả chậm, trả 

dần và được bên bán nhà ở đồng ý thì hai bên thỏa thuận phương thức trả lại nhà ở và việc 

thanh toán lại tiền mua nhà ở đó. 

Điều 126. Mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung 
1. Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu; trường 

hợp có chủ sở hữu chung không đồng ý bán thì các chủ sở hữu chung khác có quyền yêu 

cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. Các chủ sở hữu chung được quyền ưu 

tiên mua, nếu các chủ sở hữu chung không mua thì nhà ở đó được bán cho người khác. 

Trường hợp có chủ sở hữu chung đã có tuyên bố mất tích của Tòa án thì các chủ sở hữu 

chung còn lại được quyền bán nhà ở đó; phần giá trị quyền sở hữu nhà ở của người bị tuyên 

bố mất tích được xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp chủ sở hữu chung bán phần quyền sở hữu của mình thì các chủ sở hữu chung 

khác được quyền ưu tiên mua; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về 

việc bán phần quyền sở hữu nhà ở và điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua 

thì phần quyền đó được bán cho người khác; trường hợp vi phạm quyền ưu tiên mua thì xử 

lý theo quy định của pháp luật về dân sự. 

Điều 127. Mua bán nhà ở đang cho thuê 
1. Trường hợp chủ sở hữu bán nhà ở đang cho thuê thì phải thông báo bằng văn bản cho bên 

thuê nhà ở biết về việc bán và các điều kiện bán nhà ở; bên thuê nhà ở được quyền ưu tiên 

mua nếu đã thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà cho bên cho thuê tính đến thời điểm bên cho 

thuê có thông báo về việc bán nhà cho thuê, trừ trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung; trong 

thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bên thuê nhà ở nhận được thông báo mà không mua thì chủ sở 

hữu nhà ở được quyền bán nhà ở đó cho người khác, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận 

khác về thời hạn. 

2. Trường hợp bán nhà ở đang cho thuê thuộc sở hữu nhà nước thì thực hiện theo quy định 

tại Mục 2 Chương VI của Luật này. 

Điều 128. Mua trước nhà ở 
Khi các bên đã ký kết hợp đồng mua bán nhà ở nhưng Nhà nước có nhu cầu mua nhà ở đó 

để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định mua trước nhà ở đó. Giá mua bán, điều 

kiện và phương thức thanh toán tiền mua nhà ở được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp 

đồng mua bán nhà ở mà các bên đã ký kết. Nhà nước bồi thường thiệt hại cho các bên (nếu 

có). Hợp đồng mua bán nhà ở do các bên đã ký kết không còn giá trị pháp lý. 

Mục 3. CHO THUÊ NHÀ Ở 

Điều 129. Thời hạn thuê và giá thuê nhà ở 
1. Bên cho thuê và bên thuê nhà ở được thỏa thuận về thời hạn thuê, giá thuê và hình thức 

trả tiền thuê nhà theo định kỳ hoặc trả một lần; trường hợp Nhà nước có quy định về giá 

thuê nhà ở thì các bên phải thực hiện theo quy định đó. 

2. Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng thuê nhà ở mà bên cho thuê thực hiện cải tạo nhà ở và 

được bên thuê đồng ý thì bên cho thuê được quyền điều chỉnh giá thuê nhà ở. Giá thuê nhà ở 

mới do các bên thỏa thuận; trường hợp không thỏa thuận được thì bên cho thuê có quyền 

đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở và phải bồi thường cho bên thuê theo quy định 

của pháp luật. 

3. Bên cho thuê và bên thuê nhà ở được Nhà nước bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp 

trong quá trình thuê và cho thuê nhà ở. 
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Điều 130. Cho thuê nhà ở thuộc sở hữu chung 
1. Việc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu nhà 

ở đó, trừ trường hợp chủ sở hữu chung cho thuê phần nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình. 

2. Các chủ sở hữu chung có thể ủy quyền cho người đại diện ký hợp đồng thuê nhà ở. 

Điều 131. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở 
1. Trường hợp thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà được 

thực hiện khi có một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 84 của Luật này. 

2. Trường hợp thuê nhà ở không thuộc sở hữu nhà nước thì việc chấm dứt hợp đồng thuê 

nhà ở được thực hiện khi có một trong các trường hợp sau đây: 

a) Hợp đồng thuê nhà ở hết hạn; trường hợp trong hợp đồng không xác định thời hạn thì hợp 

đồng chấm dứt sau 90 ngày, kể từ ngày bên cho thuê nhà ở thông báo cho bên thuê nhà ở 

biết việc chấm dứt hợp đồng; 

b) Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng; 

c) Nhà ở cho thuê không còn; 

d) Bên thuê nhà ở chết hoặc có tuyên bố mất tích của Tòa án mà khi chết, mất tích không có 

ai đang cùng chung sống; 

đ) Nhà ở cho thuê bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ hoặc thuộc khu vực đã có quyết định 

thu hồi đất, giải tỏa nhà ở hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

nhà ở cho thuê thuộc diện bị Nhà nước trưng mua, trưng dụng để sử dụng vào các mục đích 

khác. 

Bên cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê biết trước 30 ngày về việc chấm 

dứt hợp đồng thuê nhà ở quy định tại điểm này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; 

e) Chấm dứt theo quy định tại Điều 132 của Luật này. 

Điều 132. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở 
1. Trong thời hạn thuê nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng, bên cho thuê không được đơn 

phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê, trừ các trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

2. Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà và thu 

hồi nhà ở đang cho thuê khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Bên cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội cho thuê không đúng thẩm 

quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện theo quy định của Luật này; 

b) Bên thuê không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận từ 03 tháng trở lên mà không có lý do 

chính đáng; 

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

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

đ) Bên thuê chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của 

bên cho thuê; 

e) Bên thuê làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của 

những người xung quanh đã được bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng 

thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thứ ba mà vẫn không khắc phục; 

g) Thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 129 của Luật này. 

3. Bên thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở khi bên 

cho thuê nhà ở có một trong các hành vi sau đây: 

a) Không sửa chữa nhà ở khi có hư hỏng nặng; 

b) Tăng giá thuê nhà ở bất hợp lý hoặc tăng giá thuê mà không thông báo cho bên thuê nhà 

ở biết trước theo thỏa thuận; 

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

4. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở phải thông báo cho bên kia biết 

trước ít nhất 30 ngày, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; nếu vi phạm quy định tại 

khoản này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Điều 133. Quyền tiếp tục thuê nhà ở 
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1. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở 

được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng. Người thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện 

hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trường 

hợp chủ sở hữu không có người thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật thì nhà ở đó 

thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và người đang thuê nhà ở được tiếp tục thuê theo quy 

định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

2. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác 

mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; 

chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước 

đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

3. Khi bên thuê nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì người đang cùng sinh sống 

với bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà ở, trừ trường hợp thuê 

nhà ở công vụ hoặc các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

Mục 4. THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 

Điều 134. Thủ tục thuê mua nhà ở xã hội 
1. Việc thuê mua nhà ở xã hội phải lập thành hợp đồng có các nội dung quy định tại Điều 

121 của Luật này; trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do các tổ chức, cá nhân đầu tư xây 

dựng thì hợp đồng thuê mua được ký kết giữa chủ đầu tư với bên thuê mua; trường hợp thuê 

mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì việc ký kết hợp đồng thuê mua được thực hiện 

theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 83 của Luật này. 

2. Khi kết thúc thời hạn thuê mua nhà ở theo hợp đồng và bên thuê mua đã thanh toán hết 

tiền thuê mua theo thỏa thuận thì bên cho thuê mua phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người thuê mua, trừ trường hợp bên thuê 

mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận. 

Điều 135. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê mua nhà ở xã hội 
1. Bên thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện quy định tại Điều 62 của Luật này và các nghĩa 

vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê mua nhà ở. 

Trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê mua nhà ở mà bên thuê mua đã nhận bàn giao nhà ở 

thì bên thuê mua phải trả lại nhà ở này cho bên cho thuê mua; bên thuê mua được hoàn lại 

số tiền đã nộp lần đầu, trừ trường hợp quy định tại điểm e và điểm h khoản 1 Điều 84 và 

khoản 2 Điều 136 của Luật này. 

2. Trường hợp bên thuê mua nhà ở chết thì giải quyết như sau: 

a) Nếu có người thừa kế hợp pháp đang cùng sinh sống tại nhà ở đó thì người thừa kế hợp 

pháp đó được tiếp tục thuê mua nhà ở, trừ trường hợp người thừa kế hợp pháp tự nguyện trả 

lại nhà ở thuê mua; 

b) Nếu có người thừa kế hợp pháp nhưng không cùng sinh sống tại nhà ở đó mà bên thuê 

mua nhà ở đã thực hiện được hai phần ba thời hạn thuê mua thì người thừa kế hợp pháp 

được thanh toán hết số tiền tương ứng với một phần ba thời hạn thuê mua còn lại và được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó; 

c) Nếu có người thừa kế hợp pháp nhưng không thuộc diện quy định tại điểm a và điểm b 

khoản này thì bên cho thuê mua được quyền thu hồi nhà ở và người thừa kế hợp pháp được 

hoàn trả số tiền mà bên thuê mua nhà ở đã nộp lần đầu có tính lãi suất theo quy định về lãi 

suất không kỳ hạn liên ngân hàng tại thời điểm hoàn trả; 

d) Nếu không có người thừa kế hợp pháp thì số tiền thuê mua đã nộp lần đầu thuộc sở hữu 

của Nhà nước và bên cho thuê mua được thu hồi nhà ở thuê mua để ký hợp đồng thuê, thuê 

mua với đối tượng thuộc diện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật này. 

Điều 136. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê mua và thu hồi nhà ở xã hội cho 

thuê mua 
1. Trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì việc chấm dứt hợp đồng 

thuê mua và thu hồi nhà ở được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại 

các điểm a, b, c, e, g và h khoản 1 Điều 84 của Luật này. 

365



2. Trường hợp thuê mua nhà ở xã hội không thuộc sở hữu nhà nước thì bên cho thuê mua 

được chấm dứt hợp đồng thuê mua nhà ở, được thu hồi nhà ở đang cho thuê mua khi thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 

a) Bên thuê mua tự ý cho thuê hoặc bán nhà ở thuê mua cho người khác trong thời hạn thuê 

mua; 

b) Bên thuê mua không trả tiền thuê nhà từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng; 

c) Bên thuê mua tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở thuê mua; 

d) Bên thuê mua sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng 

thuê mua; 

đ) Thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135 của Luật này; 

e) Các trường hợp khác theo thỏa thuận của các bên. 

3. Bên thuê mua nhà ở xã hội không thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều này được chấm 

dứt hợp đồng thuê mua theo thỏa thuận trong hợp đồng; trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở 

thì phải trả lại nhà ở này cho bên cho thuê mua. 

Mục 5. TẶNG CHO NHÀ Ở 

Điều 137. Tặng cho nhà ở thuộc sở hữu chung 
1. Trường hợp tặng cho nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất thì phải được sự đồng ý bằng 

văn bản của tất cả các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung. 

2. Trường hợp tặng cho nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần thì chủ sở hữu chỉ được tặng 

cho phần nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình và không được làm ảnh hưởng đến quyền và 

lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung khác. Sau khi nhận tặng cho 

phần sở hữu chung thì chủ sở hữu nhà ở mới không được làm ảnh hưởng đến các quyền và 

lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu chung khác. 

Điều 138. Tặng cho nhà ở đang cho thuê 
1. Chủ sở hữu nhà ở đang cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết 

trước về việc tặng cho nhà ở. 

2. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê nhà ở đến hết hạn hợp đồng thuê nhà đã ký với bên 

tặng cho, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

Mục 6. ĐỔI NHÀ Ở 

Điều 139. Đổi nhà ở thuộc sở hữu chung 
1. Việc đổi nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải được sự đồng ý của tất cả các chủ sở 

hữu nhà ở thuộc sở hữu chung. 

2. Trường hợp đổi nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần thì chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu 

chung chỉ được đổi phần nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình và bảo đảm không làm ảnh 

hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu chung khác. Sau khi nhận đổi 

phần nhà ở thuộc sở hữu chung thì chủ sở hữu nhà ở mới không được làm ảnh hưởng đến 

các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu chung khác. 

Điều 140. Đổi nhà ở đang cho thuê 
1. Chủ sở hữu nhà ở đang cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết 

trước về việc đổi nhà ở. 

2. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê nhà ở đến hết hạn hợp đồng thuê nhà ở đã ký với chủ 

sở hữu nhà ở cũ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác 

Điều 141. Thanh toán giá trị chênh lệch 
Khi đổi nhà ở và chuyển quyền sở hữu nhà ở cho nhau, nếu có chênh lệch về giá trị nhà ở 

thì các bên đổi nhà ở phải thanh toán giá trị chênh lệch đó, trừ trường hợp các bên có thỏa 

thuận khác. 

Mục 7. THỪA KẾ NHÀ Ở 

Điều 142. Thừa kế nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất 
Nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất mà người thừa kế là một hoặc các chủ sở hữu nhà ở 

thuộc sở hữu chung còn lại thì những người này được thừa kế nhà ở đó theo di chúc hoặc 

theo pháp luật; trường hợp có người thừa kế không phải là chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu 
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chung hợp nhất thì người thừa kế được thanh toán phần giá trị nhà ở mà họ được thừa kế, 

trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

Điều 143. Thừa kế nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần 
Nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần thì phần nhà ở của người để lại thừa kế được chia cho 

những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật; nếu nhà ở được bán để chia giá trị thì 

những người thừa kế được ưu tiên mua; nếu những người thừa kế không mua thì các chủ sở 

hữu nhà ở thuộc sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua phần thừa kế nhà ở đó và thanh 

toán cho những người thừa kế giá trị nhà ở đã mua. 

Mục 8. THẾ CHẤP NHÀ Ở 

Điều 144. Bên thế chấp và bên nhận thế chấp nhà ở 
1. Chủ sở hữu nhà ở là tổ chức được thế chấp nhà ở tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại 

Việt Nam. 

2. Chủ sở hữu nhà ở là cá nhân được thế chấp nhà ở tại tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế 

đang hoạt động tại Việt Nam hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Điều 145. Thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung 
Việc thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung phải được sự đồng ý bằng văn bản của các chủ sở 

hữu nhà ở thuộc sở hữu chung, trừ trường hợp thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung theo 

phần. Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất có trách nhiệm liên đới trong việc 

thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp nhà ở theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

Điều 146. Thế chấp nhà ở đang cho thuê 
1. Chủ sở hữu nhà ở có quyền thế chấp nhà ở đang cho thuê nhưng phải thông báo bằng văn 

bản cho bên thuê nhà ở biết trước về việc thế chấp. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến 

hết hạn hợp đồng thuê nhà ở. 

2. Trường hợp nhà ở đang thuê bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp nhà ở thì 

bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng, trừ trường hợp bên thuê nhà ở vi 

phạm các quy định tại khoản 2 Điều 132 của Luật này hoặc các bên có thỏa thuận khác. 

Điều 147. Thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở và thế chấp nhà ở hình thành trong 

tương lai 
1. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở được thế chấp dự án hoặc nhà ở xây dựng trong dự án 

tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để vay vốn cho việc đầu tư dự án hoặc xây 

dựng nhà ở đó; trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp nhà ở mà có nhu cầu huy động vốn góp 

để phân chia nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở hoặc có nhu cầu bán, cho thuê mua 

nhà ở đó thì phải giải chấp nhà ở này trước khi ký hợp đồng huy động vốn góp, hợp đồng 

mua bán, thuê mua nhà ở với khách hàng, trừ trường hợp được bên góp vốn, bên mua, thuê 

mua nhà ở và bên nhận thế chấp đồng ý. 

Việc xác định nhà ở đã được giải chấp trước khi ký hợp đồng huy động vốn góp, hợp đồng 

mua bán, thuê mua nhà ở với khách hàng theo quy định tại khoản này được nêu rõ trong văn 

bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở. 

2. Tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai trên thửa đất ở hợp pháp của 

mình; tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở của chủ đầu tư được thế chấp nhà ở này tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt 

Nam để vay vốn phục vụ cho xây dựng nhà ở hoặc để mua chính nhà ở đó. 

Điều 148. Điều kiện thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở và thế chấp nhà ở hình 

thành trong tương lai 
1. Điều kiện thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, thế chấp nhà ở hình thành trong tương 

lai được quy định như sau: 

a) Trường hợp chủ đầu tư thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì 

phải có hồ sơ dự án, có thiết kế kỹ thuật của dự án được phê duyệt và đã có Giấy chứng 

nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Trường hợp chủ đầu tư thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai xây dựng trong dự án 

thì ngoài điều kiện quy định tại điểm a khoản này, nhà ở thế chấp phải thuộc diện đã xây 
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dựng xong phần móng theo quy định của pháp luật về xây dựng và không nằm trong phần 

dự án hoặc toàn bộ dự án mà chủ đầu tư đã thế chấp theo quy định tại điểm a khoản này; 

c) Trường hợp tổ chức, cá nhân thế chấp nhà ở quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật này 

thì phải có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về 

đất đai, Giấy phép xây dựng nếu thuộc diện phải có Giấy phép xây dựng. 

Trường hợp người thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai mua nhà ở của chủ đầu tư 

trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở ký kết với chủ đầu 

tư, có văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở nếu là bên nhận chuyển nhượng 

hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định, có giấy tờ chứng minh đã đóng tiền mua nhà ở cho 

chủ đầu tư theo tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng mua bán và không thuộc diện đang có 

khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở hoặc về việc chuyển nhượng 

hợp đồng mua bán nhà ở này. 

2. Việc thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở và thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai 

chỉ được thực hiện theo quy định tại Luật này; các trường hợp thế chấp tài sản là dự án đầu 

tư xây dựng nhà ở hoặc nhà ở hình thành trong tương lai không đúng với quy định tại Luật 

này thì không có giá trị pháp lý. 

Điều 149. Xử lý tài sản nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thế chấp 
1. Việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở bao gồm cả xử lý thế chấp nhà ở hình thành trong 

tương lai được thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về dân sự và pháp luật có 

liên quan. 

2. Việc xử lý tài sản thế chấp là dự án đầu tư xây dựng nhà ở được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về dân sự và pháp luật có liên quan; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng dự 

án phải có đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án theo quy định của Luật này và phải đăng ký 

với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự án theo quy định của pháp luật về kinh doanh 

bất động sản. 

Mục 9. GÓP VỐN BẰNG NHÀ Ở 

Điều 150. Điều kiện, thủ tục góp vốn bằng nhà ở 
1. Chủ sở hữu nhà ở hoặc chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có quyền góp vốn 

bằng nhà ở để tham gia hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực mà pháp luật không cấm 

kinh doanh tại nhà ở đó. Việc góp vốn bằng nhà ở phải thông qua hợp đồng có các nội dung 

theo quy định tại Điều 121 của Luật này. 

2. Nhà ở đưa vào góp vốn phải là nhà ở có sẵn và đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại 

khoản 1 Điều 118 của Luật này. 

Điều 151. Góp vốn bằng nhà ở thuộc sở hữu chung 
1. Việc góp vốn bằng nhà ở thuộc sở hữu chung phải được sự đồng ý của tất cả các chủ sở 

hữu chung. 

2. Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung cùng ký vào hợp đồng góp vốn bằng nhà ở 

hoặc có thể thỏa thuận bằng văn bản cử người đại diện ký hợp đồng góp vốn bằng nhà ở. 

Điều 152. Góp vốn bằng nhà ở đang cho thuê 
1. Chủ sở hữu nhà ở đang cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết 

trước về việc góp vốn bằng nhà ở. 

2. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê nhà ở đến hết hạn hợp đồng thuê nhà đã ký với bên góp 

vốn, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

Mục 10. CHO MƯỢN, CHO Ở NHỜ NHÀ Ở 

Điều 153. Cho mượn, cho ở nhờ nhà ở thuộc sở hữu chung 
1. Việc cho mượn, cho ở nhờ nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải được sự đồng ý của 

tất cả các chủ sở hữu nhà ở đó; trường hợp chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần 

thì có quyền cho mượn, cho ở nhờ thuộc phần sở hữu của mình nhưng không được làm ảnh 

hưởng đến quyền lợi của các chủ sở hữu chung khác. Bên cho mượn nhà ở có quyền đòi lại 

nhà ở, bên cho ở nhờ có quyền chấm dứt việc cho ở nhờ khi chấm dứt hợp đồng theo quy 

định tại Điều 154 của Luật này và theo thỏa thuận trong hợp đồng. 
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2. Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung có thể ủy quyền cho người đại diện ký hợp 

đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở. 

Điều 154. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở 
1. Thời hạn cho mượn, cho ở nhờ đã hết. 

2. Nhà ở cho mượn, cho ở nhờ không còn. 

3. Bên mượn, bên ở nhờ nhà ở chết hoặc mất tích theo tuyên bố của Tòa án. 

4. Nhà ở cho mượn, cho ở nhờ có nguy cơ sập đổ hoặc thuộc diện đã có quyết định giải tỏa, 

phá dỡ hoặc thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

5. Theo thỏa thuận của các bên. 

Mục 11. ỦY QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ Ở 

Điều 155. Nội dung, phạm vi ủy quyền quản lý nhà ở 
1. Ủy quyền quản lý nhà ở là việc chủ sở hữu nhà ở ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở trong việc quản lý, sử dụng nhà ở 

trong thời hạn được ủy quyền. Việc ủy quyền quản lý nhà ở chỉ được thực hiện đối với nhà 

ở có sẵn. 

2. Nội dung, thời hạn ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở do các bên thỏa thuận và được ghi 

trong hợp đồng ủy quyền; nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn ủy quyền thì hợp 

đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày ký hợp đồng ủy quyền. 

3. Bên ủy quyền quản lý nhà ở phải trả chi phí quản lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận 

khác. 

Điều 156. Ủy quyền quản lý nhà ở thuộc sở hữu chung 
1. Việc ủy quyền quản lý nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải được các chủ sở hữu nhà 

ở thuộc sở hữu chung đồng ý; trường hợp chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần 

thì có quyền ủy quyền cho người khác quản lý phần quyền sở hữu của mình nhưng không 

được làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ sở hữu chung khác. 

2. Chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu khác biết 

việc ủy quyền quản lý nhà ở, trừ trường hợp người được ủy quyền quản lý nhà ở đồng thời 

là chủ sở hữu chung của nhà ở đó. 

Điều 157. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở 
1. Hợp đồng ủy quyền hết hạn. 

2. Nội dung ủy quyền đã được thực hiện. 

3. Nhà ở được ủy quyền quản lý không còn. 

4. Bên ủy quyền hoặc bên được ủy quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền quản lý 

nhà ở theo quy định tại Điều 158 của Luật này. 

5. Bên ủy quyền hoặc bên được ủy quyền quản lý nhà ở chết. 

6. Bên được ủy quyền quản lý nhà ở mất tích hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo 

quyết định của Tòa án. 

7. Theo thỏa thuận của các bên. 

Điều 158. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở 
1. Bên ủy quyền quản lý nhà ở đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Nếu việc ủy quyền có chi phí quản lý thì bên ủy quyền không phải báo trước cho bên 

được ủy quyền biết về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền nhưng phải 

thanh toán cho bên được ủy quyền chi phí quản lý tương ứng với công việc mà bên được ủy 

quyền đã thực hiện và phải bồi thường thiệt hại cho bên được ủy quyền; 

b) Nếu việc ủy quyền không có chi phí quản lý thì bên ủy quyền phải thông báo cho bên 

được ủy quyền biết trước ít nhất 30 ngày về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng 

ủy quyền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

2. Bên được ủy quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền thuộc một trong các trường 

hợp sau đây: 
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a) Nếu việc ủy quyền có chi phí quản lý thì không phải báo trước cho bên ủy quyền biết về 

việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền nhưng phải bồi thường thiệt hại 

cho bên ủy quyền (nếu có); 

b) Nếu việc ủy quyền không có chi phí quản lý thì phải thông báo cho bên ủy quyền biết 

trước ít nhất 30 ngày về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền, trừ 

trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

3. Bên ủy quyền và bên được ủy quyền phải thông báo cho bên thứ ba có liên quan biết về 

việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở. 

Chương IX 

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC 

NGOÀI 

Điều 159. Đối tượng được sở hữu nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ 

chức, cá nhân nước ngoài 
1. Đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm: 

a) Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy 

định của Luật này và pháp luật có liên quan; 

b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp 

nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại 

Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức nước ngoài); 

c) Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam. 

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức 

sau đây: 

a) Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật 

có liên quan; 

b) Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư 

và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an 

ninh theo quy định của Chính phủ. 

Điều 160. Điều kiện tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 
1. Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều 159 của Luật này 

thì phải có Giấy chứng nhận đầu tư và có nhà ở được xây dựng trong dự án theo quy định 

của Luật này và pháp luật có liên quan. 

2. Đối với tổ chức nước ngoài quy định tại điểm b khoản 1 Điều 159 của Luật này thì phải 

có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ liên quan đến việc được phép hoạt động tại Việt 

Nam (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đầu tư) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp. 

3. Đối với cá nhân nước ngoài quy định tại điểm c khoản 1 Điều 159 của Luật này thì phải 

được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn 

trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật. 

4. Chính phủ quy định chi tiết giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện tổ chức, cá nhân 

nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. 

Điều 161. Quyền của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài 
1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều 159 của Luật này được 

thực hiện các quyền của chủ sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 10 của Luật này; trường 

hợp xây dựng nhà ở trên đất thuê thì chỉ được quyền cho thuê nhà ở. 

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 159 của Luật 

này có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam nhưng phải tuân thủ các 

quy định sau đây: 

a) Chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 30% số 

lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư; nếu là nhà ở riêng lẻ bao gồm nhà biệt thự, nhà ở 

liền kề thì trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường chỉ 

được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá hai trăm năm mươi 

căn nhà. 
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Trường hợp trong một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường 

mà có nhiều nhà chung cư hoặc đối với nhà ở riêng lẻ trên một tuyến phố thì Chính phủ quy 

định, cụ thể số lượng căn hộ, số lượng nhà ở riêng lẻ mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được 

mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu; 

b) Trường hợp được tặng cho, được thừa kế nhà ở không thuộc diện quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 159 của Luật này hoặc vượt quá số lượng nhà ở quy định tại điểm a khoản này 

thì chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó; 

c) Đối với cá nhân nước ngoài thì được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong các giao dịch 

hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không quá 50 năm, 

kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận và có thể được gia hạn thêm theo quy định của Chính 

phủ nếu có nhu cầu; thời hạn sở hữu nhà ở phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận. 

Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của 

chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam; 

d) Đối với tổ chức nước ngoài thì được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong các giao dịch 

hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không vượt quá 

thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho tổ chức đó, bao gồm cả thời gian được 

gia hạn thêm; thời hạn sở hữu nhà ở được tính từ ngày tổ chức được cấp Giấy chứng nhận 

và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận này; 

đ) Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở theo quy định của Luật này, chủ sở hữu có thể tặng cho 

hoặc bán nhà ở này cho các đối tượng thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; nếu quá 

thời hạn được sở hữu nhà ở mà chủ sở hữu không thực hiện bán, tặng cho thì nhà ở đó thuộc 

sở hữu nhà nước. 

Điều 162. Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài 
1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều 159 của Luật này có các 

nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 11 của Luật này. 

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 159 của Luật 

này có các nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam nhưng phải tuân thủ các 

quy định sau đây: 

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân nước ngoài thì được cho thuê nhà ở để sử dụng vào các 

mục đích mà pháp luật không cấm nhưng trước khi cho thuê nhà ở, chủ sở hữu phải có văn 

bản thông báo về việc cho thuê nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở 

theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và phải nộp thuế từ hoạt động cho thuê nhà ở 

này theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có các nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt 

Nam; 

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì chỉ được sử dụng nhà ở để bố trí cho những 

người đang làm việc tại tổ chức đó ở, không được dùng nhà ở để cho thuê, làm văn phòng 

hoặc sử dụng vào mục đích khác; 

c) Thực hiện thanh toán tiền mua, thuê mua nhà ở thông qua tổ chức tín dụng đang hoạt 

động tại Việt Nam. 

Chương X 

HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở 

Điều 163. Hệ thống thông tin về nhà ở 
Hệ thống thông tin về nhà ở bao gồm: 

1. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin nhà ở; 

2. Hệ thống phần mềm hệ điều hành, phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng; 

3. Cơ sở dữ liệu về nhà ở. 

Điều 164. Cơ sở dữ liệu về nhà ở 
1. Cơ sở dữ liệu về nhà ở phải được xây dựng và quản lý thống nhất từ trung ương đến địa 

phương, được kết nối với cơ sở dữ liệu và thông tin về đất đai. 
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2. Cơ sở dữ liệu về nhà ở bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Cơ sở dữ liệu về hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở; 

b) Cơ sở dữ liệu về phát triển nhà ở bao gồm chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, điều 

tra, thống kê về nhà ở, các thông tin cơ bản về dự án đầu tư xây dựng nhà ở, số lượng, loại 

nhà ở, diện tích nhà ở, diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở; 

c) Cơ sở dữ liệu về các biến động liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng nhà ở; 

d) Các cơ sở dữ liệu khác có liên quan về nhà ở. 

3. Định kỳ 10 năm một lần, Chính phủ tổ chức điều tra, thống kê nhà ở cùng với tổng điều 

tra dân số trong cả nước. Giữa kỳ điều tra, thống kê dân số và nhà ở quốc gia, Chính phủ tổ 

chức điều tra, thống kê điểm về nhà ở làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách về nhà ở. 

4. Các chỉ tiêu thống kê cơ bản về nhà ở phải được đưa vào bộ chỉ tiêu thống kê chung của 

quốc gia. 

5. Kinh phí điều tra, thống kê về nhà ở do ngân sách nhà nước bảo đảm. 

Điều 165. Thẩm quyền, trách nhiệm xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu nhà 

ở 
1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm xây dựng và quản lý, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu nhà ở quốc gia; các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp 

cung cấp dữ liệu về nhà ở để Bộ Xây dựng cập nhật vào hệ thống thông tin nhà ở quốc gia. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống 

thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở tại địa phương, bảo đảm công khai, thống nhất giữa 

thông tin về nhà ở và thông tin về đất ở gắn với nhà ở đó. 

3. Nhà nước bố trí vốn ngân sách để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về 

nhà ở và việc vận hành, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin về nhà ở; Bộ Xây dựng 

đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp vốn ngân sách cho việc xây dựng, quản lý, vận 

hành, duy trì hệ thống này. 

4. Chính phủ quy định chi tiết việc xây dựng, cấu trúc cơ sở dữ liệu, các thông tin, chỉ tiêu 

thống kê và việc quản lý, vận hành, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về nhà ở. 

Điều 166. Quản lý, khai thác thông tin và cơ sở dữ liệu nhà ở 
1. Cơ sở dữ liệu về nhà ở phải được quản lý chặt chẽ, bảo đảm khai thác, sử dụng có hiệu 

quả, đúng mục đích. 

2. Các thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở được cơ quan có thẩm quyền cung cấp có giá 

trị pháp lý như hồ sơ, văn bản giấy. 

3. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu, thông tin về nhà ở quy định tại khoản 4 Điều này phải tạo 

điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin nhà ở 

theo đúng trình tự, thủ tục quy định. 

Tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thì được cung cấp thông tin về nhà ở và phải nộp kinh phí 

khai thác sử dụng thông tin theo quy định, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, phục vụ 

hoạt động điều tra, xác minh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật. 

4. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin về nhà ở trên toàn 

quốc. Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu 

và thông tin về nhà ở trên địa bàn. 

Chương XI 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NHÀ Ở 

Điều 167. Nội dung quản lý nhà nước về nhà ở 
1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chiến lược, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển, 

quản lý nhà ở. 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản pháp luật về nhà ở, cơ chế, chính sách cho phát 

triển và quản lý nhà ở. 

3. Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phân loại nhà ở và quản lý chất 

lượng nhà ở. 
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4. Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở; thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, 

đình chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở. 

5. Quản lý hồ sơ nhà ở; quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; quản lý các dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở. 

6. Điều tra, thống kê, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về nhà ở, quản lý, vận 

hành, khai thác và cung cấp cơ sở dữ liệu, thông tin về nhà ở. 

7. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực 

nhà ở. 

8. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển và quản lý nhà ở. 

9. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về nhà ở. 

10. Công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà 

chung cư; cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về quản lý vận hành nhà chung cư; 

công nhận việc phân hạng nhà chung cư; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng 

kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nhà ở. 

11. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tranh chấp, tố cáo và xử lý 

vi phạm trong lĩnh vực nhà ở. 

12. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhà ở. 

Điều 168. Xây dựng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia 
1. Trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn, Bộ 

Xây dựng có trách nhiệm xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

phát triển nhà ở quốc gia cho từng thời kỳ. 

2. Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Quan điểm phát triển nhà ở; 

b) Mục tiêu phát triển nhà ở bao gồm diện tích nhà ở tối thiểu, diện tích nhà ở bình quân đầu 

người tại đô thị, nông thôn và toàn quốc; tỷ lệ phát triển các loại nhà ở; nhu cầu diện tích 

nhà ở xã hội cho các đối tượng có khó khăn về nhà ở; 

c) Nhiệm vụ và giải pháp để phát triển nhà ở, trong đó xác định rõ các chương trình mục 

tiêu phát triển nhà ở cho từng nhóm đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách nhà ở xã 

hội; 

d) Trách nhiệm của cơ quan chức năng ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc 

phát triển và quản lý nhà ở; 

đ) Các nội dung khác có liên quan. 

3. Các chỉ tiêu cơ bản về phát triển nhà ở trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia bao 

gồm diện tích nhà ở bình quân đầu người; số lượng nhà ở; diện tích sàn nhà ở xây dựng 

mới; chất lượng nhà ở tại đô thị, nông thôn và toàn quốc; đối tượng có khó khăn về nhà ở 

được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở phải được đưa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước trong từng giai đoạn. 

Điều 169. Thông qua, phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở 
1. Việc thông qua và phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương 

được thực hiện như sau: 

a) Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng 

chương trình phát triển nhà ở theo quy định tại Điều 15 của Luật này và gửi lấy ý kiến của 

Bộ Xây dựng trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện chương trình sau khi Hội đồng nhân dân cùng 

cấp thông qua. 

Nội dung lấy ý kiến Bộ Xây dựng bao gồm quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở và 

phương án giải quyết chỗ ở cho từng nhóm đối tượng; chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu 

người; số lượng, diện tích, tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng; dự kiến các nguồn vốn 

đầu tư; các cơ chế ưu đãi để phát triển nhà ở; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong 

việc triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở; 

b) Đối với tỉnh thì Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức xây dựng chương trình phát triển nhà ở 

theo quy định tại Điều 15 của Luật này để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; 
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c) Trên cơ sở chương trình phát triển nhà ở đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 

trách nhiệm xây dựng và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương theo quy định 

tại Điều 15 của Luật này; trường hợp trong kế hoạch có sử dụng nguồn vốn ngân sách để 

phát triển nhà ở thì phải lấy ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi phê duyệt. 

2. Trình tự, thủ tục xây dựng và nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa 

phương được thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

Điều 170. Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở 
1. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ 

bằng vốn đầu tư công thì trước khi lập, phê duyệt dự án, việc quyết định chủ trương đầu tư 

dự án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công. Trường hợp dự án đầu tư bằng nguồn 

vốn trung ương thì phải có ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng; trường hợp dự án đầu tư 

bằng nguồn vốn địa phương thì phải có ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý nhà ở cấp 

tỉnh. 

2. Đối với dự án xây dựng nhà ở khác thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy 

định của Luật Đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư. Đối với dự án không 

thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư thì phải thực hiện chấp thuận chủ 

trương đầu tư theo quy định của Chính phủ. 

Điều 171. Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở 
1. Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 170 của Luật này thì ngoài hồ sơ đề nghị 

chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công còn phải có thêm các giấy 

tờ quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này. 

2. Đối với trường hợp quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư thì ngoài hồ sơ đề 

nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư còn phải có các giấy tờ 

sau đây: 

a) Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở, trong đó nêu rõ cơ sở pháp 

lý, các nội dung cần chấp thuận và lý do đề nghị chấp thuận; 

b) Bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực có dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt. 

Điều 172. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 

nhà ở 
1. Nhà nước có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, ứng dụng 

khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế phục vụ yêu cầu phát triển và quản lý nhà ở. 

2. Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho việc ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng 

nhà ở bảo đảm chất lượng, tiến độ, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí xây dựng. 

Điều 173. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển, quản lý 

nhà ở 
1. Công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực quản lý, phát triển nhà ở của các cấp, 

ngành phải tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển, quản lý 

nhà ở. Đối với cá nhân tham gia quản lý, điều hành, làm việc trong đơn vị quản lý vận hành 

nhà chung cư thì phải tham dự khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý vận hành nhà 

chung cư và phải có Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo theo quy định của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng. 

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ về phát triển, quản lý nhà ở cho công chức, viên chức làm việc trong lĩnh 

vực quản lý, phát triển nhà ở trên phạm vi cả nước. 

Điều 174. Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở 
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nhà ở trong phạm vi cả nước. 

2. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về 

nhà ở trên phạm vi cả nước. 

3. Các Bộ, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở và phối hợp với Bộ Xây dựng để thực hiện 

các quy định của pháp luật về nhà ở. 
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4. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn 

theo quy định của Luật này và phân cấp của Chính phủ. 

Điều 175. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng 
1. Chủ trì xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ văn bản pháp luật, chiến lược, 

đề án, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở. 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về nhà ở theo thẩm quyền; quy định 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phân loại về nhà ở, phương pháp, cách thức xác định giá 

thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội, nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước; quy định nội dung, mẫu hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội, 

nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

3. Cho ý kiến về chương trình phát triển nhà ở của các thành phố trực thuộc trung ương; tổ 

chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của cơ quan 

trung ương, thẩm định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở; điều chỉnh hoặc đình chỉ 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở không theo quy định của Luật này. 

4. Quản lý nhà ở, lưu trữ hồ sơ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan trung ương. 

5. Điều tra, thống kê, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về nhà ở quốc gia và tổ 

chức quản lý, vận hành, khai thác, cung cấp cơ sở dữ liệu, thông tin về nhà ở quốc gia. 

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, phổ biến kiến thức pháp luật trong 

lĩnh vực nhà ở. 

7. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phát triển và quản lý nhà ở; công 

nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; quy 

định việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về quản lý vận hành nhà chung cư; 

quy định và công nhận việc phân hạng nhà chung cư. 

8. Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tranh chấp, tố cáo 

và xử lý vi phạm trong lĩnh vực nhà ở. 

9. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhà ở. 

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực nhà ở được quy định trong Luật này hoặc 

được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 

Điều 176. Thanh tra nhà ở 
1. Thanh tra xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thực hiện chức năng thanh tra hành 

chính và thanh tra chuyên ngành về nhà ở đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia 

phát triển và quản lý, sử dụng nhà ở. 

2. Thanh tra chuyên ngành về nhà ở bao gồm: 

a) Thanh tra việc chấp hành pháp luật của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phát triển và 

quản lý, sử dụng nhà ở; 

b) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền xử lý các vi phạm pháp luật về nhà ở. 

3. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành về nhà 

ở trong phạm vi cả nước. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức thanh tra chuyên ngành về 

nhà ở tại địa phương. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chương XII 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP 

LUẬT VỀ NHÀ Ở 

Mục 1. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ NHÀ Ở 

Điều 177. Giải quyết tranh chấp về nhà ở 
1. Nhà nước khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp về nhà ở thông qua hòa giải. 

2. Tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân, 

tranh chấp liên quan đến hợp đồng về nhà ở, hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư do 

Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

3. Tranh chấp về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh giải quyết đối với nhà ở được giao cho địa phương quản lý, Bộ Xây dựng giải quyết đối 
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với nhà ở được giao cho cơ quan trung ương quản lý; trường hợp không đồng ý với quyết 

định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ Xây dựng thì có quyền khởi kiện tại Tòa án 

nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. 

4. Tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì 

phần sở hữu chung của nhà chung cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở đó giải 

quyết; trường hợp không đồng ý với quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì có quyền 

khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. 

Điều 178. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về nhà ở 
1. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến phát triển và quản lý 

nhà ở được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. 

2. Khi có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về 

nhà ở hoặc bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì các bên có liên quan 

phải thi hành các quyết định hoặc bản án đó. 

Mục 2. XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở 

Điều 179. Xử lý đối với người vi phạm pháp luật về nhà ở 
1. Người có hành vi vi phạm pháp luật về nhà ở thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà 

bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

2. Người có hành vi vi phạm sau đây khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi 

phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của pháp luật trong việc quyết định chủ 

trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở; thẩm định, phê duyệt dự án xây dựng nhà ở; quyết 

định, thẩm định giá bán, giá thuê, giá thuê mua nhà ở; thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở; 

xác định nghĩa vụ tài chính về nhà ở; quản lý, cung cấp thông tin về nhà ở và quy định khác 

trong việc phát triển, quản lý, giao dịch về nhà ở quy định tại Luật này; 

b) Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về nhà ở hoặc có hành vi vi 

phạm khác gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển nhà ở, của chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng hợp 

pháp nhà ở; 

c) Vi phạm quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, quy định về báo 

cáo, thống kê trong phát triển và quản lý nhà ở. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 180. Xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở khi gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân 
Người có hành vi vi phạm pháp luật về nhà ở nếu gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì ngoài việc bị xử lý theo quy 

định tại Điều 179 của Luật này còn phải bồi thường thiệt hại cho Nhà nước hoặc cho người 

bị thiệt hại. 

Chương XIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 181. Hiệu lực thi hành 
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 

2. Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

34/2009/QH12 và Luật số 38/2009/QH12, Nghị quyết số 19/2008/QH12 của Quốc hội về 

thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam hết hiệu lực kể 

từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

Điều 182. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thì 

không phải thực hiện phê duyệt lại theo quy định của Luật này, trừ trường hợp thuộc diện 

phải điều chỉnh lại nội dung của dự án do Nhà nước điều chỉnh lại quy hoạch đã phê duyệt 

hoặc trường hợp phải dành diện tích đất trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để 

xây dựng nhà ở xã hội hoặc phải dành diện tích nhà ở xã hội để cho thuê theo quy định của 

Luật này. 
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Đối với dự án phát triển nhà ở xã hội không có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà 

ở của địa phương nhưng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thì được tiếp tục thực 

hiện theo quy định của Luật này. 

2. Trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở thương mại từ chủ đầu tư nhưng đến ngày Luật này 

có hiệu lực mà chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận đối với nhà ở đó thì được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định của 

Luật này. 

3. Đối với nhà chung cư đã thành lập Ban quản trị trước ngày Luật này có hiệu lực thì các 

chủ sở hữu có thể tổ chức bầu lại Ban quản trị để hoạt động theo mô hình quy định tại Luật 

này hoặc giữ nguyên mô hình để hoạt động đến hết nhiệm kỳ của Ban quản trị. 

4. Đối với trường hợp ký hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở trước ngày Luật này 

có hiệu lực mà các bên thỏa thuận về thời hạn bảo hành nhà ở, diện tích mua bán, thuê mua 

nhà ở khác với quy định của Luật này thì các bên tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận trong 

hợp đồng đã ký hoặc thỏa thuận lại theo quy định của Luật này. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 183. Quy định chi tiết 
Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. 

  

  XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

Nguyễn Hạnh Phúc 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 30/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019 

NGHỊ ĐỊNH 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2015/NĐ-CP NGÀY 20 

THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN 

THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-

CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Nhà ở. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 

10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Nhà ở như sau: 
1. Bổ sung Điều 57a vào sau Điều 57 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10

năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà 

ở (sau đây gọi tắt là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP) như sau: 

“Điều 57a. Xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
1. Trường hợp người đang thực tế sử dụng nhà ở, có hợp đồng thuê nhà và có tên trong hợp

đồng thuê nhà ở này thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định như sau: 

a) Nếu thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được ghi trong hợp đồng thuê nhà thì xác định theo

thời điểm ghi trong hợp đồng; 

b) Nếu trong hợp đồng thuê nhà ở không ghi thời điểm bố trí sử dụng nhà ở thì xác định

theo thời điểm ký kết hợp đồng đó; 

c) Nếu thuộc diện ký lại hợp đồng hoặc gia hạn hợp đồng thuê nhà thì thời điểm bố trí sử

dụng được xác định theo thời điểm nêu tại hợp đồng ký kết đầu tiên; 

d) Nếu người trực tiếp sử dụng nhà ở có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền thuê nhà ở trước

khi ký kết hợp đồng thuê nhà thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời 

điểm nộp tiền thuê nhà ở; trường hợp khi ký kết hợp đồng thuê nhà ở mà cơ quan có thẩm 

quyền đã truy thu tiền thuê nhà ở (có giấy tờ chứng minh việc truy thu tiền thuê nhà ở) thì 

thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm tính truy thu tiền thuê nhà ở; 

đ) Nếu người trực tiếp sử dụng nhà ở có quyết định hoặc văn bản phân phối bố trí sử dụng 

nhà ở (sau đây gọi chung là văn bản bố trí sử dụng) và có tên trong văn bản đó trước thời 

điểm ký kết hợp đồng thuê nhà thì thời điểm bố trí sử dụng được xác định theo thời điểm 

ghi trong văn bản bố trí sử dụng; nếu trong văn bản bố trí sử dụng không ghi thời điểm thì 

xác định theo thời điểm ban hành văn bản đó. 

2. Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở, không có hợp đồng thuê nhà nhưng có tên trong

văn bản bố trí sử dụng thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm ghi 

trong văn bản đó; nếu trong văn bản bố trí sử dụng không ghi thời điểm thì xác định theo 

thời điểm ban hành văn bản này. 

3. Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở thuộc diện nhận chuyển quyền thuê nhà ở (có

hợp đồng thuê nhà hoặc có văn bản bố trí sử dụng nhà ở này nhưng không có tên trong hợp 

đồng hoặc trong văn bản đó) thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời 

điểm người đầu tiên có tên trong hợp đồng hoặc văn bản bố trí sử dụng nhà ở.” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 60 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP như sau:

“5. Thời hạn giải quyết cho thuê nhà ở cũ là không quá 30 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời hạn hợp đồng thuê nhà ở cũ là 05 
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năm, tính từ ngày ký kết hợp đồng thuê nhà ở, trừ trường hợp người thuê có nhu cầu thuê 

thời hạn ngắn hơn. 

Khi hết thời hạn thuê nhà ở mà bên thuê vẫn đủ điều kiện thuê nhà ở và có nhu cầu tiếp tục 

thuê nhà ở đó thì được gia hạn hợp đồng thuê nhà ở bằng với thời hạn thuê nhà trước đó, trừ 

trường hợp bị thu hồi nhà ở theo quy định của pháp luật.” 

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Trường hợp đã ký kết hợp đồng mua bán nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi 

hành thì không thực hiện xác định lại thời điểm bố trí sử dụng nhà ở theo quy định của Nghị 

định này. 

Trường hợp đã nộp hồ sơ mua nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng 

đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các bên chưa ký kết hợp đồng mua bán nhà ở 

thì thực hiện xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở theo quy định của Nghị định này. 

2. Các trường hợp đã ký hợp đồng thuê nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành 

mà có ghi thời hạn thuê nhà ở khác với thời hạn quy định tại Nghị định này thì các bên 

không phải ký lại hợp đồng thuê nhà ở. Trường hợp đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi 

hành mà thuộc diện gia hạn hoặc ký lại hợp đồng thuê nhà ở thì thời hạn thuê nhà ở được 

xác định theo quy định của Nghị định này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2019. 

2. Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định này. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

định này./. 

  

 
Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ 

Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, 

Công báo; 

- Lưu: VT, CN (2). XH 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 140/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016 

NGHỊ ĐỊNH 
VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định về lệ phí trước bạ. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, căn cứ 

tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ, chế độ khai, thu, nộp và quản lý lệ phí 

trước bạ. 

Điều 2. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ 
1. Nhà, đất.

2. Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao.

3. Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy.

4. Thuyền, kể cả du thuyền.

5. Tàu bay.

6. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự phải đăng ký và

gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là xe máy). 

7. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự phải đăng ký

và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

8. Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tài sản quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7

Điều này được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy định tại Điều này. 

Điều 3. Người nộp lệ phí trước bạ 
Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị 

định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại 

Điều 9 Nghị định này. 

Điều 4. Áp dụng điều ước quốc tế 
Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy 

định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế 

đó. 

Chương II 

CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 

Điều 5. Căn cứ tính lệ phí trước bạ 
Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ 

(%). 

Điều 6. Giá tính lệ phí trước bạ 
1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất

a) Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời 

điểm kê khai lệ phí trước bạ. 
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b) Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí 

trước bạ. 

Riêng: 

- Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo 

quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê là giá bán 

thực tế ghi trên hóa đơn bán nhà theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

- Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp 

luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng. 

c) Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà 

cao hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá tính 

lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua 

bán nhà. 

2. Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản khác 

a) Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản khác là giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị 

trường. 

Giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường được căn cứ vào hóa đơn bán hàng hợp 

pháp; giá thành sản phẩm (đối với tài sản tự sản xuất, chế tạo để tiêu dùng); trị giá tính thuế 

nhập khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan, cộng (+) thuế nhập khẩu, cộng (+) thuế 

tiêu thụ đặc biệt, cộng (+) thuế giá trị gia tăng (nếu có) (đối với tài sản nhập khẩu). 

Riêng đối với tài sản đã qua sử dụng (trừ tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu) thì giá tính lệ 

phí trước bạ được xác định căn cứ vào thời gian đã sử dụng và giá trị còn lại của tài sản. 

b) Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm a khoản này 

để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với tài sản quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 2 Nghị 

định này và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tài sản quy định tại khoản 6, khoản 7 

Điều 2 Nghị định này. 

Trường hợp giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường thấp hơn giá tính lệ phí trước 

bạ do Bộ Tài chính ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ là giá do Bộ Tài chính ban hành. 

Trường hợp phát sinh tài sản mà tại thời điểm nộp tờ khai lệ phí trước bạ chưa có trong 

Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành thì Cơ quan Thuế áp dụng giá tính lệ 

phí trước bạ theo quy định tại điểm a khoản này để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ. 

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ thời điểm tài sản được đăng ký trước bạ, Cơ quan 

Thuế báo cáo Bộ Tài chính để ban hành giá tính lệ phí trước bạ bổ sung. 

Trường hợp giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường có biến động tăng hoặc giảm 

20% trở lên so với giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì Bộ Tài chính 

ban hành giá tính lệ phí trước bạ bổ sung đảm bảo giá tính lệ phí trước bạ sát với giá chuyển 

nhượng tài sản thực tế trên thị trường. 

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy định tại Điều này. 

Điều 7. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) 
1. Nhà, đất mức thu là 0,5%. 

2. Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao là 2%. 

3. Tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay mức thu là 1%. 

4. Xe máy mức thu là 2%. 

Riêng: 

a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc 

tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%. 

b) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường 

hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao 

cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ theo 

mức là 5%. 

5. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự mức thu là 2%. 
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Riêng: 

a) Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. 

Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa 

phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh 

tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung. 

b) Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% 

và áp dụng thống nhất trên toàn quốc. 

Căn cứ vào loại phương tiện ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp, cơ quan thuế xác định mức thu lệ phí 

trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự 

theo quy định tại khoản này. 

6. Đối với vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định này 

được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì áp dụng mức thu lệ 

phí trước bạ tương ứng của từng loại tài sản. 

Mức thu lệ phí trước bạ đối với tài sản quy định tại Điều này khống chế tối đa là 500 triệu 

đồng/1 tài sản/1 lần trước bạ, trừ ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, tàu bay, du thuyền. 

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy định tại Điều này. 

Chương III 

GHI NỢ, MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 

Điều 8. Ghi nợ lệ phí trước bạ 
1. Ghi nợ lệ phí trước bạ đối với đất và nhà gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc 

đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai về thu tiền sử 

dụng đất. Khi thanh toán nợ lệ phí trước bạ thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp lệ phí trước bạ 

tính theo giá nhà, đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại 

thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. 

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 1 

Điều này nếu chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất 

cho tổ chức, cá nhân khác (trừ trường hợp tặng cho nhà, đất giữa các đối tượng quy định tại 

khoản 10 Điều 9 Nghị định này) thì phải nộp đủ số lệ phí trước bạ còn nợ trước khi chuyển 

nhượng, chuyển đổi, tặng cho. 

3. Thủ tục ghi nợ lệ phí trước bạ 

a) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nhà, đất nêu tại khoản 1 

Điều này thực hiện khai lệ phí trước bạ và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ (trong đó có giấy 

tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nêu tại khoản 1 Điều này) theo 

quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 10 Nghị định này. 

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài 

sản gắn liền với đất kiểm tra hồ sơ, nếu xác định đúng đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ 

nhà, đất nêu tại khoản 1 Điều này thì ghi vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà và tài sản gắn liền với đất: “Nợ lệ phí trước bạ” trước khi cấp cho chủ sở hữu, sử 

dụng nhà, đất. 

c) Trường hợp nhận được hồ sơ làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho quyền sở 

hữu nhà, quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân còn ghi nợ lệ phí trước bạ, cơ quan có 

thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền 

với đất có trách nhiệm chuyển hồ sơ, kèm theo “Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa 

vụ tài chính về đất đai” sang cho Cơ quan Thuế để tính và thông báo để hộ gia đình, cá nhân 

có nhà, đất nộp đủ số tiền lệ phí trước bạ còn nợ trước khi làm thủ tục chuyển nhượng, 

chuyển đổi, tặng cho. 

Điều 9. Miễn lệ phí trước bạ 
1. Nhà, đất là trụ sở của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện 

của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và nhà ở của người đứng đầu cơ quan Đại 

diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên 

hợp quốc tại Việt Nam. 
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2. Tài sản (trừ nhà, đất) của tổ chức, cá nhân nước ngoài sau đây: 

a) Cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế 

thuộc hệ thống Liên hợp quốc. 

b) Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan Đại 

diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, thành viên cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ 

thống Liên hợp quốc và thành viên của gia đình họ không phải là công dân Việt Nam hoặc 

không thường trú tại Việt Nam được Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp chứng minh thư ngoại 

giao hoặc chứng minh thư công vụ. 

c) Tổ chức, cá nhân nước ngoài không thuộc đối tượng quy định tại điểm a và b khoản này, 

nhưng được miễn hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ theo các cam kết quốc tế mà Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

3. Đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê sử dụng vào các mục đích sau đây: 

a) Sử dụng vào mục đích công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai. 

b) Thăm dò, khai thác khoáng sản; nghiên cứu khoa học theo giấy phép hoặc xác nhận của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, 

khu chế xuất), đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng. Các trường hợp này khi đăng ký 

quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cho thuê hoặc tự sử 

dụng thì tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất phải nộp lệ phí trước 

bạ. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng hoặc xây dựng nhà để chuyển nhượng thì được miễn nộp lệ phí trước bạ. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng kết cấu hạ tầng, nhà khi đăng ký quyền 

sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp lệ phí trước bạ. 

4. Đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối. 

5. Đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng giữa các hộ gia đình, cá nhân trong cùng xã, 

phường, thị trấn để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật đất đai. 

6. Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang phù hợp với quy hoạch sử dụng 

đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp mà được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

7. Đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê của tổ chức, 

cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp. 

8. Nhà, đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng 

được Nhà nước công nhận hoặc được phép hoạt động. 

9. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa. 

10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; 

cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con 

rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với 

nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

11. Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ theo 

quy định của Luật nhà ở. 

12. Tài sản cho thuê tài chính được chuyển quyền sở hữu cho bên thuê khi kết thúc thời hạn 

thuê thông qua việc nhượng, bán tài sản cho thuê thì bên thuê được miễn nộp lệ phí trước 

bạ; trường hợp công ty cho thuê tài chính mua tài sản của đơn vị có tài sản đã nộp lệ phí 

trước bạ sau đó cho chính đơn vị bán tài sản thuê lại thì công ty cho thuê tài chính được 

miễn nộp lệ phí trước bạ. 

13. Nhà, đất, tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý chuyên 

dùng phục vụ quốc phòng, an ninh. 

383



14. Nhà, đất thuộc tài sản nhà nước dùng làm trụ sở cơ quan của cơ quan nhà nước, đơn vị 

vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 

15. Nhà, đất được bồi thường (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi 

Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật. 

16. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng khi 

đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp 

sau đây: 

a) Tài sản đã được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, 

Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp giấy chứng nhận 

quyền sở hữu, sử dụng nay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng mới mà không thay 

đổi chủ sở hữu tài sản. 

b) Tài sản của doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa thành sở hữu công ty cổ phần hoặc 

các hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước khác theo quy định của pháp luật. 

c) Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ gia đình khi phân 

chia tài sản đó cho các thành viên hộ gia đình đăng ký lại. 

d) Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng phải 

đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do giấy chứng nhận bị mất, rách nát, ố, nhòe, hư hỏng. 

Cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng cho tổ chức, cá 

nhân khi có đề nghị. 

đ) Trường hợp khi cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phát sinh chênh lệch diện 

tích đất tăng thêm nhưng ranh giới của thửa đất không thay đổi thì được miễn nộp lệ phí 

trước bạ đối với phần diện tích đất tăng thêm. 

e) Tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, phải chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định 

của Luật đất đai từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

17. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp được miễn nộp lệ phí 

trước bạ) chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp 

lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây: 

a) Tổ chức, cá nhân, xã viên hợp tác xã đem tài sản của mình góp vốn vào doanh nghiệp, tổ 

chức tín dụng, hợp tác xã hoặc khi doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã giải thể hoặc 

phân chia hoặc rút vốn cho tổ chức, cá nhân thành viên tài sản mà tổ chức, cá nhân thành 

viên đã góp trước đây. 

b) Tài sản của doanh nghiệp điều động trong nội bộ của doanh nghiệp đó hoặc cơ quan, đơn 

vị hành chính sự nghiệp điều động tài sản trong nội bộ một cơ quan, đơn vị dự toán theo 

quyết định của cấp có thẩm quyền. 

18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp do chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

19. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ chuyển đến địa phương nơi sử dụng 

mà không thay đổi chủ sở hữu. 

20. Nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà được hỗ trợ mang tính chất nhân đạo, kể cả đất 

kèm theo nhà được đăng ký sở hữu, sử dụng tên người được tặng. 

21. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe chiếu chụp X-quang, xe cứu hộ (bao gồm cả xe kéo xe, 

xe chở xe); xe chở rác, xe phun nước, xe tưới nước, xe xi téc phun nước, xe quét đường, xe 

hút hầm cầu, xe hút bụi; xe chuyên dùng cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật đăng ký 

quyền sở hữu tên thương binh, bệnh binh, người tàn tật. 

22. Tàu bay sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách. 

23. Tàu, thuyền đánh bắt thủy, hải sản. 

24. Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định này được 

thay thế mà phải đăng ký lại trong thời hạn bảo hành. 
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25. Nhà xưởng của cơ sở sản xuất; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của cơ sở sản xuất, kinh 

doanh. 

26. Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, phường, 

thị trấn thuộc vùng khó khăn, Tây Nguyên; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã 

thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, 

vùng xa. 

27. Tàu thủy, thuyền không có động cơ, trọng tải toàn phần đến 15 tấn; tàu thủy, thuyền có 

động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa; tàu thủy, thuyền có sức chở người đến 

12 người; tàu thủy, thuyền chở khách tốc độ cao và tàu thủy, thuyền vận tải công-ten-nơ. 

28. Nhà, đất của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy 

nghề; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; môi trường theo quy định của pháp luật đăng ký quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ cho các hoạt động này. 

29. Nhà, đất của cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục 

vụ cho các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; khoa 

học và công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em theo quy 

định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 28 Điều này. 

30. Nhà, đất của doanh nghiệp khoa học và công nghệ đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà theo quy định của pháp luật. 

31. Phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch. 

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy định tại Điều này. 

Chương IV 

CHẾ ĐỘ KHAI, THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 

Điều 10. Khai, thu, nộp lệ phí trước bạ 
1. Lệ phí trước bạ được khai theo từng lần phát sinh. 

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ có trách nhiệm kê khai và 

nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ (gồm cả các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo 

quy định tại Điều 9 Nghị định này) cho Cơ quan Thuế khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử 

dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ 

- Đối với tài sản là nhà, đất: Hồ sơ khai lệ phí trước bạ nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ về 

giải quyết thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài 

sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

- Đối với tài sản khác: Hồ sơ khai lệ phí trước bạ nộp tại Chi cục Thuế địa phương nơi đăng 

ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc nộp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế 

đối với hồ sơ khai thuế điện tử. 

3. Hồ sơ khai lệ phí trước bạ 

a) Đối với tài sản là nhà, đất: 

- Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

- Các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có). 

b) Đối với tài sản khác (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển 

thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam): 

- Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

- Các giấy tờ về mua bán, chuyển giao tài sản hợp pháp. 

- Giấy đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của chủ cũ (đối với tài sản đăng ký 

quyền sở hữu, quyền sử dụng tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi). 

- Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm 

Việt Nam cấp (đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe 

tương tự). 

- Các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có). 

c) Đối với tài sản là tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển nếu thiếu 

hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam: 

- Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 
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- Phiếu báo hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc tàu thủy, thuyền thuộc đối 

tượng được đăng ký sở hữu. 

d) Trường hợp hồ sơ khai lệ phí trước bạ điện tử là Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01 

(đối với tài sản là nhà, đất) và Mẫu số 02 (đối với tài sản khác) Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này, các giấy tờ hợp pháp kèm theo Tờ khai lệ phí trước bạ thực hiện theo quy 

định của các cơ quan cấp đăng ký khi làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở 

hữu, quyền sử dụng tài sản. 

4. Thời hạn ra thông báo và nộp lệ phí trước bạ 

a) Chi cục Thuế ra thông báo nộp lệ phí trước bạ trong thời hạn 03 ngày làm việc (đối với 

tài sản là nhà, đất) hoặc 01 ngày làm việc đối với tài sản khác kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Chi cục Thuế trả lại hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

về giải quyết thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và 

tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với hồ sơ lệ phí 

trước bạ nhà, đất) hoặc cho người có tài sản (đối với hồ sơ lệ phí trước bạ tài sản khác) theo 

thời hạn quy định tại điểm này. 

Thông báo nộp lệ phí trước bạ đối với nhà, đất theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này; Thông báo nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản khác được ghi ngay trên Tờ 

khai nộp lệ phí trước bạ của tài sản đó. 

Trường hợp nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế 

thì Thông báo nộp lệ phí trước bạ được Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế trả về điện 

thoại, tài khoản giao dịch thuế điện tử hoặc thư điện tử của tổ chức, cá nhân theo từng mã 

giao dịch điện tử theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

b) Người nộp lệ phí trước bạ thực hiện nộp tiền lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước tại 

các cơ quan, tổ chức thu lệ phí trước bạ theo quy định của Luật quản lý thuế trong thời hạn 

30 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan thuế. 

5. Việc lập và cấp chứng từ thu lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp lệ phí trước bạ qua ngân hàng bằng phương thức điện tử 

thì chứng từ nộp lệ phí trước bạ điện tử được ngân hàng truyền về Cổng thông tin điện tử 

của Tổng cục Thuế để ký số cung cấp cho các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền đã kết nối 

thông tin với cơ quan thuế. Chứng từ điện tử được ký số là căn cứ để giải quyết thủ tục hành 

chính liên quan đến việc đăng ký tài sản và tổ chức, cá nhân không phải cung cấp chứng từ 

giấy. 

6. Trường hợp quy trình phối hợp liên thông của các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện 

thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản có quy 

định khác về hồ sơ, thủ tục, quy trình thu, nộp lệ phí trước bạ thì thực hiện theo quy định đó. 

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy định tại Điều này. 

Điều 11. Quản lý lệ phí trước bạ 
Cơ quan thu lệ phí trước bạ nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo 

quy định của pháp luật. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các quy định sau hết hiệu lực thi hành: 

a) Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước 

bạ và Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 về lệ phí 

trước bạ; 

b) Quy định về khai, thu, nộp và quản lý lệ phí trước bạ tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. 
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3. Bãi bỏ các quy định sau đây: 

a) Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách 

công cộng bằng xe buýt; 

b) Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường 

thủy nội địa. 

Điều 13. Trách nhiệm thi hành 
1. Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng quy trình 

phối hợp liên thông điện tử thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở 

hữu, quyền sử dụng tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị 

định này. 

2. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chia sẻ thông tin phương tiện để phục vụ cho công 

tác xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ của Bộ Tài chính và hỗ trợ tổ chức, cá nhân khai 

nộp lệ phí trước bạ. 

3. Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng hệ thống kết nối 

điện tử để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc đăng ký tài sản; phối hợp 

cùng Bộ Tài chính kiểm soát giấy tờ hợp pháp của các hồ sơ khai thuế điện tử. 

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  

  
Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; 

 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 

PHỤ LỤC 
(Kèm theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ) 

Mẫu số 01 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất 
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 Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT 
[01] Kỳ tính thuế: Theo từng lần phát sinh □ 

[02] Lần đầu □                   [03] Bổ sung lần thứ □ 

[04] Tên người nộp thuế: ....................................................................................................  

[05] Mã số thuế: ..................................................................................................................  

[06] Địa chỉ: .........................................................................................................................  

[07] Quận/huyện: …………………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ........................................  

[09] Điện thoại: ………………………… [10] Fax: ……………….. [11] Email:  

[12] Đại lý thuế; hoặc Tổ chức, cá nhân được ủy quyền khai thay theo quy định của pháp 

luật (nếu có):     

[13] Mã số thuế: ..................................................................................................................  

[14] Địa chỉ: .........................................................................................................................  

[15] Quận/huyện: …………………… [16] Tỉnh/Thành phố: ................................................  

[17] Điện thoại: ……………………… [18] Fax: ………………. [19] Email:  

[20] Hợp đồng đại lý thuế, số: ……………………………………. ngày ................................  

ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT: 
1. Đất: ..................................................................................................................................  

1.1. Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................................  

1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 

1.3. Mục đích sử dụng đất: .................................................................................................  

1.4. Diện tích (m2): ..............................................................................................................  

1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận 

thừa kế, hoặc nhận tặng cho): 

a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ: 

Địa chỉ người giao QSDĐ: ..................................................................................................  

b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày ……… tháng …… năm ………… 

1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): 

2. Nhà: 

2.1. Cấp nhà: ……………………………………….. Loại nhà: .............................................  

2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): ................................................................................  

2.3. Nguồn gốc nhà: ...........................................................................................................  

a) Tự xây dựng: 

- Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): .........................................................  

b) Mua, thừa kế, tặng cho: 

- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày ……….. tháng ……. năm………… 

2.4. Giá trị nhà (đồng): 

3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):…. 

4. Tài sản thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ (lý do):……………………………….. 

5. Giấy tờ có liên quan, gồm:…………………………………………………………… 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã 

khai./. 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
Họ và tên: 

Chứng chỉ hành nghề số: 

  

…., ngày …. tháng …. năm …. 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI 

NỘP THUẾ 
Hoặc TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

ĐƯỢC  

ỦY QUYỀN KHAI THAY 
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Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 

(Áp dụng đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất)) 

[01] Kỳ tính thuế: □ Theo từng lần phát sinh 

[02] Lần đầu: □          [03] Bổ sung lần thứ □ 

A. PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KÊ KHAI: 
[04] Tên người nộp thuế (Chủ sở hữu, sử dụng tài sản): .....................................................  

[05] Mã số thuế (nếu có): ......................................................................................................  

[06] Địa chỉ: ...........................................................................................................................  

[07] Quận/huyện: ……………………. [08] Tỉnh/thành phố:  

[09] Điện thoại: ………………………. [10] Fax: ……………. [11] Email:  

[12] Đại lý thuế; hoặc Tổ chức, cá nhân được ủy quyền khai thay theo quy định của pháp 

luật (nếu có):     

[13] Mã số thuế: .....................................................................................................................  

[14] Địa chỉ: ............................................................................................................................  

[15] Quận/huyện: ………………………….. [16] Tỉnh/Thành phố:  

[17] Điện thoại: …………………………….. [18] Fax: …………….. [19] Email: .  

[20] Hợp đồng đại lý thuế, số: ………………………………………. ngày  

I. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN: 
1. Loại tài sản (ví dụ: Ô tô, xe máy, tàu thuyền...): ................................................................  

2. Nhãn hiệu: .........................................................................................................................  

3. Số loại hoặc tên thương mại: ............................................................................................  

4. Nước sản xuất: .................................................................................................................  

5. Năm sản xuất: ..................................................................................................................  

6. Thể tích làm việc: .............................................................................................................  

7. Trọng tải (hoặc công suất): ..............................................................................................  

8. Số người cho phép chở (kể cả lái xe): .............................................................................  

9. Công thức bánh xe: ..........................................................................................................  

10. Chất lượng tài sản: .........................................................................................................  

11. Số máy: ..........................................................................................................................  

12. Số khung: ......................................................................................................................  

13. Biển kiểm soát: .............................................................................................................  

14. Số đăng ký: ...................................................................................................................  

15. Trị giá tài sản (đồng): ....................................................................................................  

(Viết bằng chữ: ................................................................................................................... ) 

II. NGUỒN GỐC TÀI SẢN: 
1. Tổ chức, cá nhân giao tài sản: ........................................................................................  

2. Địa chỉ: ............................................................................................................................  

3. Thời điểm làm giấy tờ chuyển dịch tài sản: ....................................................................  

III. TÀI SẢN THUỘC DIỆN ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (lý do): 

IV. GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN, GỒM: 
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã 

khai./. 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
Họ và tên: 

Chứng chỉ hành nghề số: 

 

…., ngày …. tháng …. năm …. 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)) 

Hoặc TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

ĐƯỢC ỦY QUYỀN KHAI THAY 
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B. THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành cho Cơ quan Thuế): 
1. Trị giá tài sản tính lệ phí trước bạ (đồng): 

(Viết bằng chữ: .................................................................................................................. ) 

2. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng): {Bằng trị giá tài sản tính lệ phí trước bạ nhân (x) 

mức thu lệ phí trước bạ (%). Mức thu lệ phí trước bạ được quy định chi tiết cho từng loại tài 

sản (ví dụ: Máy bay, tàu thủy, thuyền, ô tô, xe máy...)} ….. 

(Viết bằng chữ: .................................................................................................................. ) 

Nộp theo chương ……………………………… tiểu mục ...................................................  

3. Địa điểm nộp: .................................................................................................................  

4. Thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày... tháng ... năm ... Quá 30 ngày kể từ ngày ký thông 

báo của cơ quan thuế mà người nộp thuế chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp phải trả tiền 

chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế. 

5. Miễn nộp lệ phí trước bạ (nếu có): Chủ tài sản thuộc diện được miễn nộp lệ phí trước bạ 

theo quy định tại điểm …… khoản ….. Điều ….. Nghị định số ... ngày ... của Chính phủ: 

............................................................................................................................................  

.  

 

CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH LỆ PHÍ 

TRƯỚC BẠ 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

…., ngày ….. tháng….. năm .... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 

RA THÔNG BÁO 

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu) 

 

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO 

NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 

…….., ngày …. tháng …. năm ….. 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu 

(nếu có)) 

  

 C. PHẦN TÍNH TIỀN CHẬM NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành cho cơ quan thu 

tiền): 
1. Số ngày chậm nộp lệ phí trước bạ: .................................................................................  

2. Số tiền phạt chậm nộp lệ phí trước bạ (đồng): ...............................................................  

(Viết bằng chữ: ................................................................................................................... ) 

  

  ……… ngày …. tháng …. năm .... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 03 
TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN  

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA 

THÔNG BÁO 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số: ……/TB-.... ……., ngày …. tháng ….. năm …… 

 

THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT 
Căn cứ hồ sơ và Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số ….. 

ngày.... tháng …. năm .... của (tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ về giải quyết thủ tục đăng ký, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất), hoặc 

căn cứ hồ sơ của người nộp lệ phí trước bạ, ...(tên Cơ quan Thuế) thông báo nộp lệ phí trước 

bạ nhà, đất như sau: 

I. ĐỊNH DANH VỀ NGƯỜI NỘP THUẾ: 
1. Tên chủ tài sản: ...............................................................................................................  

2. Mã số thuế (nếu có): ........................................................................................................  

3. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB: ..............................................................................  

4. Đại lý thuế (nếu có): .........................................................................................................  

5. Mã số thuế: ......................................................................................................................  

6. Địa chỉ: .............................................................................................................................  

II. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN 
1. Thửa đất số: …………………………….. Tờ bản đồ số: ...................................................  

Số nhà……... Đường phố……….... Thôn (ấp, bản, phum, sóc) ….. xã (phường) ...............  

2. Loại đất: ............................................................................................................................  

3. Loại đường/khu vực: ........................................................................................................  

4. Vị trí (1, 2, 3, 4...): ............................................................................................................  

5. Cấp nhà: …………………………………………. Loại nhà:  

6. Hạng nhà: .........................................................................................................................  

7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà: ..............................................................................  

8. Diện tích nhà, đất tính lệ phí trước bạ (m2): ....................................................................  

8.1. Đất: ...............................................................................................................................  

8.2. Nhà (m2 sàn nhà): ........................................................................................................  

9. Đơn giá một mét vuông sàn nhà, đất tính lệ phí trước bạ (đồng/m2): .............................  

9.1. Đất: ................................................................................................................................  

9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới): .......................................................................................  

III. LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ DO CƠ QUAN THUẾ TÍNH: 
1. Tổng giá trị nhà, đất tính lệ phí trước bạ: ........................................................................  

1.1. Đất (8.1 x 9.1): .............................................................................................................  

1.2. Nhà (7 x 8.2 x 9.2): ......................................................................................................  

2. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng): ........................................................................  

(Viết bằng chữ: .................................................................................................................. ) 

Nộp theo chương …….. loại …… khoản …… hạng ……. mục …….. tiểu mục .................  

3. Địa điểm nộp ...................................................................................................................  

4. Thời hạn nộp tiền: Chậm nhất là ngày ... tháng ... năm .... Quá 30 ngày kể từ ngày ký 

thông báo của cơ quan thuế mà người nộp thuế chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp phải trả 

tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế. 

5. Trường hợp miễn nộp lệ phí trước bạ: Chủ tài sản thuộc diện được miễn nộp lệ phí trước 

bạ theo quy định tại điểm ... khoản.... Điều .... Nghị định số ... ngày .... tháng ... năm ... của 

Chính phủ .................................  

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với ...(Tên cơ quan thuế)... theo số điện 

thoại: ………………………….. địa chỉ: ………………………….. 
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...(Tên cơ quan thuế) ………….. thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./. 

  

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO 

NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 
..., ngày …. tháng ….. năm ………  

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu 

(nếu có)) 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 

RA THÔNG BÁO 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

  

IV. PHẦN TÍNH TIỀN CHẬM NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành cho cơ quan thu tiền): 

1. Số ngày chậm nộp lệ phí trước bạ so với thông báo của cơ quan Thuế: ......................  

2. Số tiền phạt chậm nộp lệ phí trước bạ (đồng): ..............................................................  

(Viết bằng chữ: .................................................................................................................. ) 

  

  ….., ngày …. tháng …. năm .... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU 

TIỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 117/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 

NGHỊ ĐỊNH 

VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ 

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 

Chính phủ ban hành Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở 

và thị trường bất động sản. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về 

nhà ở và thị trường bất động sản; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động 

sản. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, 

quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Điều 3. Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản gồm:

a) Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản;

b) Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

c) Hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác.

2. Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng thống nhất trên

toàn quốc nhằm cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ công tác quản lý nhà nước và việc công bố các chỉ tiêu về 

nhà ở và thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

Điều 4. Nguyên tắc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị 

trường bất động sản 

Việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

phải tuân theo các nguyên tắc sau đây: 

1. Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phải được xây dựng và quản lý

thống nhất từ Trung ương đến địa phương; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đảm bảo tính khoa học, thuận tiện cho việc 

khai thác và sử dụng. 

2. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải bảo đảm phục vụ kịp thời yêu cầu

công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia. 

3. Các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được thu thập, cập nhật, duy

trì, khai thác và sử dụng phải đảm bảo tính trung thực, khách quan. 

4. Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải đảm

bảo đúng mục đích, tuân theo các quy định của pháp luật. 

Điều 5. Các hành vi bị cấm và xử lý vi phạm trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng 

hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Các hành vi bị cấm
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a) Cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, không đúng thời hạn theo quy định 

tại Nghị định này; 

b) Làm sai lệch, hư hỏng, thất thoát thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

c) Chiếm giữ, tiêu hủy trái phép, làm hư hại thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản; 

d) Khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trái với quy định của 

Nghị định này và các quy định khác của pháp luật; 

đ) Cản trở việc khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy 

định. 

2. Xử lý vi phạm 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Khoản 1 Điều này thì tùy theo tính 

chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Chương II 

NỘI DUNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 6. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là tập hợp các thông tin, dữ liệu cơ bản 

về nhà ở và thị trường bất động sản đã được thu thập, kiểm tra, đánh giá, xử lý, số hóa, tích 

hợp và được lưu trữ một cách có hệ thống, có tổ chức dưới dạng tệp dữ liệu lưu trữ trên các 

hệ thống tin học, các thiết bị lưu trữ, vật mang tin để có thể cập nhật, quản lý, khai thác 

bằng hệ thống công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, các hoạt động 

kinh tế, xã hội và các mục đích chính đáng khác. 

2. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gồm: 

a) Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia: Là tập hợp các thông tin, dữ 

liệu tổng hợp về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi cả nước từ cơ sở dữ liệu về 

nhà ở và thị trường bất động sản địa phương, thông tin do các Bộ, ngành cung cấp và từ các 

chương trình điều tra về nhà ở quốc gia. 

Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia do Bộ Xây dựng chịu trách 

nhiệm xây dựng, lưu trữ và quản lý. 

Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia quy định cụ thể tại 

Điều 7 của Nghị định này; 

b) Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương: Là tập hợp toàn bộ các 

thông tin, dữ liệu cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản được thu thập trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) giao Sở Xây 

dựng địa phương chịu trách nhiệm xây dựng, lưu trữ và quản lý. 

Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương quy định cụ thể tại 

Điều 8 của Nghị định này. 

3. Thông tin, dữ liệu quy định tại Điểm c, e Khoản 2 Điều 7 và Điểm b, c, e, g Khoản 2 

Điều 8 của Nghị định này được thu thập, cập nhật cho các loại hình bất động sản được phép 

đưa vào kinh doanh sau: 

a) Đất nền cho xây dựng nhà ở; 

b) Nhà ở riêng lẻ, nhà ở chung cư; 

c) Văn phòng; 

d) Khách sạn; 

đ) Mặt bằng thương mại, dịch vụ; 

e) Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 

g) Khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng. 

4. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất Chính phủ 

điều chỉnh, bổ sung nội dung cơ sở dữ liệu, các thông tin cần thiết có liên quan về nhà ở và 

thị trường bất động sản trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. 
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Điều 7. Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia 

1. Cơ sở dữ liệu về nhà ở quốc gia gồm: 

a) Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nhà ở và đất ở do Quốc hội, 

Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền; 

b) Số lượng và diện tích từng loại nhà ở; về diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở; về số 

lượng, diện tích nhà ở đô thị, nông thôn; về số lượng, diện tích nhà ở theo hình thức sở hữu; 

về nhà ở phân theo mức độ kiên cố xây dựng quy định tại các Điểm c, d, đ, e Khoản 1 Điều 

8 của Nghị định này được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về nhà ở địa phương; 

c) Số liệu, kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo của các chương trình điều tra, thống kê quốc 

gia về nhà ở; 

d) Các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở quốc gia; 

đ) Số lượng, diện tích nhà ở công vụ; 

e) Các chỉ tiêu thống kê khác về nhà ở. 

2. Cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản quốc gia gồm: 

a) Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản do Quốc 

hội, Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền; 

b) Số lượng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản; 

c) Số liệu các dự án bất động sản; nhu cầu đối với các loại bất động sản theo thống kê, dự 

báo; về tình hình giao dịch bất động sản; về tài chính; cơ sở dữ liệu về sàn giao dịch bất 

động sản quy định tại Điểm b, c, d, đ Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này được tổng hợp từ 

cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản địa phương; 

d) Các thông tin, dữ liệu về dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất 

động sản; 

đ) Cơ sở dữ liệu về cá nhân hành nghề môi giới bất động sản; 

e) Các chỉ tiêu thống kê khác về tình hình phát triển thị trường bất động sản. 

Điều 8. Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương 

Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương được tổng hợp theo địa giới 

hành chính cấp huyện và cho toàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: 

1. Cơ sở dữ liệu về nhà ở địa phương gồm: 

a) Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và đất ở do địa phương ban hành theo 

thẩm quyền; 

b) Số liệu, kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo của các chương trình điều tra, thống kê về 

nhà ở tại địa phương; 

c) Các thông tin, dữ liệu về chương trình, kế hoạch phát triển nhà của địa phương; thông tin 

cơ bản, số lượng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở; số lượng và diện tích từng loại nhà ở; 

diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở; 

d) Số lượng, diện tích nhà ở đô thị, nông thôn; 

đ) Số lượng, diện tích nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước, tập thể, cá nhân và thuộc sở hữu 

của tổ chức, cá nhân nước ngoài; 

e) Cơ sở dữ liệu về nhà ở phân theo mức độ kiên cố xây dựng; 

g) Các biến động liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở; 

h) Số lượng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà; 

i) Công tác quản lý nhà chung cư; 

k) Các chỉ tiêu thống kê khác về nhà ở tại địa phương. 

2. Cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản địa phương gồm: 

a) Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản do địa 

phương ban hành theo thẩm quyền; 

b) Số lượng, tình hình triển khai các dự án, số lượng từng loại sản phẩm bất động sản của dự 

án; nhu cầu đối với các loại bất động sản theo thống kê, dự báo; 

c) Tình hình giao dịch bất động sản gồm các thông tin về lượng giao dịch, giá giao dịch; 

d) Các thông tin, dữ liệu về các khoản thu ngân sách từ đất đai và hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực bất động sản; 
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đ) Cơ sở dữ liệu về sàn giao dịch bất động sản; 

e) Số lượng nhà ở cho thuê và các loại bất động sản quy định tại Điểm c, d, đ Khoản 3 Điều 

6 của Nghị định này gồm các thông tin: Đặc điểm về đất đai, xây dựng; quy mô, mục đích 

sử dụng; đăng ký sở hữu; 

g) Các chỉ tiêu thống kê khác về tình hình phát triển thị trường bất động sản tại địa phương. 

Chương III 
XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 9. Xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng phù hợp với kiến trúc 

hệ thống thông tin quốc gia, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật, công nghệ thông tin, định mức kinh tế - kỹ thuật. 

2. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được kết nối trực tuyến với cơ sở dữ 

liệu về đất đai, cơ sở dữ liệu thuộc Bộ, ngành, địa phương có liên quan, giữa Trung ương 

với cấp tỉnh, giữa cấp tỉnh với cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện. 

3. Nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gồm việc thu thập, 

cập nhật, xử lý thông tin, lưu trữ, bảo quản theo quy định tại Điều 10, 11, 12 của Nghị định 

này. 

Điều 10. Thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu 

1. Việc thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải tuân 

thủ đúng các quy định, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật. 

2. Các hình thức thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản: 

a) Từ các báo cáo định kỳ và đột xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định; 

b) Từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; 

c) Từ dữ liệu sẵn có về nhà ở và thị trường bất động sản; 

d) Từ số liệu điều tra, khảo sát; 

đ) Hình thức khác. 

3. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có trách nhiệm tiếp 

nhận các thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp để tích hợp vào cơ sở 

dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. 

4. Sở Xây dựng đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc thu thập, cập nhật bổ 

sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương phục vụ kịp 

thời cho công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thực hiện khi được chấp 

thuận. 

Điều 11. Xử lý thông tin, dữ liệu 

1. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có trách nhiệm xử lý 

thông tin, dữ liệu trước khi được tích hợp và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản để đảm bảo tính hợp lý, thống nhất. Nội dung xử lý thông tin, dữ liệu gồm: 

a) Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định, quy trình trong việc thu thập thông tin, dữ liệu; 

b) Kiểm tra, đánh giá về cơ sở pháp lý, mức độ tin cậy của thông tin, dữ liệu; 

c) Tổng hợp, sắp xếp, phân loại thông tin, dữ liệu phù hợp với nội dung quy định. 

2. Đối với các thông tin, dữ liệu được cập nhật từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì cơ quan 

quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành đó có trách nhiệm đảm bảo về tính chính xác của thông 

tin, dữ liệu. 

Điều 12. Lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu 

1. Thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải được số hóa, lưu trữ và bảo 

quản theo quy định của pháp luật về lưu trữ và các quy định chuyên ngành để đảm bảo an 

toàn, thuận tiện trong việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin. 

2. Cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản phải có kế hoạch thực hiện số hóa những dữ liệu chưa ở dạng số; phải có các biện 

pháp quản lý, nghiệp vụ và kỹ thuật đối với hệ thống thông tin để bảo đảm an toàn thông 

tin, dữ liệu số về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Điều 13. Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu của các cơ quan, tổ chức 
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1. Các thông tin, dữ liệu được cung cấp định kỳ hàng tháng: 

a) Sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản cung cấp 

thông tin được quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này về Sở Xây dựng địa 

phương theo Biểu mẫu số 1, 2, 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này; 

b) Chủ đầu tư cung cấp thông tin về tình hình giao dịch bất động sản của dự án được quy 

định tại Điểm c Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này về Sở Xây dựng địa phương theo Biểu 

mẫu số 4a, 4b, 4c, 5 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này; 

c) Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp, báo cáo thông tin về số lượng giao dịch 

bất động sản được quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này thông qua hoạt 

động công chứng, chứng thực hợp đồng về Sở Xây dựng địa phương theo Biểu mẫu số 6 tại 

Phụ lục kèm theo Nghị định này. 

2. Các thông tin, dữ liệu được cung cấp định kỳ hàng quý: 

a) Chủ đầu tư cung cấp thông tin về tình hình triển khai các dự án nhà ở, bất động sản, số 

lượng sản phẩm của dự án được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này về 

Sở Xây dựng địa phương theo Biểu mẫu số 8a, 8b, 8c, 8d tại Phụ lục kèm theo Nghị định 

này; 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp các thông tin quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 

8 của Nghị định này về Sở Xây dựng địa phương theo Biểu mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định này. 

3. Các thông tin, dữ liệu được cung cấp định kỳ 6 tháng: 

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện cung cấp thông tin quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 8 của 

Nghị định này về Sở Xây dựng địa phương để tổng hợp và lưu trữ theo Biểu mẫu số 10 tại 

Phụ lục kèm theo Nghị định này; 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế cung cấp thông tin về diện tích đất để đầu tư 

xây dựng nhà ở quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 và các thông tin quy định tại Điểm d 

Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này về Sở Xây dựng địa phương để tổng hợp và lưu trữ theo 

Biểu mẫu số 11, 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này; 

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 7 của Nghị 

định này về Sở Xây dựng địa phương để tổng hợp, lưu trữ và báo cáo Bộ Xây dựng theo 

Biểu mẫu số 13 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này. 

4. Các thông tin, dữ liệu được cung cấp định kỳ hàng năm: 

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện cung cấp thông tin quy định tại Điểm d, e Khoản 1 Điều 8 

của Nghị định này về Sở Xây dựng địa phương để tổng hợp và lưu trữ theo Biểu mẫu số 14, 

15 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này; 

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo chức năng quản lý cung cấp thông tin về loại nhà ở do 

mình quản lý quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 7 của Nghị định này về Bộ Xây dựng theo 

Biểu mẫu số 16 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này. 

5. Thời hạn cung cấp thông tin, dữ liệu 

a) Đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp về Sở Xây dựng: 

- Trước ngày 05 của tháng sau tháng báo cáo đối với các thông tin, dữ liệu quy định cung 

cấp định kỳ hàng tháng; 

- Trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý sau quý báo cáo đối với các thông tin, dữ liệu quy 

định cung cấp định kỳ hàng quý; 

- Trước ngày 15 tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ báo cáo đối với các thông tin, dữ liệu quy định 

cung cấp định kỳ 6 tháng; 

- Trước ngày 20 tháng 01 của năm sau năm báo cáo đối với các thông tin, dữ liệu quy định 

cung cấp định kỳ hàng năm; 

b) Đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp về Bộ Xây dựng: 

- Trước ngày 15 tháng đầu tiên của quý sau quý báo cáo đối với các thông tin, dữ liệu quy 

định cung cấp định kỳ hàng quý; 

- Trước ngày 20 tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ báo cáo đối với các thông tin, dữ liệu quy định 

cung cấp định kỳ 6 tháng; 
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- Trước ngày 25 tháng 01 của năm sau năm báo cáo đối với các thông tin, dữ liệu quy định 

cung cấp định kỳ hàng năm. 

6. Các thông tin liên quan đến nội dung về đặc điểm đất đai, biến động liên quan đến quá 

trình sở hữu đất ở, nhà ở và các loại bất động sản quy định tại Điểm c, d, đ Khoản 3 Điều 6; 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở, giá đất ở được kết nối, tích hợp từ cơ sở dữ liệu đất đai 

do cơ quan tài nguyên và môi trường tại địa phương chịu trách nhiệm thu thập, cập nhật, 

quản lý. 

7. Cơ sở dữ liệu về hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở, đất ở và thị trường 

bất động sản được kết nối, tích hợp từ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật do Bộ Tư pháp 

quản lý. 

8. Các số liệu, kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo của các chương trình điều tra, thống kê 

về nhà ở, kế hoạch phát triển nhà do cơ quan được giao chủ trì thực hiện cung cấp về cơ 

quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản chậm nhất sau 20 

ngày kể từ khi các kết quả điều tra, thống kê được cấp có thẩm quyền phê duyệt để tích hợp 

vào cơ sở dữ liệu. 

9. Các thông tin về dự án nhà ở, bất động sản được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 8 do 

các chủ đầu tư báo cáo về Sở Xây dựng địa phương theo Biểu mẫu số 7a, 7b, 7c, 7d tại Phụ 

lục kèm theo Nghị định này chậm nhất 15 ngày kể từ khi có quyết định phê duyệt dự án và 

khi có quyết định điều chỉnh (nếu có). 

10. Hình thức cung cấp thông tin, dữ liệu 

a) Gửi thông tin, dữ liệu trực tiếp qua mạng thông tin điện tử; 

b) Gửi thông tin, dữ liệu bằng văn bản. 

11. Bộ Xây dựng quy định cụ thể nội dung, tần suất, thời hạn cung cấp đối với các chỉ tiêu 

thống kê khác về nhà ở và tình hình phát triển thị trường bất động sản được quy định tại 

Nghị định này. 

Điều 14. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm phục vụ 

quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm tập 

hợp thiết bị tính toán (máy chủ, máy trạm), thiết bị kết nối mạng, thiết bị an ninh an toàn 

mạng và cơ sở dữ liệu, thiết bị lưu trữ, thiết bị ngoại vi và thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ. 

2. Hệ thống phần mềm để quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị 

trường bất động sản bao gồm: Hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng 

dụng, phần mềm an ninh an toàn mạng. 

Điều 15. Đầu tư cho hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Kinh phí cho việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, các phần mềm phục vụ 

quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu và duy trì hoạt động 

thường xuyên của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại trung ương; 

điều tra, thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương từ nguồn chi đầu tư phát triển; nguồn chi thường xuyên do ngân sách 

trung ương bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các nguồn khác 

theo quy định của pháp luật. 

2. Kinh phí cho việc điều tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và duy trì hoạt động 

thường xuyên của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương từ 

nguồn chi thường xuyên do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được phép thuê 

hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để phục vụ quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu nhằm giảm 

chi phí đầu tư xây dựng, tiết kiệm ngân sách nhà nước. 

Việc thuê hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật 

có liên quan. 

Điều 16. Tổ chức bộ máy quản lý vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường 

bất động sản 
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1. Bộ Xây dựng sử dụng bộ máy, biên chế hiện có để thực hiện việc quản lý, vận hành hệ 

thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại trung ương; tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ được phân công thực hiện việc quản lý, vận 

hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại trung ương và địa phương. 

2. Sở Xây dựng sử dụng bộ máy, biên chế hiện có lập phương án tổ chức bộ máy, bố trí cán 

bộ phù hợp yêu cầu quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động 

sản tại địa phương theo nguyên tắc không làm tăng bộ máy biên chế, báo cáo Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh. 

3. Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được phép giao 

cho tổ chức có đủ điều kiện năng lực đảm nhận thực hiện một số nội dung trong việc xây 

dựng, quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, gồm: 

a) Xây dựng, cung cấp dịch vụ hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; 

b) Xây dựng, cung cấp hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác; 

c) Thực hiện quản lý, vận hành các máy chủ, thiết bị tin học, mạng máy tính và các nghiệp 

vụ, kỹ thuật khác đối với hệ thống thông tin; 

d) Điều tra, khảo sát để xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

đ) Xác định các chỉ tiêu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản. 

4. Tổ chức được giao thực hiện công việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và 

thị trường bất động sản phải có đủ điều kiện năng lực về kinh nghiệm hoạt động, nhân sự, 

thiết bị và các điều kiện khác phù hợp với nội dung công việc đảm nhận quy định tại Khoản 

3 Điều này. 

Các tổ chức được giao thực hiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công 

việc theo quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Chương IV 

 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG 

BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 17. Quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

2. Sở Xây dựng địa phương thực hiện quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất 

động sản tại địa phương. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn chi tiết việc cung cấp, thu thập, cập nhật, xử lý, lưu trữ, bảo quản, khai thác, sử 

dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; quy định chế độ tài chính trong 

thu thập, cập nhật, xử lý, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất 

động sản; đảm bảo đầy đủ, kịp thời kinh phí xây dựng và vận hành hệ thống thông tin về 

nhà ở và thị trường bất động sản. 

4. Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản xây dựng quy chế 

về xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý hệ thống thông tin; xây dựng và thực hiện các giải 

pháp về an ninh, an toàn thông tin; trực tiếp hoặc giao tổ chức có đủ điều kiện năng lực đảm 

nhận thực hiện quản lý, vận hành các máy chủ, thiết bị tin học, mạng máy tính, bảo đảm sự 

vận hành của hệ thống; cấp và giao quyền truy cập cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký 

khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu thuộc cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản 

theo quy định. 

Điều 18. Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Các hình thức khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

gồm: 

a) Qua mạng internet; 

b) Qua trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản quy định; 

c) Qua mạng chuyên dùng; 

d) Thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; 
399



đ) Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản và 

bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp 

luật. 

2. Đối tượng, phạm vi khai thác và sử dụng 

a) Các cơ quan tham gia xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 

sản được quyền khai thác dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình. Việc khai thác 

dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản ngoài phạm vi quản lý phải được sự chấp thuận 

của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

b) Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về nhà ở và 

thị trường bất động sản có liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động điều 

tra, xác minh xử lý hành vi vi phạm pháp luật; 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài quy định tại Điểm a, b Khoản này được quyền yêu 

cầu cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản nhằm phục vụ những mục đích 

chính đáng của mình; 

d) Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản không được cung cấp 

các thông tin ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, các 

thông tin mang tính cá nhân trừ trường hợp phục vụ hoạt động điều tra, xác minh xử lý hành 

vi vi phạm pháp luật và phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Các đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này khi có nhu cầu sử dụng thông tin 

phải thanh toán dịch vụ cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy 

định. 

Số tiền thu được từ dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Khoản này. 

Điều 19. Công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản được công bố trên phương tiện 

thông tin đại chúng, trang điện tử của các cơ quan trung ương và địa phương nhằm phục vụ 

cho cộng đồng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2. Bộ Xây dựng quy định nội dung và định kỳ công bố thông tin cơ bản về nhà ở và thị 

trường bất động sản của cả nước. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng địa phương định kỳ công bố thông tin cơ bản 

về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương theo các nội dung do Bộ Xây dựng quy 

định. 

4. Các hiệp hội bất động sản, các tổ chức đủ năng lực được công bố các thông tin liên quan 

đến nhà ở và thị trường bất động sản do mình tự thu thập, xử lý và chịu trách nhiệm về 

những thông tin do mình công bố. Các hiệp hội bất động sản, các tổ chức đủ năng lực khi 

công bố thông tin rộng rãi cần nêu rõ nguồn số liệu, phạm vi số liệu và gửi nội dung công 

bố về Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng địa phương để theo dõi, giám sát. 

Chương V 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

TRONG VIỆC XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ 

NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 20. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng 

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, 

quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

2. Trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp 

luật, cơ chế, chính sách về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở 

và thị trường bất động sản; hướng dẫn chi tiết các nội dung cung cấp, thu thập, cập nhật, xử 

lý, lưu trữ, bảo quản, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 

sản. 

3. Lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng việc 

kết nối đến các Sở Xây dựng địa phương, hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, 
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khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật 

về đầu tư, xây dựng. 

4. Tổ chức xây dựng hệ thống phần mềm thống nhất để quản lý, vận hành, khai thác hệ 

thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản đáp ứng việc kết nối đến các Sở 

Xây dựng địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, tổ chức vận hành hệ thống thông tin 

về nhà ở và thị trường bất động sản ở trung ương; cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường 

bất động sản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

5. Đề xuất các chương trình điều tra, thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm 

vi nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 

định và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 

6. Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình phát triển của thị trường bất động sản; 

cung cấp, chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản cho các 

Bộ, ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước. 

7. Định kỳ công bố các thông tin cơ bản trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 

sản quốc gia; hướng dẫn các địa phương xây dựng các chỉ tiêu thống kê và công bố các 

thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương. 

8. Xây dựng kế hoạch và quản lý sử dụng nguồn vốn được bố trí để điều tra, xây dựng cơ sở 

dữ liệu, xây dựng, duy trì, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, các phần mềm 

phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

tuân theo các quy định hiện hành. 

9. Chủ trì, phối hợp, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nội dung quy định tại 

Nghị định này. 

Điều 21. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ về thu thập, cung cấp các thông tin liên quan đến lĩnh 

vực nhà ở và thị trường bất động sản được quy định tại Nghị định này trong phạm vi chức 

năng quản lý của mình; chỉ đạo các cơ quan thuộc ngành dọc đặt tại địa phương cung cấp 

các thông tin theo quy định tại Nghị định này. 

2. Phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc kết nối, tích hợp thông tin từ các cơ sở dữ liệu có 

liên quan do mình quản lý, đồng thời đảm bảo cho việc duy trì, kết nối, chia sẻ thông tin với 

cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, cụ thể: 

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về quy hoạch sử 

dụng đất, giá đất ở, tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, 

thông tin về đất ở, nhà ở, chuyển dịch sở hữu nhà ở, đất ở và bất động sản, đặc điểm về đất 

đai theo quy định tại Nghị định này; 

b) Bộ Tư pháp kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về hệ thống các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản; 

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về số lượng và thông 

tin về doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. 

3. Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin tổng hợp về dư nợ tín dụng đối với hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản về Bộ Xây dựng theo Biểu mẫu số 17 tại Phụ lục 

kèm theo Nghị định này. 

4. Bộ Tài chính bố trí kinh phí thường xuyên phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu và 

hoạt động của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của 

pháp luật về ngân sách nhà nước; phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý, sử 

dụng số tiền thu được từ khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu về nhà ở và 

thị trường bất động sản. 

5. Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia, thẩm định quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia; hỗ trợ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp quốc 

gia về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản. 
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6. Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá đảm bảo tuân thủ các quy 

định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hệ thống 

thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí kinh phí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 

phục vụ xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, các phần mềm phục vụ 

quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì: 

a) Tổ chức vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương; 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập các thông tin liên quan đến nhà ở và 

thị trường bất động sản địa phương; tiếp nhận các thông tin liên quan đến nhà ở và thị 

trường bất động sản địa phương do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp; 

c) Cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng 

thông tin theo quy định của pháp luật; 

d) Định kỳ công bố các thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương 

theo quy định; 

đ) Xây dựng và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật 

thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương trong kế hoạch, nhiệm vụ của 

mình và tổ chức thực hiện sau khi được chấp thuận; 

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh 

doanh dịch vụ môi giới bất động sản về việc thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, 

dữ liệu được quy định tại Nghị định này; 

g) Tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo định kỳ và đột xuất 

các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương. 

2. Chỉ đạo thực hiện việc đảm bảo kết nối cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

đến các cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện tại địa phương. 

3. Ban hành quy chế phối hợp và chỉ đạo các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, duy trì 

hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa 

phương. 

4. Chỉ đạo các Sở, ngành kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan đến nhà ở và thị 

trường bất động sản theo quy định tại Nghị định này do mình quản lý với cơ sở dữ liệu về 

nhà ở và thị trường bất động sản địa phương; chỉ đạo việc kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin 

giữa cơ sở dữ liệu về đất đai do cơ quan tài nguyên và môi trường địa phương quản lý với 

cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương. 

5. Chỉ đạo Sở Xây dựng bố trí bộ máy và cán bộ để xây dựng và quản lý hệ thống thông tin 

về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Nghị định này. 

6. Bố trí ngân sách hàng năm cho việc điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, vận hành hệ 

thống thông tin và tính toán các chỉ tiêu thống kê khác về nhà ở và thị trường bất động sản 

tại địa phương. 

Điều 23. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp và 

sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm: 

a) Tuân thủ các nguyên tắc về xây dựng và sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản quy định tại Điều 4 Nghị định này và các quy định có liên quan của các cấp có 

thẩm quyền; 

b) Cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường 

bất động sản theo quy định đúng thời hạn; 

c) Không được lợi dụng việc cung cấp thông tin để sách nhiễu, trục lợi, phát tán các thông 

tin trái với các quy định của pháp luật; 

d) Không được cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung 

cấp cho mình để khai thác, sử dụng trừ trường hợp được cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về 

nhà ở và thị trường bất động sản có thẩm quyền cho phép; 
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đ) Thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

về những sai sót của thông tin, dữ liệu đã cung cấp. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền: 

a) Từ chối yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu trái với quy định của Nghị định này và các 

quy định của pháp luật khác có liên quan; 

b) Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật khi quyền khai thác, sử dụng thông tin của 

mình bị vi phạm. 

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

Điều 25. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Nghị 

định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
 TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 101/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 

NGHỊ ĐỊNH 
VỀ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 

Chính phủ ban hành Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Nghị định này quy định chi tiết về việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bị hư hỏng

nặng, có nguy cơ sụp đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng theo quy định tại Điều 

110 của Luật Nhà ở và việc bố trí nhà ở cho người được tái định cư; quy định một số cơ 

chế, chính sách về quy hoạch, đất đai, tài chính, tín dụng, công nghệ xây dựng để đầu tư cải 

tạo, xây dựng lại các nhà chung cư. 

2. Việc phá dỡ, giải phóng mặt bằng đối với nhà chung cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử

dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng không thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ

chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Đỉều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Chung cư độc lập là một khối (block) nhà chung cư (có một hoặc một số đơn nguyên)

được xây dựng trên một khu đất theo quy hoạch. 

2. Khu chung cư là khu có từ 02 khối (block) nhà chung cư trở lên được xây dựng trên một

khu đất theo quy hoạch. 

3. Nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, không còn bảo đảm an toàn cho người

sử dụng (sau đây gọi chung là nhà chung cư bị hư hỏng nặng) là nhà chung cư hết niên hạn 

sử dụng, nhà chung cư đã bị lún, nứt, nghiêng và các hiện tượng bất thường khác theo tiêu 

chuẩn đánh giá mức độ nguy hiểm kết cấu nhà chung cư và kết luận kiểm định chất lượng 

của cơ quan có thẩm quyền ban hành mà cần phải di dời, phá dỡ trong thời gian nhất định 

để bảo đảm an toàn cho người sử dụng. 

4. Nhà chung cư nguy hiểm là nhà chung cư hết niên hạn sử dụng, nhà chung cư đã bị

xuống cấp, lún, nứt, nghiêng và các hiện tượng bất thường khác theo tiêu chuẩn đánh giá 

mức độ nguy hiểm kết cấu nhà chung cư và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan có 

thẩm quyền ban hành mà cần phải di dời, phá dỡ khẩn cấp. 

5. Dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư là dự án phá dỡ một phần hoặc toàn bộ

nhà chung cư cũ và công trình hiện trạng (nếu có) để cải tạo, nâng cấp mặt ngoài, kết cấu 

công trình, mở rộng diện tích, điều chỉnh cơ cấu diện tích căn hộ của nhà chung cư đó hoặc 

xây dựng mới nhà chung cư và công trình kiến trúc, hạ tầng theo quy hoạch do cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt. 
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6. Chủ sở hữu nhà chung cư là chủ sở hữu căn hộ nhà chung cư, chủ sở hữu diện tích khác 

trong nhà chung cư. 

7. Chủ sở hữu căn hộ nhà chung cư là người đã được cấp hoặc đủ điều kiện để được cấp 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản khác gắn liền với đất 

đối với căn hộ đó theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về nhà ở. 

8. Chủ sở hữu diện tích khác trong nhà chung cư là người đã được cấp hoặc đủ điều kiện để 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với phần diện tích đó theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về 

nhà ở. 

Trường hợp nhà chung cư có căn hộ và phần diện tích khác thuộc sở hữu nhà nước thì người 

đại diện chủ sở hữu là tổ chức, cơ quan hoặc đơn vị theo quy định của pháp luật về quản lý, 

sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. 

9. Người sử dụng nhà chung cư là chủ sở hữu hoặc tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử 

dụng hợp pháp nhà chung cư thông qua các hình thức thuê, mượn, ở nhờ, được ủy quyền 

quản lý sử dụng hoặc sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 
1. Việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải được triển khai thực hiện theo dự án, không 

thực hiện việc xây dựng lại đơn lẻ từng nhà (trừ trường hợp chung cư độc lập), bảo đảm phù 

hợp với yêu cầu tại Khoản 3 Điều 112 của Luật Nhà ở. 

2. Mỗi khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại có thể triển khai một hoặc nhiều 

dự án phù hợp với quy hoạch đô thị do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn, quy 

chuẩn xây dựng đã được ban hành. 

3. Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư có nhu cầu tái định cư tại chỗ mà một căn hộ chung 

cư cũ có từ 02 sổ hộ khẩu trở lên thì ngoài phần diện tích nhà ở mới được bố trí theo quy 

định tại Điểm b Khoản 1 Điều 116 của Luật Nhà ở, chủ sở hữu được ưu tiên mua thêm căn 

hộ tại cùng địa điểm theo giá kinh doanh do chủ đầu tư dự án và chủ sở hữu nhà chung cư 

thỏa thuận. 

4. Các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và các 

chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư quy 

định tại Điều 110 của Luật Nhà ở được hưởng các cơ chế, chính sách theo quy định tại 

Chương III của Nghị định này. 

Điều 5. Các hình thức thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 
Các hình thức thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định tại 

Điều 113 của Luật Nhà ở, bao gồm: 

1. Các chủ sở hữu của nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo 

quy định tại Điều 110 của Luật Nhà ở lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập, 

hoạt động theo quy định của pháp luật và có chức năng kinh doanh bất động sản (sau đây 

gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản) tham gia đầu tư vốn hoặc góp vốn thực 

hiện việc phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đó. 

2. Nhà nước thực hiện đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đối với các trường hợp: 

a) Nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định tại Khoản 1 

và Khoản 2 Điều 110 của Luật Nhà ở mà hết thời hạn quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 

Điều 7 của Nghị định này, nhưng các chủ sở hữu không lựa chọn được doanh nghiệp kinh 

doanh bất động sản để thực hiện phá dỡ, xây dựng lại thì Nhà nước thực hiện việc cưỡng 

chế phá dỡ để trực tiếp đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đó bằng nguồn vốn quy 

định tại Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở; 

b) Nhà nước thực hiện hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) với nhà đầu tư đảm 

nhận việc xây dựng lại nhà chung cư cũ trên diện tích đất cũ hoặc tại vị trí khác để phục vụ 

nhu cầu tái định cư cho các chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây 

dựng lại. 

Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển 

giao (BT) thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan. 
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Chương II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, CHỦ SỞ HỮU 

KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ 

Mục 1. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢI TẠO, XÂY 

DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 6. Tổ chức điều tra, khảo sát và kiểm định chất lượng nhà chung cư 
1. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương 

tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thực trạng nhà chung cư hết niên hạn sử dụng theo quy 

định của pháp luật về xây dựng, nhà chung cư có dấu hiệu bị hư hỏng nặng trên phạm vi địa 

bàn và tổ chức kiểm định chất lượng công trình các nhà chung cư này. 

Việc tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư thực hiện theo quy định của 

pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Giao Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết việc đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu và quy 

trình kiểm định chất lượng nhà chung cư. 

2. Đối với trường hợp nhà chung cư thuộc diện thực sự bị hư hỏng, cần phải phá dỡ để cải 

tạo, xây dựng lại thì Sở Xây dựng ban hành văn bản kết luận kiểm định chất lượng và báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh) để thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu chung cư đó biết về kết quả 

kiểm định. Văn bản thông báo kết quả kiểm định phải được công bố công khai trên Cổng 

thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và 

phải được đăng tải ít nhất 01 lần trên báo cơ quan ngôn luận của địa phương nơi có nhà 

chung cư đó. 

Văn bản kiểm định chất lượng phải nêu rõ kết luận nhà chung cư thuộc diện hư hỏng nặng 

hay chung cư nguy hiểm theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng quy định tai Khoản 1 Điều này. 

3. Trường hợp khu chung cư có ít nhất 01 khối nhà thuộc diện phải phá dỡ theo văn bản 

thông báo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời có cả khối chung cư bị hư hỏng nhưng 

chưa thuộc diện phải phá dỡ mà khu chung cư đó đã có quy hoạch xây dựng lại toàn bộ do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì tất cả các khối nhà này đều thuộc diện phải 

phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại đồng bộ theo quy hoạch trong kế hoạch cải tạo, xây dựng lại 

nhà chung cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

Điều 7. Xây dựng và công bố kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 
1. Sau khi tổ chức kiểm định chất lượng nhà chung cư, Sở Xây dựng có trách nhiệm lập kế 

hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên phạm vi địa bàn trình Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh phê duyệt và công bố công khai trong thời gian tối thiểu là 30 ngày trên Cổng thông tin 

điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và tại trụ sở 

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh (sau đây gọi chung là 

Ủy ban nhân dân cấp quận) và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là 

Ủy ban nhân dân cấp phường), đồng thời thông báo đến khu dân cư nơi có dự án xây dựng 

lại nhà chung cư. 

Trường hợp có ý kiến phản hồi về kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì trong thời 

hạn tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi mà kế hoạch đã phê 

duyệt không có sự điều chỉnh, bổ sung thì Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét, trả lời 

người có ý kiến phản hồi. 

Trong trường hợp có sự điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì 

Sở Xây dựng có trách nhiệm đề xuất phương án trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 

phê duyệt theo thẩm quyền. 

2. Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư của địa phương có thể được lập và phê duyệt 

riêng hoặc được xác định trong kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương. 

3. Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đối với các trường hợp nhà chung cư phải 

phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại quy định tại Điều 110 của Luật Nhà ở bao gồm những nội 

dung chủ yếu sau đây: 
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a) Danh mục nhà chung cư bị hư hỏng nặng, nhà chung cư nguy hiểm và nhà chung cư nằm 

trong khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng lại đồng bộ với khu nhà ở thuộc diện bị phá 

dỡ theo quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Phạm vi, ranh giới khu vực cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; 

c) Các chỉ tiêu chủ yếu về quy hoạch - kiến trúc (chiều cao công trình; mật độ xây dựng; hệ 

số sử dụng đất) đối với khu vực cải tạo, xây dựng lại; 

d) Dự kiến kế hoạch bố trí nguồn vốn, mô hình huy động vốn thực hiện cải tạo, xây dựng lại 

nhà chung cư; 

đ) Thời gian, tiến độ thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; 

e) Trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch của các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

4. Trên cơ sở kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phê duyệt và công bố, các chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại 

nhà chung cư có trách nhiệm lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tham gia đầu 

tư vốn hoặc góp vốn để thực hiện dự án theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này. 

5. Trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng nặng và nhà chung cư chưa thuộc diện bị phá dỡ 

nhưng nằm trong khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ với khu nhà ở thuộc 

diện bị phá dỡ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 110 của Luật Nhà ở thì sau thời gian 

tối đa 12 tháng, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố công khai kế hoạch cải tạo, 

xây dựng lại nhà chung cư, nếu các chủ sở hữu không thực hiện việc lựa chọn doanh nghiệp 

kinh doanh bất động sản làm chủ đầu tư dự án thực hiện việc phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại 

thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cưỡng chế phá dỡ và tổ chức thực hiện việc 

đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đó theo hình thức quy định tại Khoản 2 Điều 113 

của Luật Nhà ở. 

6. Trường hợp nhà chung cư nguy hiểm thì sau thời hạn tối đa 03 tháng, kể từ ngày Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh tổ chức di dời khẩn cấp để phá dỡ, nếu các chủ sở hữu không thực hiện 

việc lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản làm chủ đầu tư dự án thì Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 

theo hình thức quy định tại Khoản 2 Điều 113 của Luật Nhà ở. 

Điều 8. Quy hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 
1. Quy hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, 

hạ tầng xã hội và sự gắn kết với khu vực lân cận; bảo đảm đủ diện tích và không gian (kể cả 

công trình ngầm) để sử dụng vào mục đích công cộng. 

2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đối với các khu vực có nhà chung 

cư cần phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch 

đô thị và pháp luật về quy hoạch xây dựng. 

3. Trên cơ sở kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được phê duyệt và công bố theo 

quy định tại Điều 7 của Nghị định này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức rà 

soát lại quy hoạch khu vực có nhà chung cư cần phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy 

định sau đây: 

a) Trường hợp nhà chung cư cần phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nằm trong khu vực đã có 

quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/5000) được phê duyệt và không cần phải điều 

chỉnh, bổ sung thì việc triển khai quy hoạch thực hiện như sau: 

- Trường hợp khu nhà chung cư hoặc chung cư độc lập có quy mô diện tích đất nhỏ hơn 2 

ha thì chủ đầu tư dự án không phải lập quy hoạch chi tiết mà được phép triển khai lập dự án 

đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây 

dựng và pháp luật về xây dựng; 

- Trường hợp khu nhà chung cư có quy mô diện tích đất từ 2 ha trở lên thì chủ đầu tư dự án 

phải tổ chức lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo 

quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị trước khi triển khai thực hiện việc lập dự án đầu 

tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. 

b) Trường hợp nhà chung cư cần phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nằm trong khu vực chưa có 

quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/5000) và quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) được phê 
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duyệt hoặc đã có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được phê duyệt, nhưng cần phải 

điều chỉnh, bổ sung thì chủ đầu tư dự án thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép quy hoạch đối 

với các khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại theo quy định của pháp luật về 

quy hoạch đô thị trước khi triển khai thực hiện việc lập dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại 

nhà chung cư. 

4. Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày quy hoạch chi tiết xây dựng lại nhà chung cư quy định tại 

Khoản 3 Điều này được phê duyệt, Sở Xây dựng (hoặc Sở Quy hoạch - Kiến trúc đối với 

các địa phương có Sở Quy hoạch - Kiến trúc) có trách nhiệm tổ chức công bố trong thời 

gian tối thiểu là 30 ngày tại trụ sở cơ quan và Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, Sở 

Quy hoạch - Kiến trúc, tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp quận và Ủy ban nhân dân cấp phường 

nơi có dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. 

5. Trên cơ sở quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết của khu vực có nhà chung cư cần phá dỡ 

để cải tạo, xây dựng lại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định việc cho phép điều chỉnh tăng hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình, bảo 

đảm việc đấu nối về hệ thống hạ tầng, phù hợp về không gian kiến trúc theo quy hoạch đã 

được phê duyệt và hiệu quả đầu tư của dự án. 

Trường hợp điều chỉnh tăng hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình khi thực hiện cải tạo, 

xây dựng lại nhà chung cư thuộc khu vực nội đô tại các đô thị mà theo Quy hoạch chung đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt là khu vực phải hạn chế phát triển công trình cao tầng, 

giảm mật độ xây dựng và mật độ cư trú thì phải được Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp 

thuận. 

6. Nội dung công khai thông tin về quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư: 

a) Tên khu chung cư hoặc chung cư độc lập; 

b) Địa điểm thực hiện dự án; 

c) Tình hình, đặc điểm hiện trạng, ranh giới, quy mô diện tích đất đai, dân số của khu vực; 

d) Các chỉ tiêu liên quan đến quy hoạch, kiến trúc sau khi cải tạo, xây dựng lại, gồm: Chiều 

cao công trình; mật độ xây dựng; hệ số sử dụng đất; diện tích nhà ở và công trình dịch vụ 

thương mại; công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cây xanh và công trình công cộng 

khác (nếu có); các yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc; cảnh quan, môi trường, các yêu 

cầu về chỉ tiêu và công trình đấu nối hạ tầng kỹ thuật đô thị (kể cả công trình ngầm); 

đ) Thời gian, tiến độ thực hiện xây dựng lại và kế hoạch phân kỳ đầu tư (nếu có). 

Điều 9. Lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 
1. Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất 

động sản tham gia đầu tư vốn hoặc góp vốn thực hiện việc phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại 

theo hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định này: 

a) Sau khi kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được công bố theo quy định tại 

Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7 của Nghị định này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 

nhiệm chỉ đạo Sở Xây dựng lập danh mục các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có đủ 

điều kiện và năng lực làm chủ đầu tư dự án để giới thiệu và thông báo cho các chủ sở hữu 

có nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại biết và tổ chức lựa chọn nhà 

đầu tư; 

b) Danh mục các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản do Sở Xây dựng giới thiệu phải 

được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp phường và tổ dân phố nơi có nhà 

chung cư trong thời gian tối thiểu 15 ngày làm việc trước khi tổ chức Hội nghị nhà chung cư 

để tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án; 

c) Ngoài danh mục do Sở Xây dựng giới thiệu, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản 

khác được phép trực tiếp đăng ký với các chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ 

để cải tạo, xây dựng lại để giới thiệu với Hội nghị nhà chung cư xem xét, lựa chọn nhà đầu 

tư tham gia thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; 

d) Ban quản trị nhà chung cư hoặc Ủy ban nhân dân cấp quận đối với nhà chung cư chưa 

thành lập Ban quản trị có trách nhiệm gửi giấy mời tất cả các chủ sở hữu nhà chung cư để 
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chủ trì tổ chức họp Hội nghị nhà chung cư xem xét, quyết định việc lựa chọn nhà đầu tư 

theo nguyên tắc sau đây: 

- Việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung 

cư được thông qua theo nguyên tắc đa số bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu, được lập 

thành biên bản có chữ ký của các thành viên chủ trì cuộc họp và thư ký cuộc họp Hội nghị 

nhà chung cư; 

- Trường hợp nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ có một phần diện tích thuộc sở hữu nhà 

nước thì đại diện chủ sở hữu đối với phần diện tích đó tham gia Hội nghị nhà chung cư; 

- Hội nghị nhà chung cư có thể mời các chuyên gia để thực hiện việc tư vấn giúp các chủ sở 

hữu nhà chung cư lựa chọn nhà đầu tư. Kinh phí thuê chuyên gia tư vấn do các bên liên 

quan thỏa thuận và các chủ sở hữu nhà chung cư chi trả; 

- Hội nghị nhà chung cư phải bảo đảm có ít nhất 70% tổng số chủ sở hữu căn hộ nhà chung 

cư đó tham dự; 

- Các chủ sở hữu nhà chung cư căn cứ theo hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia dự án và phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đề xuất để xem 

xét, lựa chọn chủ đầu tư dự án. Doanh nghiệp đăng ký tham gia dự án có trách nhiệm trình 

bày hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia dự án theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng kèm theo 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại Điều 116 của Luật Nhà ở và Khoản 1 

Điều 14 của Nghị định này để lấy ý kiến của các thành viên dự họp. 

đ) Trường hợp chỉ có một doanh nghiệp tham gia đăng ký thì doanh nghiệp đó được lựa 

chọn để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận nếu đạt được tỷ lệ từ 51% 

trở lên tổng số chủ sở hữu căn hộ nhà chung cư đó đồng ý; 

e) Trường hợp có nhiều hơn 01 doanh nghiệp tham gia đăng ký thì doanh nghiệp được đề 

xuất lựa chọn để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận là doanh nghiệp 

nhận được tỷ lệ đồng ý cao nhất của các chủ sở hữu nhà chung cư tại Hội nghị nhà chung 

cư; 

g) Trường hợp có nhiều hơn 03 doanh nghiệp gửi hồ sơ tham gia đăng ký thì Ban quản trị 

nhà chung cư (hoặc tổ đại diện các chủ sở hữu đối với các nhà chung cư chưa thành lập Ban 

quản trị) chủ trì, phối hợp với tổ chuyên gia tư vấn (nếu có) tổ chức sơ tuyển để lựa chọn tối 

đa 03 doanh nghiệp để báo cáo Hội nghị nhà chung cư xem xét, lựa chọn chủ đầu tư dự án; 

h) Trường hợp Hội nghi nhà chung cư chưa lựa chọn được chủ đầu tư tại Hội nghị nhà 

chung cư lần thứ nhất thì trong thời hạn tối đa là 30 ngày tiếp theo, kể từ ngày tổ chức Hội 

nghị nhà chung cư lần thứ nhất, Ban quản trị hoặc Ủy ban nhân dân cấp quận có trách 

nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung cư tiếp theo để lựa chọn chủ đầu tư và thống nhất 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Điểm d của Khoản này; 

i) Sau khi có kết quả lựa chọn doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án, người chủ trì Hội nghị 

nhà chung cư lập báo cáo kết quả đề xuất lựa chọn chủ đầu tư dự án kèm theo phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được lựa chọn gửi 

Sở Xây dựng nơi có dự án. 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo, Sở Xây dựng có trách 

nhiệm thẩm định phương án lựa chọn chủ đầu tư dự án kèm theo phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận. Trong thời hạn 10 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có trách nhiệm xem xét, ban hành văn bản chấp thuận chủ đầu tư dự án, đồng thời chấp 

thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

k) Sau khi có quyết định chấp thuận chủ đầu tư dự án và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì tất cả các chủ sở hữu nhà chung cư (kể cả các chủ 

sở hữu còn lại không thống nhất với phương án mà Hội nghị nhà chung cư đã trình và Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt) có trách nhiệm chấp hành đúng các nội dung đã được Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức cưỡng 

chế di dời đối với các trường hợp không chấp hành quyết định chấp thuận chủ đầu tư dự án 

và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt theo thẩm quyền quy định; 
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l) Sau 90 ngày kể từ ngày có văn bản lựa chọn chủ đầu tư dự án mà chủ đầu tư không triển 

khai các bước thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về nhà ở đối 

với dự án đã được giao mà nguyên nhân vi phạm do chủ đầu tư gây ra thì Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định thu hồi văn bản chấp thuận chủ đầu tư dự án đó và chỉ đạo tổ chức Hội 

nghị nhà chung cư để lựa chọn lại chủ đầu tư dự án. 

2. Trường hợp Nhà nước trực tiếp đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo hình thức 

quy định tại Đỉểm a Khoản 2 Điều 5 của Nghị định này thì Sở Xây dựng có trách nhiệm báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp 

luật về đầu tư công, pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan. 

3. Trường hợp Nhà nước thực hiện hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) với 

nhà đầu tư theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 của Nghị định này thì Sở Xây dựng 

báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu 

hoặc chỉ định thầu theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đấu thầu. 

Điều 10. Lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây 

dựng lại nhà chung cư 
1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà 

chung cư thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan. 

2. Hồ sơ đề xuất, trình tự, thủ tục về việc xin phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư đối với 

dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thực hiện theo quy định của pháp luật về 

đầu tư, pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan. 

3. Việc triển khai thực hiện dự án, bao gồm công tác thiết kế, tổ chức thi công, nghiệm thu 

đưa công trình vào khai thác, sử dụng trong phạm vi dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà 

chung cư thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan. 

Điều 11. Thực hiện việc phá dỡ nhà chung cư 
1. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư vốn hoặc góp vốn với các chủ 

sở hữu nhà chung cư để đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định tại Khoản 1 

Điều 5 của Nghị định này thì chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức phá dỡ theo quy định 

sau đây: 

a) Chủ đầu tư dự án tự thực hiện việc phá dỡ nhà chung cư nếu có đủ năng lực theo quy 

định của pháp luật về xây dựng hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực về xây dựng để thực 

hiện việc phá dỡ; 

b) Trước khi thực hiện phá dỡ, chủ đầu tư phải tổ chức lập phương án phá dỡ nhà chung cư 

theo quy định tại Điểm c của Khoản này gửi Sở Xây dựng tổ chức thẩm định và phê duyệt. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được phương án phá dỡ nhà chung cư theo đề nghị 

của chủ đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án phá 

dỡ; 

c) Nội dung chủ yếu của phương án phá dỡ: 

- Tên dự án (hoặc công trình) phải phá dỡ; 

- Địa điểm thực hiện dự án; 

- Số lượng, khối lượng, quy mô công trình phá dỡ; 

- Giải pháp kỹ thuật, thi công để thực hiện việc phá dỡ; 

- Giải pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh, môi trường; 

- Số lượng nhân lực và các loại phương tiện xe, máy thi công để thực hiện việc phá dỡ; 

- Thời gian, tiến độ thực hiện phá dỡ; 

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có). 

2. Trường hợp Nhà nước thực hiện đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 5 của Nghị định này thì chủ đầu tư dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa 

chọn có trách nhiệm tổ chức phá dỡ nhà chung cư đó theo trình tự, thủ tục quy định tại 

Khoản 1 Điều này. 

3. Trường hợp nhà chung cư nguy hiểm mà phải cưỡng chế phá dỡ khẩn cấp theo quyết định 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Sở Xây dựng có trách nhiệm đề xuất phương án di dời, bố 
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trí tạm cư và phương án cưỡng chế phá dỡ khẩn cấp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt. 

Mục 2. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, CHỦ SỞ HỮU NHÀ 

CHUNG CƯ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ 

CHUNG CƯ 

Điều 12. Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà 

chung cư 
1. Quyền của chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư: 

a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp 

luật trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án đầu tư cải tạo, 

xây dựng lại nhà chung cư; 

b) Cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở và công trình dịch vụ (nếu có) trong phạm vi dự án; 

thực hiện huy động vốn, thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở và công trình dịch vụ 

(nếu có) theo quy định của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản đối với phần diện 

tích công trình dịch vụ mà chủ đầu tư được phép kinh doanh và diện tích nhà ở còn lại, sau 

khi thực hiện bố trí tái định cư theo phương án thỏa thuận với chủ sở hữu nhà chung cư và 

được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; 

c) Được thực hiện quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án theo 

quyết định chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

d) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với nhà ở được xây dựng trong dự 

án để bố trí tái định cư tại chỗ cho các chủ sở hữu và nhà ở, công trình xây dựng được phép 

chuyển nhượng cho các chủ sở hữu khác theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật 

về kinh doanh bất động sản; 

đ) Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tạo điều kiện, hỗ trợ về vốn và quỹ nhà ở tạm cư (nếu có) 

và được hưởng các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên 

quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án; 

e) Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đất 

đai và pháp luật có liên quan. 

2. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư:  

a) Thực hiện các trách nhiệm của chủ đầu tư dự án theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 8, 9 và 10 Điều 26 của Luật Nhà ở; 

b) Thực hiện bố trí tạm cư, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho chủ sở hữu nhà chung cư bị 

phá dỡ theo quy định của Luật Nhà ở, của Nghị định này và pháp luật có liên quan; 

c) Thực hiện các nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của Nghị định này 

và pháp luật có liên quan. 

Điều 13. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà chung cư liên quan đến dự án đầu 

tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 
1. Quyền của chủ sở hữu nhà chung cư: 

a) Được tham gia lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư vốn hoặc góp vốn 

để đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; 

b) Được lựa chọn hình thức bồi thường, bố trí tái định cư tại chỗ hoặc các hình thức bố trí 

nhà ở để phục vụ tái định cư và các nội dung quy định tại Điều 14 của Nghị định này; 

c) Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với nhà ở đã được bố trí 

tái định cư; 

d) Được tham gia giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; 

đ) Được quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền thay đổi chủ đầu tư dự án và được bồi 

thường thiệt hại trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng nội dung và tiến độ của 

dự án theo quyết định chủ trương đầu tư dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt. Việc thay đổi chủ đầu tư phải được thông qua Hội nghị nhà chung cư và báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận. 
411



2. Trách nhiệm của chủ sở hữu nhà chung cư: 

a) Chấp hành di dời để thực hiện việc giải tỏa, phá dỡ nhà ở và công trình xây dựng trong 

phạm vi dự án theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Tạo điều kiện để chủ đầu tư dự án, nhà thầu xây dựng triển khai thực hiện dự án theo nội 

dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Thực hiện các nghĩa vụ khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
1. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh 

bất động sản đầu tư vốn hoặc góp vốn cùng các chủ sở hữu nhà chung cư để thực hiện dự án 

đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư: 

a) Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải xác định cụ thể đối với từng chủ sở hữu 

nhà chung cư, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tên và địa chỉ của chủ sở hữu; 

- Diện tích căn hộ cũ và diện tích khác (nếu có), vị trí căn hộ của chủ sở hữu; trường hợp 

căn hộ cũ có diện tích công trình phụ nằm ngoài căn hộ theo thiết kế ban đầu thì phần diện 

tích phụ đó được tính phân bổ (gộp chung) vào diện tích căn hộ cũ khi thực hiện bố trí tái 

định cư; 

- Số hộ khẩu, số nhân khẩu trong căn hộ phải phá dỡ thuộc diện được bố trí tái định cư; 

- Việc bố trí tái định cư: Diện tích, vị trí căn hộ mới chủ sở hữu được bố trí tái định cư (chủ 

sở hữu không phải trả tiền); diện tích, vị trí căn hộ mới mà chủ sở hữu được mua thêm (nếu 

có) trong trường hợp căn hộ cũ có từ 02 hộ khẩu trở lên; 

- Việc bố trí tạm cư: Hỗ trợ bằng tiền hoặc bố trí quỹ nhà ở tạm cư (nêu rõ diện tích, vị trí 

căn hộ bố trí tạm cư đối với chủ sở hữu); 

- Các nội dung thỏa thuận khác liên quan đến bố trí tái định cư, tạm cư do doanh nghiệp 

kinh doanh bất động sản và chủ sở hữu nhà chung cư thỏa thuận (nếu có). 

b) Việc lấy ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện kết hợp với quy 

trình lựa chọn chủ đầu tư tại Hội nghị nhà chung cư quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Nghị 

định này; 

c) Trình tự, thủ tục trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư được thực hiện đồng thời với việc trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận 

phương án lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 9 của Nghị định này; 

d) Trên cơ sở phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ sở hữu nhà chung cư thực hiện ký hợp 

đồng khi bố trí tái định cư, tạm cư với từng chủ sở hữu nhà chung cư theo mẫu do Bộ Xây 

dựng hướng dẫn. 

2. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp Nhà nước đầu tư cải tạo, 

xây dựng lại nhà chung cư: 

a) Chủ đầu tư dự án được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn có trách nhiệm tổ chức lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng chủ sở hữu nhà chung cư gửi Sở Xây 

dựng thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Nội dung phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tên và địa chỉ của chủ sở hữu; 

- Số hộ khẩu, số nhân khẩu trong căn hộ phải phá dỡ thuộc diện được bố trí tái định cư; 

- Diện tích căn hộ cũ và diện tích khác (nếu có), vị trí căn hộ của chủ sở hữu; trường hợp 

căn hộ cũ có diện tích công trình phụ nằm ngoài căn hộ theo thiết kế ban đầu thì phần diện 

tích phụ đó được tính phân bổ (gộp chung) vào diện tích căn hộ cũ khi thực hiện bố trí tái 

định cư; 

- Diện tích, vị trí căn hộ mới chủ sở hữu được bố trí (chủ sở hữu không phải trả tiền); diện 

tích, vị trí căn hộ mới mà chủ sở hữu được mua thêm theo giá quy định của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh (nếu có) trong trường hợp căn hộ cũ có từ 02 hộ khẩu trở lên; 
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- Các căn cứ tính toán bố trí tái định cư, gồm: Giá căn hộ cũ, giá căn hộ mới, giá trị chênh 

lệch giữa căn hộ mới và căn hộ cũ; 

- Việc bố trí tạm cư: Hỗ trợ bằng tiền hoặc bố trí quỹ nhà ở tạm cư (nêu rõ diện tích, vị trí 

căn hộ bố trí tạm cư đối với chủ sở hữu); 

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có). 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư của chủ đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thẩm định và báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

c) Trường hợp nhà chung cư nguy hiểm cần phải phá dỡ khẩn cấp thì Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện việc cưỡng chế phá dỡ khẩn cấp nhà chung cư đó theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 11 của Nghị định này. Sau khi thực hiện việc phá dỡ, Chủ đầu tư dự 

án xây dựng lại nhà chung cư được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn có trách nhiệm lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Trình 

tự, thủ tục thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư thực hiện theo quy định tại Điểm a và Điểm b của Khoản này. 

3. Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư không có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì việc bố trí 

tái định cư thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Luật Nhà ở. Nếu chủ sở hữu nhà chung 

cư nhận bồi thường bằng tiền mà có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì được giải 

quyết theo quy định của pháp luật về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 

4. Đối với các công trình hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án (nếu có) thì việc bồi thường, 

hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. 

5. Các trường hợp tự cơi nới, xây dựng nhà ở, công trình xây dựng trên đất lấn chiếm trái 

phép thì không được bồi thường mà chỉ được hỗ trợ theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Trường hợp đủ điều kiện mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì được giải quyết theo quy 

định của pháp luật về nhà ở. 

6. Chi phí phục vụ cho việc bố trí nhà ở tạm cư được hạch toán vào chi phí thực hiện dự án 

đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. 

Chương III 

MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 15. Cơ chế, chính sách về đất đai 
Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà 

chung cư được hưởng các cơ chế, chính sách sau đây: 

1. Được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất 

trong khuôn viên dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của pháp 

luật về đất đai. 

2. Trình tự, thủ tục thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất các khu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại thực hiện theo quy 

định của pháp luật về đất đai. 

3. Được chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích đất trong phạm vi dự án để phục vụ 

nhu cầu kinh doanh, dịch vụ trên cơ sở bảo đảm phù hợp với quy hoạch và quyết định chủ 

trương đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) 

đối với toàn bộ phần diện tích đất được giao trong phạm vi dự án (kể cả phần diện tích đất 

được phép chuyển mục đích sử dụng nêu tại Khoản 3 Điều này). 

Điều 16. Cơ chế, chính sách về huy động vốn đầu tư 
1. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây lại nhà 

chung cư được huy động các nguồn vốn: 

a) Vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư; 
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b) Vốn huy động thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên 

doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; 

c) Tiền mua, tiền thuê mua, tiền thuê nhà ở hình thành trong tương lai đối với phần diện tích 

nhà ở còn lại (sau khi bố trí tái định cư) và diện tích công trình kinh doanh (nếu có) trong 

phạm vi dự án; 

d) Vốn vay từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam; 

đ) Vốn vay từ Quỹ phát triển nhà ở và nguồn vốn khác của địa phương (nếu có) để triển 

khai thực hiện dự án. 

2. Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư được bố trí căn hộ mới mà phải nộp thêm tiền 

chênh lệch diện tích thì được vay vốn tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại 

Việt Nam; vay vốn từ Quỹ phát triển nhà ở và nguồn vốn khác của địa phương (nếu có) theo 

quy định của pháp luật về tín dụng và pháp luật về tài chính để thanh toán khoản tiền chênh 

lệch phải nộp. 

3. Chủ đầu tư dự án được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với các 

diện tích nhà ở còn lại (sau khi thực hiện bố trí tái định cư) và diện tích kinh doanh, dịch vụ 

trong phạm vi dự án (nếu có) theo phương án quy hoạch được duyệt và quyết định chủ 

trương đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

Điều 17. Các cơ chế, chính sách ưu đãi khác 
1. Chủ đầu tư dự án được phép điều chỉnh hệ số sử dụng đất, tăng chiều cao công trình theo 

quy định tại Khoản 5 Điều 8 của Nghị định này. 

2. Được cung cấp miễn phí các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở cũng như các tiến 

bộ khoa học kỹ thuật về thi công, xây lắp nhằm đảm bảo giảm giá thành xây dựng công 

trình; được áp dụng hình thức tự thực hiện nếu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật. 

3. Được chỉ định thầu đối với các gói thầu cần triển khai ngay theo quy định của pháp luật 

về đấu thầu. 

4. Trường hợp chủ sở hữu được bồi thường nhà ở mới thì không phải nộp lệ phí trước bạ khi 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ. 

5. Trường hợp chủ sử dụng nhà chung cư đang thuê căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước 

(chưa được chuyển đổi thành sở hữu riêng) mà chung cư đó thuộc diện phải phá dỡ để cải 

tạo, xây dựng lại thì thực hiện theo cơ chế, chính sách như sau: 

a) Được tiếp tục bố trí cho thuê căn hộ chung cư mới (sau khi cải tạo, xây dựng lại) có diện 

tích tương đương tại địa điểm nhà chung cư bị phá dỡ; 

b) Được xem xét, giải quyết mua căn hộ mới theo quy định của pháp luật về quản lý sử 

dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 

c) Được xem xét, giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn theo quy 

định của pháp luật về nhà ở (nếu có nhu cầu). 

6. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định làm chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư quy định tại Khoản 2 

Điều 9 của Nghị định này thì doanh nghiệp đó được hưởng lợi nhuận định mức 10% tổng 

mức đầu tư của dự án. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 18. Quy định chuyển tiếp 
1. Trường hợp đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định chủ 

trương đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trước ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành, nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành văn bản, quyết định chủ 

trương đầu tư thì thực hiện chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền 

quy định của pháp luật về nhà ở và Nghị định này. 

2. Trường hợp dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đã được phê duyệt trước 

ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không phải phê duyệt lại theo quy định của 

Nghị định này. 
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3. Trường hợp đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chủ đầu tư đã làm thủ tục 

phê duyệt dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại, nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa phê duyệt 

dự án thì thực hiện phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và Nghị định này; 

trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được 

phê duyệt. 

4. Trường hợp dự án đã thực hiện lựa chọn chủ đầu tư, nhưng đến ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành mà chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ đầu tư thì việc lựa 

chọn chủ đầu tư và chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo quy 

định của Nghị định này. 

5. Trường hợp dự án đã được phê duyệt, nhưng quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được phê 

duyệt mà chủ đầu tư không triển khai thực hiện hoặc đã triển khai, nhưng bị chậm quá 24 

tháng so với tiến độ đã được phê duyệt mà nguyên nhân chủ quan được xác định do chủ đầu 

tư gây ra thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi dự án để giao cho chủ đầu tư 

khác đảm nhận triển khai thực hiện theo quy định của Nghị định này. 

6. Đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đang triển khai thực hiện mà các cơ 

chế, chính sách ưu đãi chủ đầu tư được hưởng thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định 

này thì chủ đầu tư dự án được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi quy định tại Nghị định 

này. 

Điều 19. Trách nhiệm thi hành 
1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm: 

a) Ban hành theo thẩm quyền quy định hướng dẫn chi tiết việc đánh giá mức độ nguy hiểm 

của kết cấu và quy trình kiểm định chất lượng nhà chung cư theo quy định tại Khoản 1 Điều 

6 của Nghị định này; quy định chi tiết hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia dự án theo quy định 

tại Điểm d Khoản 1 Điều 9 của Nghị định này; quy định chi tiết nội dung và mẫu hợp đồng 

bố trí tái định cư theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 14 của Nghị định này; 

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ về tình hình thực hiện cải tạo, xây dựng lại các 

nhà chung cư; 

c) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến phá dỡ, cải tạo, xây 

dựng lại nhà chung cư để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem 

xét, ban hành. 

2. Các Bộ, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm 

ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền được giao có liên quan 

đến công tác phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cho phù hợp với 

quy định tại Nghị định này. 

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 

a) Bố trí kinh phí và chỉ đạo các cơ quan chức năng để tổ chức điều tra, khảo sát, kiểm định 

chất lượng nhà chung cư trên phạm vi địa bàn, bao gồm nhà chung cư độc lập và khu nhà 

chung cư hết niên hạn sử dụng, hư hỏng nặng, nguy hiểm trên phạm vi địa bàn để lập kế 

hoạch cải tạo, xây dựng lại và nhiệm vụ được giao tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 99 của Luật 

Nhà ở; 

b) Chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức lập, thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt hoặc điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng để triển khai thực hiện dự án 

đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; 

c) Tổ chức lập, phê duyệt và công bố kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên phạm 

vi địa bàn theo quy định của Nghị định này và báo cáo về Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng 

hợp; 

d) Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và bố trí quỹ đất mới để thực hiện dự án 

phát triển nhà ở tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải di dời tại các nhà 

chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; 
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đ) Ban hành theo thẩm quyền các quy định, các cơ chế chính sách cụ thể phù hợp với điều 

kiện của địa phương để thực hiện việc phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại trên 

phạm vi địa bàn; 

e) Tổ chức thực hiện việc cưỡng chế di dời đối với các trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư 

không chấp hành việc lựa chọn chủ đầu tư và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã 

được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo thẩm 

quyền quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan. 

Điều 20. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015. 

2. Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về một số giải 

pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp hết hiệu 

lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

3. Các nội dung liên quan đến công tác phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được quy 

định trong các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản 

quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trước ngày 

Nghị định này có hiệu lực thi hành mà trái với quy định thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị 

định này thì thực hiện theo quy định của Nghị định này. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

định này./. 

  

  
Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc 

Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà 

nước; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị 

trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KTN (3b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 100/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 

NGHỊ ĐỊNH 
VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 

Chính phủ ban hành Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về phát triển và

quản lý nhà ở xã hội quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật Nhà 

ở). 

2. Việc quản lý sử dụng nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng hình thức quy định tại

Khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở thực hiện theo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 

3. Các đối tượng đã ký hợp đồng cam kết hoặc đã được giải ngân theo quy định của Chính

phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải 

quyết nợ xấu và các văn bản hướng dẫn thi hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành không 

thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này được áp dụng đối với các đối tượng sau đây: 

1. Tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước, nước ngoài và người Việt

Nam định cư ở nước ngoài tham gia đầu tư phát triển nhà ở thương mại; đầu tư phát triển 

nhà ở xã hội theo dự án để cho thuê, cho thuê mua, bán cho các đối tượng theo quy định của 

Luật Nhà ở. 

2. Hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, bán cho

các đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở. 

3. Các đối tượng được hỗ trợ về nhà ở được thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội theo quy định

của Luật Nhà ở. 

4. Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có liên quan đến lĩnh vực phát triển và

quản lý nhà ở xã hội. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, những từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 

1. Hộ gia đình, cá nhân là người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú được cấp theo quy

định của Luật Cư trú. 

2. Nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng để đáp ứng nhu cầu cho các hộ gia đình, cá nhân làm

việc tại các khu công nghiệp là tên gọi chung bao gồm: Khu công nghiệp, khu kinh tế, khu 

chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở sản xuất công nghiệp, 

thủ công nghiệp (kể cả các cơ sở khai thác, chế biến) của tất cả các ngành, nghề thuộc các 

thành phần kinh tế. 

3. Nhà ở xã hội chỉ để cho thuê là nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng để cho thuê.

Chương II 

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI 

Điều 4. Nguyên tắc xác định quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội 
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1. Tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 trong quá trình lập, thẩm định và phê 

duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư 

nông thôn, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm căn cứ vào nhu cầu 

nhà ở xã hội trên địa bàn để bố trí đủ quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội; chỉ đạo cơ 

quan chức năng xác định cụ thể vị trí, địa điểm, quy mô diện tích đất của từng dự án xây 

dựng nhà ở xã hội đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để phát triển nhà 

ở xã hội. 

2. Diện tích đất và các thông tin về khu vực, địa điểm dành để phát triển nhà ở xã hội phải 

được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ 

quan quản lý nhà ở cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về nhà ở. 

3. Việc sử dụng đất để phát triển nhà ở xã hội phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch đô thị, 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ theo đúng Giấy phép xây dựng trong trường hợp 

phải có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về 

xây dựng. 

4. Việc chuyển mục đích sử dụng đất vườn liền kề, đất nông nghiệp khác để phát triển nhà ở 

xã hội đối với tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; đối với hộ gia đình, cá nhân 

do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. 

Điều 5. Quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương 

mại, dự án đầu tư phát triển đô thị 
1. Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị, không phân 

biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - 

chuyển giao (BT) và hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) tại các đô thị từ 

loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích 

đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội. 

Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị đó có trách 

nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% (trừ trường hợp Nhà nước 

thu hồi quỹ đất 20% để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngân sách và trường 

hợp chủ đầu tư không có nhu cầu tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thì chuyển giao 

quỹ đất này cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án). 

2. Trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô 

sử dụng đất dưới 10 ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức hoặc dành quỹ đất 

20% để xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1 Điều này, hoặc chuyển giao quỹ nhà ở 

tương đương với giá trị quỹ đất 20% tính theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với 

Nhà nước tại thời điểm chuyển giao để sử dụng làm nhà ở xã hội, hoặc nộp bằng tiền tương 

đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước 

nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi 

địa bàn. 

3. Đối với trường hợp bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội không phù hợp với quy 

hoạch của địa phương hoặc có bố trí nhưng không đủ quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội 

quy định tại Khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, chấp thuận. 

4. Đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị đã lựa chọn chủ 

đầu tư trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhưng chưa bố trí quỹ đất 20% 

dành để xây dựng nhà ở xã hội mà sau thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, dự án 

đó bị thu hồi theo quy định của pháp luật để giao cho chủ đầu tư khác thì chủ đầu tư dự án 

đó có trách nhiệm tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch để bố trí bổ sung quỹ đất 20% để xây 

dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

5. Trường hợp Nhà nước sử dụng quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn ngân 

sách nhà nước thì chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô 
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thị có trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đã 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi bàn giao quỹ đất này cho Nhà nước. 

Khi bàn giao quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội cho Nhà nước thì chủ đầu tư dự án 

được hoàn trả (hoặc được khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư phải nộp ngân sách 

nhà nước) các khoản chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư xây dựng hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật và các khoản chi phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật mà 

chủ đầu tư đã thực hiện đối với quỹ đất 20% phải bàn giao. Số tiền còn lại chưa được hoàn 

trả hoặc khấu trừ (nếu có) được tính vào chi phí đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do Nhà nước 

đầu tư. 

6. Trường hợp Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo dự án bằng nguồn vốn 

ngân sách trung ương thì việc bố trí quỹ đất thực hiện theo quy định như sau: 

a) Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội được bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương từ 50% 

tổng mức đầu tư của dự án trở lên thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án có trách nhiệm 

chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng để xem xét, quyết định việc lựa chọn quỹ đất để triển 

khai thực hiện dự án; 

b) Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội được bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương dưới 

50% tổng mức đầu tư của dự án thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án xem xét, quyết 

định việc lựa chọn quỹ đất để triển khai thực hiện dự án. 

Điều 6. Quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các khu công nghiệp 
1. Trường hợp khu công nghiệp đang trong giai đoạn hình thành thì Ban quản lý khu công 

nghiệp của địa phương hoặc doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp có trách 

nhiệm tổ chức giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hội 

cho công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp đó theo quy hoạch đã được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt và chuyển giao cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội 

được lựa chọn theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này đảm nhận việc triển khai thực 

hiện dự án. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

nhà ở xã hội được phân bổ một phần hoặc toàn bộ vào giá thành kinh doanh hạ tầng khu 

công nghiệp đó. 

2. Trường hợp khu công nghiệp đã hình thành mà chưa có hoặc chưa đáp ứng đủ nhà ở cho 

công nhân, người lao động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm 

định, phê duyệt (hoặc điều chỉnh quy hoạch) để bổ sung quỹ đất phù hợp phát triển nhà ở xã 

hội; thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư dự án 

xây dựng nhà ở xã hội được lựa chọn theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này đảm nhận 

việc triển khai thực hiện dự án. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng được trích từ nguồn 

thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất để lại cho địa phương. 

Đối với các khu công nghiệp chưa sử dụng hết diện tích đất công nghiệp thì Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức điều chỉnh quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất để chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ 

xem xét, quyết định việc điều chỉnh một phần diện tích đất của khu công nghiệp đó để xây 

dựng nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động tại khu công nghiệp. 

3. Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội phục vụ công 

nhân, người lao động tại khu công nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Điều 7. Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội 
1. Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định như sau: 

a) Trường hợp nhà ở xã hội là nhà chung cư thì căn hộ phải được thiết kế, xây dựng theo 

kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích mỗi căn hộ tối 

thiểu là 25 m2 sàn, tối đa là 70 m2 sàn, bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư dự án được điều chỉnh tăng mật độ xây 

dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện 

hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành; 

Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được điều chỉnh tăng 

tiêu chuẩn diện tích căn hộ tối đa, nhưng mức tăng không quá 10% so với diện tích căn hộ 
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tối đa là 70 m2 và bảo đảm tỷ lệ số căn hộ trong dự án xây dựng nhà ở xã hội có diện tích 

sàn trên 70 m2 không quá 10% tổng số căn hộ nhà ở xã hội trong dự án. 

b) Trường hợp nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng thì tiêu chuẩn diện tích đất xây dựng 

của mỗi căn nhà không vượt quá 70 m2, hệ số sử dụng đất không vượt quá 2,0 lần và phải 

bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

Trường hợp dự án xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng thì phải được Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội tại các đô thị loại đặc 

biệt, loại 1 và loại 2 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo và xin ý kiến Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh trước khi quyết định chủ trương đầu tư. 

c) Việc thiết kế nhà ở xã hội riêng lẻ do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng phải bảo đảm 

chất lượng xây dựng, phù hợp với quy hoạch và điều kiện tối thiểu do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn thiết kế và ban hành 

quy định về điều kiện tối thiểu xây dựng nhà ở xã hội riêng lẻ. 

2. Dự án xây dựng nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước phải áp dụng 

thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Trường hợp chủ đầu tư 

dự án đề xuất được áp dụng mẫu thiết kế khác thì phải được cơ quan quyết định chủ trương 

đầu tư chấp thuận. 

Điều 8. Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội 
1. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn hoặc hình thức 

quy định tại Khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở thuộc nguồn vốn trung ương thì Bộ Xây dựng 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định lựa chọn chủ đầu tư. 

Trong thời hạn tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận được Tờ trình của Bộ Xây dựng, Thủ 

tướng Chính phủ có văn bản lựa chọn chủ đầu tư hoặc ủy quyền cho Bộ Xây dựng lựa chọn 

chủ đầu tư dự án. 

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn hoặc hình thức 

quy định tại Khoản 1 Điều 53 Luật Nhà ở thuộc nguồn vốn địa phương thì Sở Xây dựng báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn chủ đầu tư hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân 

quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) lựa chọn chủ đầu tư 

dự án. 

Trong thời hạn tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Xây dựng, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản lựa chọn chủ đầu tư hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân 

cấp huyện lựa chọn chủ đầu tư. Trường hợp được ủy quyền thì trong thời hạn tối đa là 30 

ngày, kể từ ngày nhận được văn bản ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện phải có văn bản lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội. 

3. Đối với nhà ở xã hội được đầu tư không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại 

Khoản 1 Điều 53 Luật Nhà ở thì Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn 

chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 57 của Luật Nhà ở và văn bản hướng dẫn của cơ 

quan có thẩm quyền ban hành. 

Trong thời hạn tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Xây dựng, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản lựa chọn chủ đầu tư hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân 

cấp huyện lựa chọn chủ đầu tư. Trường hợp được ủy quyền thì trong thời hạn tối đa là 30 

ngày, kể từ ngày nhận được văn bản ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện phải có văn bản lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội. 

4. Chủ đầu tư dự án thực hiện thủ tục xin chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư; tổ chức 

lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp 

luật về nhà ở và pháp luật có liên quan. 

5. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được phép triển khai các dự án nhà ở xã hội theo quy 

định tại Nghị định này để giải quyết nhà ở cho các đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 49 

của Luật Nhà ở phù hợp với tình hình và điều kiện đặc thù riêng, nhưng phải bảo đảm 

nguyên tắc mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần. 

Điều 9. Cơ chế hỗ trợ, ưu đãi chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 
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1. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách được miễn 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 58 của Luật Nhà ở, cụ 

thể như sau: 

a) Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất đã được Nhà nước giao, 

cho thuê, kể cả quỹ đất để xây dựng các công trình kinh doanh thương mại đã được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội; 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ 

tài chính của chủ đầu tư dự án phải nộp cho Nhà nước đối với trường hợp chủ đầu tư đã nộp 

tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất hoặc đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích đất đó được sử dụng để xây dựng nhà 

ở xã hội hoặc chủ đầu tư dự án đã nộp tiền sử dụng đất đối với quỹ đất 20%; 

b) Được dành 20% tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án xây dựng nhà 

ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh 

thương mại (kể cả nhà ở thương mại cao tầng hoặc thấp tầng) nhằm bù đắp chi phí đầu tư, 

góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản 

lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư; 

c) Trường hợp phương án quy hoạch chi tiết của dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt mà không bố trí quỹ đất riêng để xây dựng công trình kinh doanh thương mại 

trong phạm vi dự án thì chủ đầu tư được phép dành 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án 

đó để bán, cho thuê, thuê mua theo giá kinh doanh thương mại; 

Phần kinh doanh thương mại quy định tại Khoản này phải được hạch toán chung vào toàn 

bộ dự án và bảo đảm nguyên tắc lợi nhuận định mức tối đa theo quy định tại Điều 21 của 

Nghị định này. Ngoài phần diện tích kinh doanh thương mại nêu tại Điểm c Khoản này, chủ 

đầu tư dự án có trách nhiệm bố trí phần diện tích để phục vụ nhu cầu sinh hoạt chung của 

các hộ dân cư trong phạm vi dự án (khu vực sinh hoạt cộng đồng, để xe và các công trình hạ 

tầng thiết yếu khác). Phần diện tích này được xác định trên cơ sở quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện 

hành và phương án quy hoạch - kiến trúc do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Chủ đầu tư dự án được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo 

quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 58 của Luật Nhà ở và pháp luật về thuế có liên quan. 

Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được giảm 70% thuế suất thuế 

giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế đối với nhà 

ở xã hội hiện hành. 

3. Chủ đầu tư dự án được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc tổ chức tín 

dụng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 58 của Luật Nhà ở. 

Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được vay vốn ưu đãi đầu tư 

với thời hạn tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 20 năm. Trường hợp chủ đầu tư dự án 

có nhu cầu vay dưới 15 năm thì chủ đầu tư được thỏa thuận với ngân hàng thời hạn cho vay 

thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu. 

4. Chủ đầu tư dự án được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí 

đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội theo 

quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 58 của Luật Nhà ở. 

Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được hỗ trợ toàn bộ kinh phí 

đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

5. Chủ đầu tư dự án được miễn thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở đối với trường 

hợp dự án áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nhà ở xã hội do cơ quan có thẩm quyền 

ban hành; được áp dụng hình thức tự thực hiện đối với các công tác tư vấn, thi công xây lắp 

nếu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

6. Hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đáp ứng yêu cầu quy định tại 

Khoản 2 Điều 58 của Luật Nhà ở thì được hưởng các ưu đãi theo quy định tại Điểm a 

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 của Điều này. 

Điều 10. Huy động vốn phát triển nhà ở xã hội 
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1. Nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư được huy động từ các nguồn sau 

đây: 

a) Vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách trung ương; vốn trái phiếu Chính phủ (nếu có); quỹ 

phát triển nhà ở của địa phương (nếu có), quỹ của Bộ Quốc phòng được thành lập và hoạt 

động theo quy định của pháp luật (nếu có); ngân sách địa phương hỗ trợ hàng năm theo 

quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, 

công trái nhà ở; huy động từ các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; 

b) Vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và các nguồn vốn khác vay của nước ngoài (nếu 

có). 

2. Nguồn vốn ngoài ngân sách do các thành phần kinh tế (bao gồm cả hộ gia đình, cá nhân) 

tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội huy động, gồm: 

a) Vốn tự có của chủ đầu tư dự án hoặc của hộ gia đình, cá nhân; 

b) Vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc từ các tổ chức tín dụng do Nhà 

nước chỉ định theo quy định tại Chương III của Nghị định này; 

c) Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của pháp luật về phát hành 

trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của doanh nghiệp đầu 

tư; 

d) Vay vốn thương mại của các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo quy định 

của pháp luật; 

đ) Vay từ Quỹ phát triển nhà ở của địa phương (nếu có), quỹ của Bộ Quốc phòng được 

thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (nếu có); 

e) Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Phát triển nhà ở xã hội theo hình thức xây dựng - chuyển giao 
1. Căn cứ theo quy hoạch và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội đã được phê duyệt trên địa 

bàn, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lập danh mục các dự án xây dựng nhà ở xã hội 

theo hình thức BT và xác định các điều kiện lựa chọn nhà đầu tư BT để báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh và của Sở Xây dựng trong thời hạn tối thiểu 30 ngày làm việc về danh 

mục và các thông tin liên quan đến dự án xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức BT, điều 

kiện lựa chọn nhà đầu tư BT để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia. 

2. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội thực hiện theo quy định của pháp 

luật về nhà ở và pháp luật có liên quan. 

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét để ký hợp đồng 

BT hoặc ủy quyền cho Sở Xây dựng ký hợp đồng BT. Nhà đầu tư BT có trách nhiệm tổ 

chức lập và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

(đối với trường hợp khu vực dự án chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500) và tổ chức lập dự 

án xây dựng nhà ở xã hội để thẩm định phê duyệt theo quy định của pháp luật về nhà ở và 

pháp luật có liên quan. 

4. Việc triển khai hoạt động xây dựng nhà ở xã hội đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội 

theo hình thức BT thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

5. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng và nghiệm thu công trình nhà ở xã hội theo hợp 

đồng BT, nhà đầu tư BT có trách nhiệm bàn giao quỹ nhà ở này cho Sở Xây dựng để thực 

hiện quản lý, khai thác theo quy định. 

6. Việc thanh toán cho nhà đầu tư BT được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 12. Mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội 
1. Trường hợp trên địa bàn chưa có đủ quỹ nhà ở xã hội mà có nhà ở thương mại được xây 

dựng theo dự án, bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng, phù hợp với 

loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội thì cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào quy định 

tại Khoản 2 Điều này có thể mua nhà ở này để làm nhà ở xã hội. 

2. Việc mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội được quy định như sau: 

422



a) Trường hợp sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương thì Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp 

với Bộ Tài chính lập dự án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc thực hiện phê 

duyệt nếu được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền; 

b) Trường hợp sử dụng nguồn vốn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an quy định cơ quan trực thuộc lập dự án để báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phê 

duyệt hoặc thực hiện phê duyệt nếu được ủy quyền; 

c) Trường hợp sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương thì Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp 

với Sở Tài chính lập dự án và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt; 

d) Nội dung dự án mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội bao gồm vị trí, địa điểm, loại 

nhà, số lượng nhà ở, diện tích sử dụng của mỗi loại nhà ở, giá mua bán nhà ở, các chi phí có 

liên quan, nguồn vốn mua nhà ở, phương thức thanh toán tiền mua nhà ở, cơ quan ký hợp 

đồng mua bán nhà ở, cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà ở sau khi mua, trách nhiệm của 

các cơ quan có liên quan trong thực hiện dự án. 

3. Trình tự, thủ tục mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội được thực hiện như sau: 

a) Căn cứ vào nội dung của dự án đã được phê duyệt, cơ quan được giao làm chủ đầu tư dự 

án thực hiện ký hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; 

việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở được thực hiện theo quy định về mua bán nhà ở thương 

mại; 

b) Căn cứ vào hợp đồng mua bán nhà ở đã ký kết, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương 

mại có trách nhiệm bàn giao nhà ở và cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan đến nhà ở mua 

bán cho bên mua; 

c) Sau khi nhận bàn giao nhà ở, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện quản lý theo quy 

định của Luật Nhà ở và Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Nhà ở; 

d) Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan 

có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho bên mua nhà ở; trường hợp quy 

định tại Điểm a Khoản 2 Điều này thì Bộ Xây dựng đại diện đứng tên trong Giấy chứng 

nhận; trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này thì đại diện đứng tên trong Giấy 

chứng nhận là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 

này thì đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Xây 

dựng. 

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho các cơ quan quy định tại Điểm này được thực 

hiện theo pháp luật về đất đai. 

Chương III 

VAY VỐN ƯU ĐÃI ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ Ở XÃ HỘI 

Điều 13. Nguyên tắc thực hiện chính sách vay vốn ưu đãi 
1. Việc cho vay vốn ưu đãi phải bảo đảm đúng đối tượng, đáp ứng đủ điều kiện theo quy 

định. 

2. Trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều chính sách vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở thì 

chỉ được áp dụng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất. 

3. Trường hợp hộ gia đình có nhiều đối tượng được hưởng nhiều chính sách vay vốn ưu đãi 

thì chỉ áp dụng một chính sách vay vốn cho cả hộ gia đình. 

4. Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định thực hiện 

việc cho vay ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về nhà 

ở, pháp luật về tín dụng và pháp luật có liên quan. 

5. Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội 

phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian 

tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay. 

Điều 14. Vay vốn ưu đãi theo các chương trình mục tiêu về nhà ở 
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1. Các đối tượng quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 49 của Luật Nhà ở được vay vốn ưu đãi 

hỗ trợ nhà ở để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định cụ thể của từng 

chương trình mục tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

2. Điều kiện vay, mức vay, thời hạn, lãi suất cho vay, chính sách xử lý nợ và bảo đảm tiền 

vay, gia hạn được thực hiện theo quy định cụ thể tại Quyết định phê duyệt chương trình mục 

tiêu về nhà ở tương ứng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 15. Vay vốn ưu đãi để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 
1. Đối tượng được vay vốn: 

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn 

hoặc hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, 

bán; 

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, dịch vụ tự đầu tư xây dựng nhà ở để bố 

trí cho người lao động của chính doanh nghiệp, hợp tác xã đó mà không thu tiền thuê nhà 

hoặc có thu tiền thuê nhà với giá thuê không vượt quá khung giá cho thuê nhà ở xã hội do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành; 

c) Hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, 

bán. 

2. Điều kiện được vay vốn đối với các đối tượng quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 

Điều này: 

a) Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; có danh mục dự án xây dựng 

nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt; 

b) Có dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định 

của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở; 

c) Đã có quyết định giao đất hoặc đã có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 

đất đai và đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; 

d) Đã được cấp Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

đ) Có mức vốn tối thiểu tham gia vào dự án, phương án vay theo quy định của tổ chức tín 

dụng cho vay; 

e) Thực hiện bảo đảm tiền vay, thế chấp vay vốn theo quy định của pháp luật. 

3. Điều kiện được vay vốn đối với các đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này 

phải có phương án đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận và đáp ứng các quy định tại 

Điểm c, d, đ và e Khoản 2 Điều này. 

4. Mức cho vay: 

a) Đối với xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê: Mức cho vay tối đa bằng 80% tổng mức 

đầu tư dự án hoặc phương án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay; 

b) Đối với xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán: Mức cho vay tối đa bằng 70% tổng 

mức đầu tư của dự án, phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền 

vay. 

5. Thời hạn vay: 

a) Đối với việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì thời hạn cho vay tối thiểu là 

15 năm và tối đa không quá 20 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên; 

b) Đối với việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua thì thời hạn cho vay tối thiểu 

là 10 năm và tối đa không quá 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên; 

c) Đối với dự án đầu tư nhà ở xã hội để bán thì thời hạn cho vay tối thiểu là 05 năm và tối 

đa không quá 10 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên; 

d) Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu 

quy định tại Điểm a, b và c Khoản này thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho 

vay thấp hơn. 

6. Thực hiện trả nợ gốc và lãi tiền vay theo quy định của tổ chức tín dụng cho vay. 

7. Lãi suất vay: 
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a) Lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định theo đề nghị của Hội đồng quản trị cho từng thời kỳ; 

b) Lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác 

định và công bố trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình 

quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ. 

8. Giải ngân vốn vay: Vốn vay được giải ngân theo tiến độ thực hiện và đề nghị của chủ đầu 

tư. Số tiền giải ngân từng đợt căn cứ vào khối lượng hoàn thành công trình theo điểm dừng 

kỹ thuật. 

Điều 16. Vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải 

tạo, sửa chữa nhà để ở 
1. Đối tượng được vay vốn là các đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 

của Luật Nhà ở. 

2. Điều kiện được vay vốn đối với hộ gia đình, cá nhân vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà 

ở xã hội: 

a) Có đủ vốn tối thiểu tham gia vào phương thức vay vốn theo quy định của Ngân hàng 

Chính sách xã hội hoặc tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định; 

b) Có đủ hồ sơ chứng minh theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này; 

c) Có nguồn thu nhập và có khả năng trả nợ theo cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội 

hoặc tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định; 

d) Có Giấy đề nghị vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, trong đó có cam kết của 

cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi tại ngân hàng 

khác để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; 

đ) Có hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư theo quy định của Nghị 

định này và của pháp luật về nhà ở; 

e) Thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp 

luật. Ngân hàng cho vay, chủ đầu tư và người vay vốn phải quy định rõ phương thức quản 

lý, xử lý tài sản bảo đảm trong hợp đồng ba bên. 

3. Điều kiện được vay vốn đối với hộ gia đình, cá nhân vay vốn để xây dựng mới hoặc cải 

tạo, sửa chữa nhà ở của mình 

a) Có đủ vốn tối thiểu tham gia vào phương thức vay vốn theo quy định của Ngân hàng 

Chính sách xã hội hoặc tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định; 

b) Có đủ hồ sơ chứng minh theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này; 

c) Có nguồn thu nhập và có khả năng trả nợ theo cam kết với tổ chức tín dụng cho vay vốn; 

d) Có Giấy đề nghị vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, trong đó có 

cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn ưu đãi hỗ trợ 

nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng khác; 

đ) Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với 

đất tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy 

định của pháp luật về đất đai; 

e) Có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về 

xây dựng; 

g) Thực hiện bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở 

hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật. 

4. Mức vốn vay: 

a) Trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá 

trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà; 

b) Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 

70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền 

vay. 

5. Lãi suất vay: 

a) Lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định theo đề nghị của Hội đồng quản trị cho từng thời kỳ; 
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b) Lãi suất cho vay ưu đãi tại các tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo 

đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho từng thời kỳ. 

6. Thời hạn vay: Thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. 

Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì 

được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn. 

7. Thực hiện trả nợ gốc và lãi tiền vay theo quy định của tổ chức tín dụng cho vay. 

8. Giải ngân vốn vay: Vốn vay được giải ngân theo thỏa thuận trong hợp đồng vay vốn được 

ký kết giữa hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tín dụng cho vay vốn. 

Điều 17. Nguồn vốn cho vay ưu đãi để thực hiện chính sách nhà ở xã hội 
1. Nguồn vốn cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội: 

a) Căn cứ vào kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm, ngân sách nhà nước 

cấp 100% nguồn vốn để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay đối với các đối 

tượng được nêu tại Khoản 1 Điều 14 và Khoản 1 Điều 15 của Nghị định này; 

b) Căn cứ vào kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm, ngân sách nhà nước 

cấp 50% nguồn vốn; Ngân hàng Chính sách xã hội đáp ứng 50% nguồn vốn từ tiền gửi tiết 

kiệm của người vay, vốn huy động; ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất và phí 

quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định để cho vay đối với các đối tượng 

tại Khoản 1 Điều 16 của Nghị định này; 

c) Nguồn vốn ủy thác từ quỹ phát triển nhà ở địa phương (nếu có), ngân sách địa phương hỗ 

trợ hàng năm, vốn từ phát hành trái phiếu, công trái nhà ở và từ các nguồn hợp pháp khác 

theo quy định của pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt để thực hiện mục tiêu, 

kế hoạch nhà ở xã hội tại địa phương theo quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

2. Nguồn vốn cho vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng: 

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trong từng thời kỳ do cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt, ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất cho các tổ chức tín dụng do Nhà 

nước chỉ định để cho các đối tượng tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và cho các đối 

tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội vay ưu đãi với lãi suất không vượt quá 

50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ. 

Điều 18. Quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay ưu đãi 
1. Việc quản lý nguồn vốn và quản lý sử dụng vốn cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội do Ngân 

hàng Chính sách xã hội hoặc các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định thực hiện. 

2. Việc xử lý nợ bị rủi ro thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng hướng dẫn cụ thể về cơ chế huy 

động tiết kiệm và các nội dung liên quan đến cho vay ưu đãi phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn được giao. 

Chương IV 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở XÃ HỘI 

Điều 19. Quy định về việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội 
1. Nhà ở xã hội phải được bán, cho thuê, thuê mua theo đúng đối tượng và điều kiện quy 

định tại Điều 49 và Điều 51 của Luật Nhà ở; mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được giải quyết 

hỗ trợ nhà ở xã hội một lần theo quy định tại Điều 52 của Luật Nhà ở. 

2. Việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng ngân sách nhà nước thực 

hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

3. Người thuê nhà ở xã hội không được cho thuê lại hoặc chuyển nhượng nhà ở dưới mọi 

hình thức trong thời gian thuê nhà theo hợp đồng đã ký với bên cho thuê. 

4. Người mua, thuê mua nhà ở xã hội không được phép thế chấp (trừ trường hợp thế chấp 

với ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ đó) và không được chuyển nhượng 

nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 05 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền 

mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán, bên cho thuê mua; chỉ được phép 

bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 
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Kể từ thời điểm người mua, thuê mua nhà ở xã hội đư ợc phép bán nhà ở xã hội cho các đối 

tượng có nhu cầu thì ngoài các khoản phải nộp khi thực hiện bán nhà ở theo quy định của 

pháp luật, bên bán căn hộ nhà chung cư phải nộp cho Nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất 

được phân bổ cho căn hộ đó; trường hợp bán nhà ở xã hội thấp tầng liền kề phải nộp 100% 

tiền sử dụng đất, tính theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểm bán 

nhà ở. 

5. Trong thời hạn chưa đủ 05 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội, 

nếu bên mua hoặc thuê mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho Nhà 

nước (trong trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư) hoặc bán lại cho chủ 

đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội (trong trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội được đầu 

tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách) hoặc bán lại cho đối tượng được mua, thuê 

mua nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở, với giá bán tối đa bằng giá bán 

nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá 

nhân. 

6. Đối với dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì chủ đầu tư chỉ được bán sau thời gian tối 

thiểu là 10 năm kể từ khi hoàn thành bàn giao để cho thuê và chỉ được bán cho các đối 

tượng quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở, với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội 

cùng loại tại cùng địa điểm. 

7. Trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội riêng lẻ do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng 

thì việc chuyển quyền sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đất 

đai. 

8. Căn cứ theo quy định của Nghị định này và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm 

quyền ban hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể việc xét duyệt và thứ tự ưu tiên 

đối với các đối tượng có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn, 

bảo đảm phù hợp với tình hình và điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương. 

9. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ban hành quy định cụ thể về đối tượng và điều kiện được 

mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đối với các dự án nhà ở xã hội do Bộ Quốc phòng và Bộ 

Công an triển khai thực hiện sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng bằng văn bản. 

Điều 20. Trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội 
1. Đối với dự án nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách 

a) Sau khi khởi công dự án, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm cung 

cấp các thông tin liên quan đến dự án (tên dự án; chủ đầu tư dự án; địa điểm xây dựng dự 

án; địa chỉ liên lạc, địa chỉ nộp đơn đăng ký; tiến độ thực hiện dự án; quy mô dự án; số 

lượng căn hộ (trong đó bao gồm: Số căn hộ để bán, số căn hộ cho thuê, số căn hộ cho thuê 

mua); diện tích căn hộ; giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua (tạm tính) đối với từng loại 

căn hộ; thời gian bắt đầu và kết thúc nhận đơn đăng ký và các nội dung khác có liên quan) 

để công bố công khai tại Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại địa phương nơi có dự 

án; đăng tải ít nhất 01 lần tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương và công 

bố tại Sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư (nếu có) để người dân biết, đăng ký và thực 

hiện việc theo dõi, giám sát; 

b) Trước khi thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở 

xã hội có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về tổng số căn hộ sẽ bán, cho thuê, cho thuê 

mua và thời điểm bắt đầu bán, cho thuê, cho thuê mua để Sở Xây dựng biết và kiểm tra. 

Công bố công khai tại Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại địa phương nơi có dự án 

trong thời gian tối thiểu là 30 ngày làm việc kể từ thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký 

mua, thuê, thuê mua nhà ở tại dự án; 

c) Trên cơ sở các thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn đã được công bố theo quy 

định tại Điểm a Khoản này; hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua, thuê, thuê mua 

nhà ở xã hội nộp hồ sơ cho chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này và 

hướng dẫn cụ thể của Bộ Xây dựng; 

d) Sau khi tập hợp đầy đủ giấy tờ đăng ký của các đối tượng có nhu cầu, chủ đầu tư dự án 

nhà ở xã hội có trách nhiệm xem xét từng hồ sơ đăng ký, đối chiếu với các quy định về đối 
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tượng, điều kiện theo quy định tại Điều 49 và Điều 51 của Luật Nhà ở, quy định của Nghị 

định này và hướng dẫn chi tiết của Bộ Xây dựng để lập danh sách đối tượng được mua, 

thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư. 

Trường hợp người có nhu cầu đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đã nộp hồ sơ hợp 

lệ theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này cho chủ đầu tư, nhưng trong dự án không 

còn quỹ nhà để giải quyết thì chủ đầu tư dự án có trách nhiệm ghi rõ lý do và gửi trả lại hồ 

sơ (bao gồm cả Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện để được mua, thuê, thuê mua 

nhà ở xã hội mà người đăng ký đã nộp) để người đó biết và nộp hồ sơ tại dự án khác. 

Khi người có nhu cầu nộp hồ sơ, người nhận hồ sơ phải ghi Giấy biên nhận. Nếu hồ sơ chưa 

hợp lệ (chưa đúng theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này) thì người nhận hồ sơ có 

trách nhiệm ghi rõ lý do chưa giải quyết và trả lại cho người nộp hồ sơ để thực hiện việc bổ 

sung, hoàn thiện; 

đ) Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm gửi Danh sách các đối tượng dự 

kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo thứ tự ưu tiên (trên cơ sở chấm 

điểm theo nguyên tắc quy định tại Điều 23 của Nghị định này) về Sở Xây dựng địa phương 

nơi có dự án để kiểm tra nhằm loại trừ việc người được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội 

được hỗ trợ nhiều lần. 

Trường hợp đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo Danh sách do 

chủ đầu tư lập mà đã được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở theo quy định hoặc đã được 

mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án khác thì Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn 

bản thông báo cho chủ đầu tư biết để xóa tên trong Danh sách được mua, thuê, thuê mua 

nhà ở xã hội. Sau 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được Danh sách, nếu Sở Xây dựng không 

có ý kiến phản hồi thì chủ đầu tư thông báo cho các đối tượng được mua, thuê, thuê mua 

nhà ở xã hội trong dự án của mình đến để thỏa thuận, thống nhất và ký hợp đồng. 

Trường hợp người có nhu cầu nhà ở xã hội đáp ứng đủ điều kiện và đã được chủ đầu tư dự 

án xem xét, đưa vào Danh sách mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội của dự án đó, nhưng 

người đó không còn có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì chủ đầu tư dự án gửi 

trả lại hồ sơ (bao gồm cả giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện để được mua, thuê, 

thuê mua nhà ở xã hội) cho người đã nộp hồ sơ; 

e) Mỗi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội chỉ được nộp giấy 

tờ đăng ký tại một dự án. Trong trường hợp dự án không còn quỹ nhà để bán, cho thuê, cho 

thuê mua thì chủ đầu tư nêu rõ lý do và trả lại hồ sơ để người có nhu cầu nộp tại dự án khác. 

Bên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thanh toán trực tiếp với chủ đầu tư hoặc thực hiện 

thông qua ngân hàng do chủ đầu tư và người mua, thuê, thuê mua thống nhất theo thỏa 

thuận; 

g) Sau khi ký Hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án có 

trách nhiệm lập đầy đủ Danh sách các đối tượng (bao gồm cả các thành viên trong hộ) đã 

được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội gửi về Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để 

công bố công khai trong thời hạn 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được Danh sách này) 

và lưu trữ để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra (hậu kiểm). Đồng thời, chủ đầu tư dự 

án có trách nhiệm công bố công khai danh sách này tại trụ sở làm việc của chủ đầu tư và tại 

Sàn giao dịch bất động sản hoặc Trang thông tin điện tử về nhà ở xã hội của chủ đầu tư (nếu 

có). 

2. Đối với nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng 

a) Hộ gia đình, cá nhân đầu tư nhà ở xã hội có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về địa 

điểm xây dựng; tiến độ thực hiện; quy mô, số lượng căn hộ, trong đó bao gồm: Số căn hộ để 

bán, số căn hộ cho thuê, số căn hộ cho thuê mua; giá bán, cho thuê, cho thuê mua; thời gian 

bắt đầu bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng nhà ở 

để công bố công khai tại trụ sở của xã, phường để chính quyền địa phương và người dân 

biết để thực hiện theo dõi, giám sát; 
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b) Trên cơ sở các thông tin về nhà ở xã hội trên địa bàn đã được công bố theo quy định; 

người có nhu cầu đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội nộp hồ sơ cho chủ hộ đầu tư 

xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này; 

c) Sau khi tập hợp đầy đủ hồ sơ đăng ký của các đối tượng có nhu cầu, hộ gia đình, cá nhân 

đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để xem xét, xác 

nhận Danh sách đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội trước khi chủ hộ và người mua, 

thuê, thuê mua nhà ở thực hiện việc ký Hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; 

d) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sao hồ sơ đăng ký và Danh sách đối tượng được 

mua, thuê mua nhà ở xã hội gửi Sở Xây dựng để kiểm tra, loại trừ trường hợp đối tượng 

mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần. 

Điều 21. Giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội 
1. Giá bán nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở tính đủ các chi phí để thu 

hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có) và lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án 

không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư; không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước quy 

định tại Điều 58 của Luật Nhà ở vào giá bán nhà ở xã hội. 

2. Giá thuê mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở tính đủ các chi phí để 

thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có) và lợi nhuận định mức của toàn bộ dự 

án không vượt quá 15% tổng chi phí đầu tư; không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước quy 

định tại Điều 58 của Luật Nhà ở vào giá thuê mua nhà ở xã hội. 

Bên thuê mua phải nộp lần đầu 20% giá trị nhà ở và nộp phần còn lại theo định kỳ do bên 

cho thuê mua và bên thuê mua thỏa thuận, tính từ thời điểm bàn giao nhà ở đó; thời hạn thuê 

mua nhà ở xã hội tối thiểu là 05 năm, kể từ ngày bên cho thuê mua bàn giao nhà ở cho bên 

thuê mua. 

3. Giá cho thuê nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở tính đủ chi phí bảo trì; 

chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có) và lợi nhuận định mức của toàn 

bộ dự án không vượt quá 15% tổng chi phí đầu tư; không tính các khoản ưu đãi của Nhà 

nước quy định tại Điều 58 của Luật Nhà ở vào giá thuê nhà ở xã hội; thời hạn thu hồi vốn 

tối thiểu là 15 năm, kể từ ngày ký hợp đồng. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan chức năng trực thuộc thực hiện thẩm định giá bán, 

thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân 

sách nhà nước trên phạm vi địa bàn. 

5. Đối với nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng để cho thuê, cho thuê mua 

hoặc bán do chủ đầu tư tự xác định giá nhưng không được cao hơn khung giá do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh ban hành. 

6. Người thuê nhà ở xã hội có trách nhiệm nộp trước cho bên cho thuê nhà một khoản tiền 

đặt cọc theo thỏa thuận của hai bên, nhưng tối đa không vượt quá 12 tháng, tối thiểu không 

thấp hơn 03 tháng tiền thuê nhà ở để bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ của người thuê nhà. 

Cho phép bên cho thuê và bên thuê nhà ở xã hội được thỏa thuận khoản tiền đặt cọc cao hơn 

mức nộp quy định tại Khoản này, nhưng khoản tiền đặt cọc này không vượt quá 50% giá trị 

của nhà ở cho thuê. Trong trường hợp bên thuê nộp khoản tiền đặt cọc theo quy định tại 

Khoản này thì được giảm giá cho thuê nhà ở hoặc không phải đóng tiền thuê nhà ở trong 

một thời hạn nhất định do hai bên thỏa thuận. 

Trường hợp người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng quy định tại các Khoản 1, 3, 

9 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở thì không bắt buộc phải nộp tiền đặt cọc khi thuê nhà ở xã 

hội. 

7. Người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách 

xã hội hoặc tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để thanh toán tiền mua, thuê, thuê mua 

nhà ở xã hội theo quy định tại Chương III của Nghị định này. 

8. Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua 

nhà ở xã hội. 

Điều 22. Hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về 

nhà ở xã hội 
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1. Các đối tượng được quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở chưa được hưởng các chính 

sách hỗ trợ về nhà ở xã hội khi xin hỗ trợ nhà ở xã hội phải có đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở và 

giấy tờ chứng minh về đối tượng, cụ thể như sau: 

a) Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 49 của Luật Nhà ở phải có giấy tờ chứng minh về 

đối tượng theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng, xác nhận về thực 

trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng 

ký hộ khẩu thường trú cấp; 

b) Đối tượng quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có giấy xác 

nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc về đối tượng và thực trạng nhà ở; 

c) Đối tượng quy định tại Khoản 8 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có giấy xác nhận đã trả 

lại nhà ở công vụ do cơ quan quản lý nhà ở công vụ cấp; 

d) Đối tượng quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có xác nhận của cơ sở 

đào tạo nơi đối tượng đang học tập; 

đ) Đối tượng quy định tại Khoản 10 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có bản sao có chứng 

thực chứng minh người đó có tên trong Danh sách thu hồi đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện nơi người có nhà, đất bị thu hồi về việc chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, 

đất ở tái định cư. 

2. Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú như sau: 

a) Trường hợp đối tượng đăng ký xin mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội có đăng ký hộ khẩu 

thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội thì phải có bản sao 

có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó; 

b) Trường hợp đối tượng đăng ký xin mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không có hộ khẩu 

thường trú theo quy định tại Điểm a Khoản này thì phải có bản sao có chứng thực giấy đăng 

ký tạm trú; bản sao có chứng thực hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên tính 

đến thời điểm nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và giấy xác nhận (hoặc giấy 

tờ chứng minh) về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương nơi người đó đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp 

đối tượng làm việc cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố nơi có nhà ở 

xã hội mà việc đóng bảo hiểm thực hiện tại địa phương nơi đặt trụ sở chính thì phải có giấy 

xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đặt trụ sở chính về việc đóng bảo hiểm. 

3. Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập như sau: 

a) Các đối tượng quy định tại Khoản 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở phải có xác nhận của 

cơ quan, đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp 

thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; 

b) Các đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 49 của Luật Nhà ở tự kê khai về mức thu nhập 

của bản thân và chịu trách nhiệm về thông tin tự kê khai. Sở Xây dựng liên hệ với Cục thuế 

địa phương để xác minh thuế thu nhập của các đối tượng này trong trường hợp cần thiết. 

4. Các đối tượng quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở phải đáp ứng điều kiện được hưởng 

chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Điều 51 của Luật Nhà ở, trường hợp có nhà ở 

thuộc sở hữu của mình thì diện tích nhà ở bình quân dưới 10 m2/người. 

5. Bộ Xây dựng ban hành mẫu giấy tờ để thực hiện các quy định tại Điều này. 

Điều 23. Nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã 

hội 
1. Nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư xây dựng 

theo dự án: 

a) Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số 

căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận 

giữa chủ đầu tư và khách hàng; 

b) Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ 

do chủ đầu tư công bố thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm 

điểm theo tiêu chí quy định tại Khoản 2 Điều này. 
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Sau khi xét duyệt, lựa chọn đủ hồ sơ hợp lệ tương ứng với tổng số căn hộ do chủ đầu tư 

công bố thì việc xác định cụ thể từng căn hộ trước khi ký hợp đồng thực hiện theo nguyên 

tắc thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng. Trường hợp có nhiều hồ sơ hợp lệ bằng điểm 

nhau vượt quá tổng số căn hộ được đầu tư thì chủ đầu tư tổ chức lựa chọn theo hình thức 

bốc thăm công khai; 

c) Trường hợp người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không đạt được nhu cầu, nguyện 

vọng của mình tại dự án đã đăng ký thì được trả hồ sơ để đăng ký tại các dự án khác, nếu 

không muốn lựa chọn căn hộ khác còn lại trong dự án đó. 

2. Thang điểm được xác định trên cơ sở các tiêu chí cụ thể sau: 

TT Tiêu chí chấm điểm Số điểm 

1 

Tiêu chí khó khăn về nhà ở:  

- Chưa có nhà ở. 40 

- Có nhà ở nhưng hư hỏng, dột, nát hoặc diện tích bình quân dưới 10 

m2/người. 

30 

2 

Tiêu chí về đối tượng:  

- Đối tượng 1 (quy định tại các Khoản 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở). 30 

- Đối tượng 2 (quy định tại các Khoản 4 và 9 Điều 49 của Luật Nhà ở 20 

- Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 8 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở). 40 

3 

Tiêu chí ưu tiên khác:  

- Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2. 10 

- Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người thuộc 

đối tượng 2. 

7 

- Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2 4 

Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu 

tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất. 

 

4 
Tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định: 
(theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, nếu có) 

10 

3. Căn cứ theo nguyên tắc, tiêu chí chấm điểm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được 

mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn phù hợp với đặc thù của địa phương nhưng 

không được vượt quá tiêu chí tại Điểm 4 Khoản 2 Điều này, để hướng dẫn các chủ đầu tư 

dự án và các hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội 

đúng đối tượng theo quy định. 

4. Chủ đầu tư dự án và hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội căn cứ theo 

nguyên tắc, tiêu chí chấm điểm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này và quy định cụ 

thể của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành (nếu có) để thực hiện việc bán, cho thuê, cho 

thuê mua nhà ở xã hội do mình đầu tư xây dựng. 

5. Đối với đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 49 của Luật Nhà ở thì có thể đăng ký mua, 

thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án do các thành phần kinh tế đầu tư hoặc dự án do Bộ 

Quốc phòng, Bộ Công an triển khai thực hiện nhưng phải bảo đảm nguyên tắc mỗi đối 

tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở chỉ được hỗ trợ giải quyết một lần. 

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định cụ thể tiêu chí xét duyệt đối tượng, điều kiện đối 

với các trường hợp được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án xây dựng nhà ở xã 

hội do mình triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù của lực lượng vũ trang gửi Bộ Xây 

dựng để có ý kiến thống nhất bằng văn bản trước khi ban hành, trong thời hạn 15 ngày làm 

việc Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời về nội dung xin ý kiến. 

Đối với các trường hợp đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở tại các dự án do các thành phần 

kinh tế đầu tư thì nguyên tắc và tiêu chí xét duyệt đối tượng thực hiện theo quy định tại 

Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

Điều 24. Hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội 
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1. Việc mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định 

này do các bên thỏa thuận trên cơ sở tham khảo hợp đồng mẫu do Bộ Xây dựng ban hành. 

2. Hợp đồng thuê nhà ở xã hội được ký giữa chủ đầu tư hoặc doanh nghiệp được chủ đầu tư 

ủy thác quản lý, vận hành nhà ở với người thuê nhà ở. 

3. Trường hợp hết hạn hợp đồng mà bên thuê vẫn thuộc đối tượng và đủ điều kiện được thuê 

nhà ở xã hội thì các bên thỏa thuận để ký tiếp hợp đồng thuê nhà ở; trước khi hết hạn hợp 

đồng thuê ba tháng, nếu bên thuê vẫn còn nhu cầu thuê nhà ở và không vi phạm các trường 

hợp thuộc diện phải chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà 

đã ký thì được quyền ký tiếp hợp đồng thuê nhà ở mới hoặc được gia hạn hợp đồng thuê nhà 

ở xã hội. 

Điều 25. Quản lý chất lượng nhà ở xã hội 
1. Việc quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội 

thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

2. Đối với nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng phải tuân thủ quy định 

của pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn; phải có 

Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

Điều 26. Quản lý khai thác, sử dụng nhà ở xã hội 
1. Việc quản lý khai thác, sử dụng nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước. 

2. Đối với nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thì 

chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức quản lý việc sử dụng, vận hành và khai thác nhà ở 

xã hội. Chủ đầu tư dự án phải dành tối thiểu 20% tổng diện tích sàn nhà ở trong phạm vi dự 

án dành để cho thuê; sau thời gian tối thiểu là 05 năm kể từ thời điểm bắt đầu cho thuê thì 

chủ đầu tư dự án được phép bán quỹ nhà ở này cho người đang thuê hoặc đối tượng quy 

định tại Điều 49 của Luật Nhà ở theo giá bán quy định tại Điều 21 của Nghị định này. 

3. Việc quản lý sử dụng nhà ở xã hội là nhà chung cư được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về nhà ở. 

Các dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội được hưởng các cơ chế như đối với dịch vụ 

công ích. 

4. Đơn vị quản lý, vận hành và khai thác nhà ở xã hội được quyền kinh doanh các dịch vụ 

khác theo quy định của pháp luật trong khu nhà ở xã hội để tạo nguồn bù đắp chi phí quản 

lý vận hành, bảo trì nhằm giảm chi phí dịch vụ quản lý sử dụng nhà ở xã hội. 

5. Đối với nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng: 

a) Chủ sở hữu có nhà ở cho thuê tự quản lý hoặc thuê, ủy thác cho đơn vị có chức năng kinh 

doanh dịch vụ quản lý nhà ở để quản lý, vận hành quỹ nhà ở do mình đầu tư; 

b) Trong thời hạn cho thuê nhà ở theo hợp đồng đã ký kết, chủ sở hữu nhà ở được phép bán 

nhà ở cho người đang thuê, nếu người đang thuê có nhu cầu mua và bên bán không phải nộp 

tiền sử dụng đất cho Nhà nước khi bán nhà ở đó; 

c) Chủ sở hữu nhà ở được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đối 

với nhà ở thuộc sở hữu của mình theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về nhà 

ở; 

d) Giao Bộ Xây dựng ban hành quy định cụ thể việc quản lý chất lượng, khai thác và quản 

lý sử dụng nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê 

mua. 

Điều 27. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên bán, cho thuê, cho thuê mua và bên 

mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội 
1. Bên bán, cho thuê, cho thuê mua và bên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội có trách nhiệm 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Đối với bên bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội: 

- Phải thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, cho 

thuê, cho thuê mua nhà ở đã ký kết; 
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- Được quyền chấm dứt hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo thỏa 

thuận trong hợp đồng đã ký; 

- Tổ chức thành lập Ban quản trị nhà ở xã hội và ban hành Quy chế quản lý nhà ở xã hội 

theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng đối với nhà ở xã hội là nhà chung cư; 

- Đối với trường hợp cho thuê nhà ở xã hội, bên cho thuê được quyền thu hồi lại nhà ở cho 

thuê khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở, nhưng phải thông báo cho bên thuê biết trước ít 

nhất một tháng và phải trả lại cho bên thuê tiền đặt cọc, tiền thuê nhà đã trả trước (nếu có) 

theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà; 

- Thu các khoản phí dịch vụ liên quan đến quản lý, sử dụng nhà ở xã hội theo đúng thỏa 

thuận trong hợp đồng đã ký và Quy chế quản lý nhà ở xã hội; 

- Không được tăng giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội khi chưa được phép của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Nghị định này; 

- Phải chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý các hành vi vi phạm 

và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp liên quan đến việc mua bán, cho thuê, cho thuê mua 

nhà ở xã hội; 

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

b) Đối với bên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội: 

- Được quyền chấm dứt hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo thỏa thuận 

trong hợp đồng đã ký kết; 

- Phải thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà 

ở xã hội đã ký kết và Quy chế quản lý nhà ở xã hội cho thuê do cơ quan có thẩm quyền ban 

hành; 

- Bên mua, thuê, thuê mua phải chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xử 

lý các hành vi vi phạm và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp liên quan đến việc mua bán, 

cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của 

pháp luật; 

- Đối với nhà ở xã hội dành để cho thuê, bên thuê có trách nhiệm phải trả lại nhà cho bên 

cho thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà đã ký kết; trường hợp bên thuê đơn 

phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho bên cho thuê biết trước ít 

nhất một tháng; nếu bên thuê đã trả trước tiền thuê nhà ở cho cả thời hạn thuê theo hợp đồng 

thì được nhận lại số tiền thuê đã thanh toán của thời hạn thuê còn lại và nhận lại khoản tiền 

đã đặt cọc (nếu có); bên thuê được quyền mua nhà ở đang thuê nếu chủ sở hữu thực hiện 

bán nhà ở theo quy định tại Nghị định này và pháp luật về nhà ở có liên quan; không được 

tự ý bảo trì, cải tạo nhà ở cho thuê, sử dụng nhà ở thuê vào mục đích khác, cho người khác 

thuê lại hoặc cho mượn nhà ở; không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở hoặc hoán 

đổi nhà ở thuê cho người khác nếu không được sự đồng ý của bên cho thuê. 

2. Căn cứ vào quy định tại Nghị định này và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm 

quyền, các bên thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng mua bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã 

hội các quyền và nghĩa vụ của hai bên. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng 
1. Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này. 

2. Ban hành theo thẩm quyền thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nhà ở xã hội; quy chế quản lý 

việc sử dụng, vận hành khai thác quỹ nhà ở xã hội. 

3. Bộ Xây dựng chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ 

phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Nghị định 

này. 

4. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, 

thanh tra theo thẩm quyền về công tác phát triển và quản lý nhà ở xã hội; tổng hợp, đánh giá 

tình hình triển khai thực hiện Nghị định này; đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình 

thực tế trình Chính phủ xem xét, quyết định. 
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5. Tham gia Hội đồng quản lý nguồn vốn và quản lý sử dụng nguồn vốn ưu đãi để phát triển 

nhà ở xã hội và hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã 

hội. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 29. Trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan 
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổng hợp, đề xuất và phân bổ nguồn vốn từ ngân sách 

trung ương theo kế hoạch trung hạn và hàng năm thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, 

các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội; 

b) Chủ trì nghiên cứu trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung các dự án nhà ở xã hội 

vào danh mục các dự án được vay vốn tín dụng ưu đãi hoặc hỗ trợ đầu tư (kể cả nguồn vốn 

ODA) theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đầu tư; 

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hướng dẫn việc huy động công trái quốc gia, trái 

phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn tín dụng đầu 

tư phát triển của nhà nước (kể cả nguồn vốn ODA) để thực hiện chính sách phát triển và 

quản lý nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định 

này. 

2. Bộ Tài chính: 

a) Hướng dẫn thực hiện các ưu đãi liên quan đến chính sách tài chính, thuế, tín dụng, 

phương thức hình thành và tạo lập quỹ đầu tư tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, 

phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và trái 

phiếu doanh nghiệp để thực hiện chính sách phát triển và quản lý nhà ở xã hội để cho thuê, 

cho thuê mua theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này; 

b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan thực hiện việc bố trí vốn 

từ ngân sách Trung ương theo kế hoạch hàng năm thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, 

các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để triển khai chính sách hỗ trợ cho vay ưu đãi 

đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định khi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; 

cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã 

hội và hộ gia đình, cá nhân tham gia xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở và 

Nghị định này; 

c) Hướng dẫn cụ thể chế độ miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, việc hoàn trả theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 9 và phương pháp xác định giá trị tiền sử dụng đất mà bên bán nhà ở xã 

hội phải nộp quy định tại Khoản 4 Điều 19 của Nghị định này; 

d) Hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quy định chế độ miễn, 

giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các thuế 

khác liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định này. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương trong việc lập quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm đủ quỹ đất để triển khai thực hiện các dự án xây dựng nhà ở 

xã hội; 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng được mua, thuê 

mua nhà ở xã hội theo quy định. 

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 

a) Ban hành quy định về phương thức tái cấp vốn, cho vay, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn, 

quy trình thủ tục cho vay ưu đãi đối với các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định bảo đảm 

sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích khoản tín dụng này; chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã 

hội hướng dẫn việc huy động tiền gửi tiết kiệm, thủ tục cho vay, gia hạn nợ, chuyển nợ quá 

hạn phù hợp với tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội; 

b) Chỉ định một số tổ chức tín dụng triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội; thực hiện các 

nhiệm vụ được giao theo quy định của Nghị định này. 

5. Ngân hàng Chính sách xã hội: 
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a) Quản lý và sử dụng nguồn vốn, thực hiện cho vay đúng đối tượng theo quy định của Nghị 

định này; 

b) Phối hợp với các Bộ, ngành báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội. 

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Đề án cho vay vốn ưu đãi để 

đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 15 của Nghị 

định này trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước khi triển khai thực hiện. 

6. Các Bộ, ngành có liên quan có trách nhiệm nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền hoặc 

trình cơ quan có thẩm quyền ban hành sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến 

việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định tại Nghị định này. 

Điều 30. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 
1. Tổ chức, chỉ đạo việc điều tra, khảo sát, tổng hợp nhu cầu để xây dựng chương trình, kế 

hoạch, chỉ tiêu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hàng năm, trung hạn và dài hạn trên địa bàn; 

chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp tại địa phương, phối hợp với Bộ Xây dựng 

để chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ để phát triển nhà ở 

xã hội theo quy định của Nghị định này. 

2. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch 

chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị của địa phương; thu hồi quỹ đất thuộc 

các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới đã giao cho các chủ đầu tư, nhưng không triển 

khai hoặc triển khai chậm so với tiến độ đã được phê duyệt, quỹ đất 20% dành để xây dựng 

nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới nhưng chưa sử dụng để giao 

cho các chủ đầu tư có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. 

3. Quy định cụ thể và công bố công khai các tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện được mua, 

thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn phù hợp với điều kiện của từng địa 

phương; tổ chức quản lý và theo dõi chặt chẽ việc bán, thuê, thuê mua; ban hành khung giá 

bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn theo thẩm quyền. 

4. Triển khai thực hiện các cơ chế chính sách về phát triển và quản lý nhà ở xã hội của 

Trung ương; ban hành các quy định cụ thể về cơ chế khuyến khích, ưu đãi thêm của địa 

phương để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên phạm 

vi địa bàn; quy chế quản lý việc sử dụng, khai thác vận hành quỹ nhà ở xã hội trên phạm vi 

địa bàn. 

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm liên quan đến việc bán, cho 

thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn. 

6. Yêu cầu các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn báo cáo về tình 

hình triển khai thực hiện dự án cho cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở tại địa phương theo 

định kỳ; tổ chức giao ban, sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện phát triển nhà ở xã 

hội của địa phương theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, báo cáo Bộ Xây 

dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

7. Chỉ đạo Sở Xây dựng, chính quyền cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chức năng khác 

thực hiện thẩm định, xác nhận đối tượng, điều kiện vay vốn ưu đãi theo quy định tại Nghị 

định này; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà 

nước chỉ định trong quá trình xử lý nợ bị rủi ro và tài sản bảo đảm để thu hồi vốn vay. 

Điều 31. Trách nhiệm của các doanh nghiệp có cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp 
1. Đối với các doanh nghiệp đã và đang sản xuất tại khu công nghiệp có trách nhiệm xây 

dựng kế hoạch giải quyết nhà ở, dành nguồn tài chính để hỗ trợ đầu tư phát triển nhà ở xã 

hội cho hộ gia đình, cá nhân tại cơ sở đó gặp khó khăn về nhà ở; 

2. Đối với các doanh nghiệp thành lập mới hoặc mở rộng sản xuất có trách nhiệm bảo đảm 

nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân làm việc tại đơn vị mình. 

Điều 32. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Các dự án phát triển nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp và các dự án phát triển 

nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại đô thị đã được triển khai theo quy định của Quyết 
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định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg 

ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 

23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ, nhưng chủ đầu tư đề nghị thay đổi được áp dụng theo 

quy định tại Nghị định này thì phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2. Các dự án nhà ở xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Nghị định 

này có hiệu lực thì không phải thực hiện phê duyệt lại, trừ trường hợp chủ đầu tư đề nghị 

được điều chỉnh lại nội dung dự án. 

3. Các hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội đã ký kết trước ngày Nghị 

định này có hiệu lực thi hành mà đối tượng đó chưa được vay vốn ưu đãi và không thuộc 

đối tượng phải có giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập theo quy định tại Khoản 3 Điều 

22 Nghị định này thì được thực hiện theo quy định của Nghị định này. 

4. Các giấy tờ chứng minh, xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở đã được cơ quan có 

thẩm quyền cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, mà đối tượng đó chưa được 

ký hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội thì không phải thực hiện việc 

xác nhận lại. 

Điều 33. Hiệu Iực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015. 

2. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội chưa thực hiện cho vay đối 

với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 15 của Nghị định này. 

3. Nghị định này thay thế Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị định này./. 

  

  
Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 
Số: 99/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 

NGHỊ ĐỊNH 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ 

Ở 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Nhà ở. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về sở hữu nhà

ở, phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở 

tại Việt Nam quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật Nhà ở). 

2. Việc quy định chi tiết một số điều, khoản về phát triển nhà ở xã hội; quản lý, sử dụng nhà

ở xã hội không thuộc sở hữu nhà nước; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; xây dựng, quản 

lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở; giao dịch mua bán, thuê, thuê mua nhà ở thương 

mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản; thanh tra, xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực nhà ở được thực hiện theo các Nghị định khác của Chính phủ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức;

cá nhân nước ngoài có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng và giao dịch về 

nhà ở tại Việt Nam. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến nhà ở.

Điều 3. Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở 

của địa phương và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch này theo quy định tại Điều 15 

và Điều 169 của Luật Nhà ở. 

2. Nội dung chương trình phát triển nhà ở 05 năm và 10 năm hoặc dài hơn của địa phương

bao gồm: 

a) Đánh giá thực trạng các loại nhà ở (nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư), nhà ở của các nhóm

đối tượng quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở trên địa bàn; 

b) Phân tích, đánh giá kết quả, tồn tại, nguyên nhân, các khó khăn, vướng mắc trong công

tác phát triển và quản lý nhà ở, công tác quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng liên 

quan đến phát triển nhà ở của địa phương; 

c) Xác định nhu cầu về nhà ở (số lượng, loại nhà, tổng diện tích sàn xây dựng); nhu cầu về

diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở của từng khu vực trên địa bàn; trong đó cần xác 

định cụ thể nhu cầu về nhà ở của các nhóm đối tượng cần hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy 

định tại Điều 49 của Luật Nhà ở; nhu cầu về vốn (vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn 

khác) để đầu tư xây dựng nhà ở; 

d) Xác định các chỉ tiêu về phát triển nhà ở (bao gồm diện tích nhà ở bình quân đầu người,

chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở tối thiểu, số lượng, diện tích sàn nhà ở xây dựng mới của từng 

loại nhà ở, chất lượng nhà ở tại đô thị và nông thôn); 

đ) Tại khu vực đô thị thì phải xác định rõ các yêu cầu mối liên hệ giữa phát triển nhà ở với 

yêu cầu về phát triển đô thị; 
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e) Các giải pháp để thực hiện chương trình, trong đó nêu rõ các giải pháp về cơ chế chính 

sách nhà ở do địa phương ban hành, quy hoạch xây dựng, bố trí quỹ đất và hình thức đầu tư 

xây dựng các loại nhà ở, giải pháp khoa học, công nghệ xây dựng để giảm chi phí xây dựng, 

huy động các nguồn vốn, cơ chế ưu đãi tài chính, đất đai, phương án thực hiện chính sách 

hỗ trợ về nhà ở xã hội cho từng nhóm đối tượng theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở; 

g) Tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan chức năng của địa phương trong việc 

thực hiện chương trình; 

h) Các nội dung khác có liên quan. 

3. Nội dung kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm và hàng năm của địa phương bao gồm: 

a) Vị trí, khu vực phát triển nhà ở, số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, số lượng nhà ở, 

tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở cần đầu tư xây dựng, trong đó nêu rõ kế hoạch cho 05 

năm và hàng năm; 

b) Tỷ lệ các loại nhà ở (nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư) cần đầu tư xây dựng; số lượng, diện 

tích sàn xây dựng nhà ở xã hội cần đầu tư xây dựng trong 05 năm và hàng năm, trong đó 

nêu rõ diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê; 

c) Xác định chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tại đô thị, nông thôn và trên toàn 

địa bàn; chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu; 

d) Xác định diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở (nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở 

phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ) trong 05 năm và hàng năm; các hình thức đầu tư xây 

dựng nhà ở; 

đ) Xác định nguồn vốn huy động cho phát triển các loại nhà ở; thời gian triển khai thực hiện 

05 năm và hàng năm; 

e) Cách thức tổ chức thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan liên quan của địa phương 

trong việc triển khai kế hoạch phát triển nhà ở; 

g) Các nội dung khác có liên quan. 

4. Vào giữa kỳ, cuối kỳ thực hiện chương trình phát triển nhà ở và khi phê duyệt kế hoạch 

phát triển nhà ở cho năm sau, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải sơ kết, đánh giá việc thực hiện 

chương trình, kế hoạch và điều chỉnh những nội dung, chỉ tiêu chưa phù hợp với thực tế. 

Trường hợp do thay đổi nội dung Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia hoặc thay đổi quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải điều 

chỉnh lại nội dung chương trình phát triển nhà ở để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông 

qua trước khi phê duyệt theo quy định tại Điều 169 của Luật Nhà ở. 

5. Các chỉ tiêu trong chương trình phát triển nhà ở, bao gồm chỉ tiêu diện tích nhà ở bình 

quân đầu người, diện tích nhà ở tối thiểu, số lượng nhà ở, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở 

mới, chất lượng nhà ở tại đô thị và nông thôn phải được đưa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phương và cần đánh giá việc thực hiện khi sơ kết, tổng kết nhiệm vụ này. 

Điều 4. Trình tự, thủ tục xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa 

phương 
1. Trình tự, thủ tục xây dựng chương trình phát triển nhà ở 05 năm và 10 năm hoặc dài hơn 

của địa phương được thực hiện như sau: 

a) Sở Xây dựng thực hiện xây dựng đề cương chương trình phát triển nhà ở, bao gồm nội 

dung chương trình, dự kiến kinh phí và dự kiến thuê đơn vị tư vấn xây dựng chương trình để 

báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận; 

b) Sau khi có ý kiến chấp thuận đề cương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Xây dựng trực 

tiếp thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm trong việc xây dựng 

chương trình phát triển nhà ở để phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ở địa 

phương và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi 

chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) tổ chức khảo sát, tổng hợp số liệu, xây dựng dự thảo 

chương trình và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến; 

c) Sau khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến về dự thảo chương trình, Sở Xây dựng tổ 

chức bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân cùng cấp thông qua. Đối với các thành phố trực thuộc trung ương thì Ủy ban nhân dân 
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cấp tỉnh phải gửi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng về nội dung chương trình trước khi 

trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; 

d) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, thông qua chương trình phát triển nhà ở của địa 

phương; sau khi được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt và tổ chức triển khai thực hiện chương trình này. 

2. Trình tự, thủ tục xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm và hàng năm của địa phương 

được thực hiện như sau: 

a) Trên cơ sở chương trình phát triển nhà ở của địa phương đã được Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh phê duyệt, Sở Xây dựng trực tiếp thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn có năng lực, kinh 

nghiệm trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để phối hợp với các cơ 

quan có liên quan của địa phương xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm và hàng năm 

để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan 

liên quan của địa phương có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến nhà ở theo 

yêu cầu của Sở Xây dựng và phối hợp với Sở Xây dựng, đơn vị tư vấn để xây dựng kế 

hoạch phát triển nhà ở. 

Trường hợp trong nội dung kế hoạch có quy định về sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho 

phát triển nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xin ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng 

cấp về kế hoạch sử dụng vốn trước khi phê duyệt; 

b) Trên cơ sở đề xuất nội dung kế hoạch phát triển nhà ở của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. 

Đối với kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải phê duyệt 

trước ngày 31 tháng 12 của năm trước năm kế hoạch; đối với kế hoạch phát triển nhà ở 05 

năm thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải phê duyệt trước ngày 31 tháng 12 của năm cuối kỳ 

kế hoạch. 

3. Sau khi phê duyệt chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phải đăng tải công khai chương trình, kế hoạch này trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh và của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí kinh 

phí từ ngân sách địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy 

định của Nghị định này. 

Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể mức kinh phí để xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển 

nhà ở của địa phương. 

Chương II 

SỞ HỮU NHÀ Ở 

Điều 5. Giấy tờ chứng minh đối tượng được sở hữu nhà ở 
1. Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung 

là Giấy chứng nhận) thì phải có giấy tờ xác định nhân thân đối tượng theo quy định về cấp 

Giấy chứng nhận của pháp luật đất đai. 

2. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có giấy tờ theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng 

nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu; 

b) Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập 

cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ 

chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư 

pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, 

cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của 

pháp luật Việt Nam. 

3. Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có giấy tờ chứng minh đối tượng theo quy 

định tại Điều 74 của Nghị định này; trường hợp cá nhân nước ngoài có giấy tờ xác nhận là 

gốc Việt Nam thì chỉ được quyền lựa chọn một đối tượng áp dụng là người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài hoặc cá nhân nước ngoài để xác định quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam. 

Điều 6. Cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở 
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1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, 

cá nhân nước ngoài có giấy tờ chứng minh tạo lập nhà ở hợp pháp (tuân thủ điều kiện và 

hình thức) theo quy định của Luật Nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản và pháp luật có 

liên quan (bao gồm cả nhà ở được đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt trong các dự án quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Nhà ở) và 

có giấy tờ chứng minh đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 

này thì được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó. 

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu không được nhập cảnh vào Việt Nam mà 

được tặng cho hoặc được thừa kế nhà ở tại Việt Nam thì không được công nhận quyền sở 

hữu nhà ở mà phải thực hiện quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 78 của Nghị định này. 

2. Đối với nhà ở riêng lẻ được xây dựng có từ hai tầng trở lên và tại mỗi tầng được thiết kế, 

xây dựng có từ hai căn hộ trở lên theo kiểu khép kín (có phòng ở riêng, khu bếp riêng, nhà 

vệ sinh, nhà tắm riêng), có diện tích sàn tối thiểu mỗi căn hộ từ 30 m2 trở lên và nhà ở này 

đáp ứng các điều kiện về nhà chung cư quy định tại Khoản 2 Điều 46 của Luật Nhà ở thì 

được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đối với từng căn hộ trong nhà ở đó; trường hợp chủ sở 

hữu bán, cho thuê mua, tặng cho, để thừa kế căn hộ trong nhà ở này cho tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân khác thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì quyền sử dụng đất ở gắn 

với nhà ở này thuộc sử dụng chung của các đối tượng đã mua, thuê mua, nhận tặng cho, 

nhận thừa kế căn hộ. 

3. Ngoài các nội dung ghi trong Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai, cơ 

quan cấp Giấy chứng nhận còn phải ghi thêm các nội dung sau đây: 

a) Các thông tin về nhà ở theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Luật Nhà ở; 

b) Thời hạn sở hữu nhà ở và các quyền được bán, tặng cho, để thừa kế, góp vốn bằng nhà ở 

của bên mua nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhà ở có thời hạn đối với 

trường hợp quy định tại Điều 123 của Luật Nhà ở hoặc ghi thời hạn sở hữu nhà ở của tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Điều 161 của Luật Nhà ở, Điều 7 

và Điều 77 của Nghị định này; 

c) Trường hợp mua bán nhà ở xã hội theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 62 của Luật 

Nhà ở thì phải ghi thời hạn chủ sở hữu được quyền bán lại nhà ở xã hội này. 

4. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về đất đai; chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở có trách nhiệm làm thủ tục 

cấp Giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà ở; trường hợp người mua, thuê mua nhà 

ở tự nguyện làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận thì chủ đầu tư phải cung cấp hồ sơ và các giấy 

tờ pháp lý có liên quan đến nhà ở mua bán, thuê mua cho người mua, thuê mua nhà ở. 

Điều 7. Thời hạn sở hữu nhà ở 
1. Trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn theo quy định tại Điều 123 của Luật Nhà ở thì bên 

bán và bên mua thỏa thuận cụ thể các nội dung, bao gồm thời hạn bên mua được sở hữu nhà 

ở; các quyền và nghĩa vụ của bên mua trong thời hạn sở hữu nhà ở; trách nhiệm đăng ký và 

cấp Giấy chứng nhận cho bên mua; việc bàn giao lại nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở và 

người nhận bàn giao lại nhà ở sau khi hết hạn sở hữu; việc xử lý Giấy chứng nhận khi hết 

hạn sở hữu và trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở. Trong 

thời hạn sở hữu nhà ở, bên mua được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó 

thông qua hình thức thu hồi Giấy chứng nhận của bên bán và cấp Giấy chứng nhận mới cho 

bên mua hoặc ghi bổ sung vào trang 3 của Giấy chứng nhận đã cấp cho bên bán và giao lại 

Giấy chứng nhận này cho bên mua. 

Trong trường hợp bên mua và bên bán có thỏa thuận về việc bên mua nhà ở được quyền 

bán, tặng cho, để thừa kế, góp vốn bằng nhà ở trong thời hạn sở hữu nhà ở thì bên mua lại, 

bên được tặng cho, bên được thừa kế, bên nhận góp vốn chỉ được sở hữu nhà ở theo thời 

hạn mà bên mua nhà ở lần đầu đã thỏa thuận với chủ sở hữu lần đầu. 

2. Tổ chức nước ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 159 của Luật Nhà ở được sở hữu 

nhà ở tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho tổ 

chức đó. Khi hết hạn sở hữu nhà ở ghi trong Giấy chứng nhận, nếu chủ sở hữu có nhu cầu 
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gia hạn thêm thì được Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo quy định tại Điều 77 của Nghị 

định này; trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không ghi thời hạn thì trong Giấy 

chứng nhận cấp cho chủ sở hữu cũng được ghi không thời hạn. 

Trường hợp tổ chức nước ngoài bị phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trước thời hạn 

sở hữu nhà ở quy định tại Khoản này hoặc bị Nhà nước Việt Nam thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ cho phép hoạt động tại Việt Nam thì việc xử lý nhà ở này được 

thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Nghị định này; trường hợp trong thời hạn sở 

hữu nhà ở mà tổ chức nước ngoài chuyển thành tổ chức trong nước thông qua việc sáp nhập 

hoặc chuyển vốn theo quy định của pháp luật thì tổ chức này được sở hữu nhà ở ổn định lâu 

dài. 

3. Cá nhân nước ngoài quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 159 của Luật Nhà ở được sở hữu 

nhà ở tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận; khi hết thời hạn sở 

hữu nhà ở ghi trong Giấy chứng nhận, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì được 

Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo quy định tại Điều 77 của Nghị định này. 

4. Trường hợp trước khi hết hạn sở hữu nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài bán hoặc 

tặng cho nhà ở thì người mua, người được tặng cho được sở hữu nhà ở theo quy định sau 

đây: 

a) Trường hợp bán hoặc tặng cho nhà ở cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài thì bên mua, bên nhận tặng cho được sở hữu nhà ở ổn định 

lâu dài; 

b) Trường hợp bán hoặc tặng cho nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở 

hữu nhà ở tại Việt Nam thì bên mua, bên nhận tặng cho chỉ được sở hữu nhà ở trong thời 

hạn còn lại; khi hết thời hạn sở hữu còn lại mà chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì được 

Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo quy định tại Điều 77 của Nghị định này; 

c) Bên bán, bên tặng cho nhà ở phải nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước Việt 

Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 8. Xử lý đối với trường hợp hết thời hạn sở hữu nhà ở 
1. Trường hợp hết hạn sở hữu nhà ở theo thỏa thuận giữa bên bán và bên mua nhà ở lần đầu 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Nghị định này thì quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất ở được xử lý theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng mua bán nhà ở lần đầu; 

nếu các bên không có thỏa thuận về việc xử lý nhà ở thì quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất ở được chuyển lại cho chủ sở hữu nhà ở lần đầu hoặc người thừa kế hợp pháp của 

chủ sở hữu lần đầu. 

Trong trường hợp chủ sở hữu lần đầu là tổ chức bị phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt 

động thì nhà ở của tổ chức này được xử lý theo pháp luật về phá sản, giải thể hoặc chấm dứt 

hoạt động và quyền sở hữu nhà ở này được chuyển lại cho cá nhân, tổ chức được sở hữu 

theo quy định của pháp luật về phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động; trong thời gian 

xác định chủ sở hữu nhà ở, tổ chức, cá nhân đang quản lý nhà ở được tiếp tục quản lý và 

không được thực hiện các quyền bán, cho thuê mua, tặng cho, để thừa kế, thế chấp, cho 

thuê, góp vốn nhà ở này; việc bàn giao lại nhà ở này được thực hiện trong thời hạn 03 tháng, 

kể từ ngày xác định được chủ sở hữu nhà ở. 

Trường hợp tổ chức nước ngoài bị Nhà nước Việt Nam thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư hoặc giấy tờ cho phép hoạt động tại Việt Nam thì chủ sở hữu phải bán, tặng cho nhà 

ở cho đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. 

2. Trường hợp các bên mua bán nhà ở lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Nghị 

định này không có thỏa thuận về việc xử lý Giấy chứng nhận khi hết hạn sở hữu nhà ở thì 

cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhân có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận đã 

cấp cho đối tượng đang sở hữu nhà ở và cấp lại Giấy chứng nhận cho đối tượng được xác 

định là chủ sở hữu nhà ở lần đầu theo quy định tại Khoản 1 Điều này; trường hợp không thu 

hồi được Giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ban hành Quyết 

định hủy Giấy chứng nhận đã cấp cho đối tượng đang sở hữu nhà và cấp lại Giấy chứng 

nhận cho đối tượng được xác định là chủ sở hữu lần đầu. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng 
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nhận quy định tại Khoản này thực hiện theo quy định về cấp Giấy chứng nhận của pháp luật 

về đất đai. 

3. Trước khi hết thời hạn được sở hữu nhà ở theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 7 của 

Nghị định này (bao gồm cả trường hợp được gia hạn thêm theo quy định tại Điều 77 của 

Nghị định này), tổ chức, cá nhân nước ngoài được trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá 

nhân khác thực hiện các quyền bán, tặng cho nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình theo 

quy định tại Khoản 4 Điều 7 của Nghị định này. Trường hợp quá thời hạn được sở hữu nhà 

ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không thực hiện quyền bán, tặng cho nhà ở thuộc sở hữu 

hợp pháp của mình thì nhà ở đó thuộc quyền sở hữu của Nhà nước Việt Nam; Sở Xây dựng 

có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở ban hành quyết định xác lập sở 

hữu toàn dân và tiến hành thu hồi nhà này để thực hiện quản lý, cho thuê hoặc bán theo quy 

định về quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài bị cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 

quyết định buộc xuất cảnh hoặc buộc chấm dứt hoạt động tại Việt Nam do việc sử dụng nhà 

ở thuộc sở hữu của mình vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam thì nhà ở này bị xử 

lý theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 

Chương III 

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 

Mục 1: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở 

Điều 9. Quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở 
1. Các tổ chức, cá nhân trước khi lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc diện quy định tại 

Khoản 2 Điều 17 của Luật Nhà ở thì phải làm thủ tục đề nghị quyết định hoặc chấp thuận 

chủ trương đầu tư theo quy định của Nghị định này. 

2. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn quy định tại Khoản 3 Điều 36 và 

Khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở thì hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công; cơ quan chủ trì thẩm 

định phải gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng về các nội dung có liên quan đến nhà ở 

đối với dự án sử dụng vốn của trung ương, gửi lấy ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng nơi có 

dự án về các nội dung có liên quan đến nhà ở đối với dự án sử dụng vốn của địa phương. 

Trường hợp Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở 

theo thẩm quyền quy định của Luật Đầu tư công thì Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định trước 

khi quyết định chủ trương đầu tư. 

3. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở không thuộc dự án quy định tại Khoản 2 Điều này 

nhưng thuộc dự án quy định tại Điểm a Khoản 1, Khoản 2 Điều 31 và Điểm a Khoản 1, 

Khoản 2 Điều 32 của Luật Đầu tư thì hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư; cơ quan chủ trì thẩm định phải 

lấy ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng về các nội dung có liên quan đến nhà ở nếu dự án do 

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, lấy ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng 

về các nội dung có liên quan đến nhà ở nếu dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư. 

4. Trường hợp xây dựng nhà ở không thuộc diện quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này 

nhưng thuộc các diện sau đây thì phải làm thủ tục gửi Bộ Xây dựng thẩm định để trình Thủ 

tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư: 

a) Dự án có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng có số 

lượng nhà ở từ 2.500 căn trở lên (bao gồm nhà biệt thự, nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư) tại 

khu vực không phải là đô thị; 

b) Dự án có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha nhưng có số 

lượng nhà ở từ 2.500 căn trở lên tại khu vực đô thị; 

c) Dự án không phân biệt quy mô diện tích đất, số lượng nhà ở nhưng thuộc địa giới hành 

chính của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
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5. Trường hợp xây dựng nhà ở không thuộc diện quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này 

nhưng thuộc các diện sau đây thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xin ý kiến Hội đồng nhân 

dân cùng cấp trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư: 

a) Dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha đến dưới 100 ha và có số lượng nhà ở dưới 2.500 

căn tại khu vực không phải là đô thị; 

b) Dự án có quy mô sử dụng đất từ 10 ha đến dưới 50 ha và có số lượng nhà ở dưới 2.500 

căn tại khu vực đô thị; 

c) Dự án không phân biệt quy mô diện tích đất, số lượng nhà ở nhưng thuộc khu vực hạn 

chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong các đồ án quy hoạch) của đô thị loại 

đặc biệt. 

6. Đối với trường hợp không thuộc diện quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này thì 

phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. 

Điều 10. Hồ sơ, trình tự đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án 

xây dựng nhà ở 
1. Đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 9 của Nghị định này thì ngoài 

các nội dung đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư công, 

pháp luật đầu tư, còn phải có thêm các nội dung sau đây về nhà ở: 

a) Diện tích đất lúa, đất trồng rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần chuyển đổi mục đích sử 

dụng để làm dự án đầu tư xây dựng nhà ở (nếu có); 

b) Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở tính theo đơn vị ở (căn hộ chung cư, nhà biệt thự, nhà ở 

riêng lẻ); tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở; 

c) Việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, diện tích để xe công cộng 

và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong khu vực dự án; 

d) Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo quy định của Luật Nhà 

ở; phương án quản lý hoặc bàn giao cho địa phương các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự 

án sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng; 

đ) Trách nhiệm của chính quyền địa phương và chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án và xây 

dựng các công trình hạ tầng xã hội của dự án, trừ trường hợp khu vực dự án đã có các công 

trình hạ tầng xã hội. 

2. Đối với trường hợp quy định tại các Khoản 4, 5 và 6 Điều 9 của Nghị định này thì hồ sơ 

đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm: 

a) Hồ sơ pháp lý của đơn vị được giao làm chủ đầu tư, bao gồm giấy tờ chứng minh chức 

năng kinh doanh bất động sản, tư cách pháp lý, giấy tờ chứng minh năng lực tài chính, kinh 

nghiệm của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật; trường hợp chưa lựa chọn chủ đầu tư thì 

có báo cáo về hình thức lựa chọn chủ đầu tư và dự kiến điều kiện để lựa chọn chủ đầu tư; 

b) Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở, trong đó nêu rõ cơ sở 

pháp lý đề nghị chấp thuận; các nội dung đề xuất chấp thuận quy định tại Khoản 2 Điều 11 

của Nghị định này; lý do đề nghị chấp thuận và chứng minh sự phù hợp của nội dung dự án 

với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt; 

c) Quyết định phê duyệt quy hoạch kèm theo bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực có dự án đã 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

d) Nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt có 

liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án cần chấp thuận chủ trương đầu tư. 

3. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở quy định tại các 

Khoản 4, 5 và 6 Điều 9 của Nghị định này được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 của Nghị 

định này thì Sở Xây dựng chủ trì lập hồ sơ và có Tờ trình trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để 

có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định; nếu dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng 

hộ, đất rừng đặc dụng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải lấy thêm ý kiến của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. Sau khi thẩm định, Bộ Xây dựng có Tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ 

chấp thuận chủ trương đầu tư. 
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Thời gian thực hiện thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu 

tư là 30 ngày, kể từ ngày Bộ Xây dựng nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị thẩm định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh; thời gian Bộ Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến (nếu có) là 15 

ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

b) Trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị 

định này thì Sở Xây dựng chủ trì lập hồ sơ và có Tờ trình trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để 

báo cáo xin ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư; 

c) Trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị 

định này thì Sở Xây dựng chủ trì thẩm định và có Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. 

4. Sau khi có quyết định hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo triển khai các bước 

chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Nội dung quyết định hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây 

dựng nhà ở 
1. Đối với trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 9 của Nghị định này thì ngoài 

nội dung quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, cơ 

quan có thẩm quyền còn phải quyết định thêm tên của dự án theo quy định tại Điểm a 

Khoản 2 này và các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Nghị định này. 

2. Đối với trường hợp quy định tại các Khoản 4, 5 và 6 Điều 9 của Nghị định này thì nội 

dung văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm: 

a) Tên dự án bằng tiếng Việt, nếu là dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà chủ đầu tư 

có nhu cầu đặt tên bằng tiếng nước ngoài thì phải viết đầy đủ tên bằng tiếng Việt trước và 

viết tiếng nước ngoài sau; 

b) Tên chủ đầu tư (nếu đã lựa chọn chủ đầu tư); 

c) Địa điểm, ranh giới, quy mô diện tích đất của dự án; nếu có sử dụng diện tích đất lúa, đất 

rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thì phải nêu rõ diện tích được chuyển đổi mục đích sử 

dụng; 

d) Mục tiêu của dự án; hình thức đầu tư; 

đ) Nội dung chính của dự án (công việc thực hiện, số lượng từng loại nhà ở cần đầu tư xây 

dựng, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở, phương án triển khai thực hiện); 

e) Tổng mức đầu tư; nguồn vốn đầu tư; 

g) Phương thức giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (nếu có); diện tích 

đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; diện tích sàn xây dựng nhà ở phải dành 

để cho thuê; 

h) Các công trình hạ tầng chủ đầu tư được quản lý hoặc phải chuyển giao cho Nhà nước sau 

khi hoàn thành việc xây dựng; 

i) Thời gian và tiến độ thực hiện dự án; phân kỳ đầu tư (nếu có); 

k) Các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với dự án và điều kiện áp dụng (nếu có); 

trách nhiệm của chủ đầu tư, của chính quyền địa phương trong việc thực hiện dự án; 

l) Thời hạn hiệu lực của văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. 

3. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 

mẫu văn bản đề nghị chấp thuận và mẫu văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 

trường hợp quy định tại các Khoản 4, 5 và 6 Điều 9 của Nghị định này. 

Điều 12. Nội dung hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở 
1. Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Nhà 

ở có nội dung phần thuyết minh bao gồm: 

a) Tên của dự án đặt theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 11 của Nghị định này; 

b) Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của dự án; 

c) Mục tiêu, hình thức đầu tư; địa điểm xây dựng; quy mô dự án; nhu cầu sử dụng đất; điều 

kiện tự nhiên của khu vực có dự án; 
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d) Các giải pháp thực hiện: Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư 

(nếu có); phương án sử dụng công nghệ xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng 

đối với dự án; đánh giá tác động môi trường; phương án phòng cháy, chữa cháy; các giải 

pháp về hạ tầng kỹ thuật và đấu nối với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực; khả năng sử 

dụng hạ tầng xã hội của khu vực; 

đ) Nơi để xe công cộng và nơi để xe cho các hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong khu vực 

dự án sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng nhà ở (gồm xe đạp, xe dành cho người tàn 

tật, xe động cơ hai bánh, xe ô tô); 

e) Khu vực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội (nhà trẻ, trường học, y tế, dịch vụ, thể 

thao, vui chơi, giải trí, công viên), trừ trường hợp khu vực của dự án đã có công trình hạ 

tầng xã hội; 

g) Số lượng và tỷ lệ các loại nhà ở (bao gồm nhà ở riêng, lẻ, căn hộ chung cư), tổng diện 

tích sàn xây dựng nhà ở; diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội hoặc diện tích sàn nhà 

ở để làm nhà ở xã hội (nếu có); phương án tiêu thụ sản phẩm (số lượng nhà ở bán, cho thuê 

hoặc cho thuê mua); 

h) Các đề xuất về cơ chế áp dụng đối với dự án (về quy hoạch, mật độ xây dựng, tài chính 

và các cơ chế khác); 

i) Tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hình thức huy động vốn, khả năng hoàn trả vốn, khả 

năng thu hồi vốn; 

k) Trách nhiệm của Nhà nước về việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài 

hàng rào và đi qua dự án; 

l) Thời gian, tiến độ thực hiện dự án (tiến độ theo từng giai đoạn) và hình thức quản lý dự 

án; 

m) Các công trình chuyển giao cho Nhà nước không bồi hoàn; các công trình hoặc khu vực 

dự án chủ đầu tư được tổ chức quản lý sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng; 

n) Phương án tổ chức quản lý, khai thác vận hành dự án và các công trình công ích trong dự 

án (mô hình tổ chức, hình thức quản lý vận hành, các loại phí dịch vụ). 

2. Đối với phần thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc diện quy định tại 

Khoản 2 Điều 17 của Luật Nhà ở thì thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

3. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở trên diện tích đất được đấu giá theo quy định tại Điểm 

a Khoản 1 Điều 18 của Nghị định này thì sau khi trúng đấu giá, tổ chức trúng đấu giá phải 

triển khai lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định 

của Luật Nhà ở và Nghị định này; trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất theo hình thức chia lô bán nền trong dự án này thì phải thực hiện theo quy định 

của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. 

Điều 13. Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở 
1. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn quy định tại Khoản 3 Điều 36 và 

Khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ quy định tại 

Khoản 2 Điều này) thì thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật về 

đầu tư công và pháp luật về xây dựng; Bộ Xây dựng có ý kiến thẩm định các nội dung về 

nhà ở nếu dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở Xây dựng có ý kiến thẩm định các 

nội dung về nhà ở nếu dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

Trường hợp Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo thẩm 

quyền quy định của Luật Đầu tư công thì Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định dự án trước khi 

phê duyệt. 

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ thì thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt 

theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này. 

3. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở không thuộc diện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 

Điều này thì việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về xây dựng. 
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4. Đối với các dự án thuộc diện quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 9 của Nghị định 

này, trừ dự án do Bộ Xây dựng phê duyệt thì sau khi phê duyệt dự án, chủ đầu tư phải gửi 

01 bộ hồ sơ dự án đến Bộ Xây dựng để theo dõi, kiểm tra. 

Điều 14. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển 

giao 
1. Căn cứ vào quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Sở Xây dựng 

có trách nhiệm lập danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo hình thức xây dựng - 

chuyển giao (BT), bao gồm nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư và xác định các điều 

kiện lựa chọn nhà đầu tư BT để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, công bố công 

khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và của Sở Xây dựng để các 

nhà đầu tư có đủ điều kiện, năng lực đăng ký tham gia. 

2. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo hình thức BT được quy định như sau: 

a) Đối với việc đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư thì chủ đầu tư được quy định tại 

Khoản 2 Điều 38 của Luật Nhà ở; 

b) Đối với việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thì chủ đầu tư được quy định tại Điều 57 của 

Luật Nhà ở. 

3. Việc lựa chọn nhà đầu tư BT dự án xây dựng nhà ở được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về đấu thầu nếu có từ 02 nhà đầu tư trở lên đăng ký làm chủ đầu tư hoặc thực hiện 

theo hình thức chỉ định chủ đầu tư nếu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư. Sở 

Xây dựng chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện lựa chọn chủ đầu tư 

quy định tại Khoản này; trường hợp dự án thuộc diện phải có quyết định hoặc chấp thuận 

chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải làm thủ tục 

đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi lựa 

chọn nhà đầu tư BT. 

4. Sau khi có kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

xem xét để ký hợp đồng BT hoặc ủy quyền cho Sở Xây dựng ký hợp đồng BT. Nhà đầu tư 

BT có trách nhiệm tổ chức lập và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (đối với trường hợp khu vực dự án chưa có quy hoạch chi tiết 

1/500) và tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở để thẩm định, phê duyệt theo quy định 

tại Điều 13 của Nghị định này. 

5. Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng và nghiệm thu công trình nhà ở theo hợp đồng 

BT, nhà đầu tư BT có trách nhiệm bàn giao quỹ nhà ở này cho Sở Xây dựng để thực hiện 

quản lý, khai thác. 

6. Việc thanh toán cho nhà đầu tư BT được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 15. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở 
1. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở phải tuân thủ các quy định của Luật Nhà ở, Nghị định 

này và pháp luật về xây dựng khi thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở. 

2. Chủ đầu tư dự án phải xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo 

nội dung và tiến độ dự án đã được phê duyệt; trường hợp phải xây dựng các công trình hạ 

tầng xã hội theo quyết định phê duyệt dự án hoặc theo quyết định, văn bản chấp thuận chủ 

trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải thực hiện theo đúng nội dung, 

tiến độ dự án đã được phê duyệt và theo nội dung văn bản đã được chấp thuận. 

Điều 16. Kết thúc giai đoạn đầu tư xây dựng dự án nhà ở 
Khi kết thúc đầu tư xây dựng, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở phải thực hiện các yêu cầu 

sau đây: 

1. Báo cáo Sở Xây dựng nơi có dự án về kết quả của dự án; đối với dự án xây dựng nhà ở 

thuộc diện phải có quyết định hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng 

Chính phủ thì chủ đầu tư phải gửi báo cáo thêm cho Bộ Xây dựng. 

2. Hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác lưu trữ theo quy định của Luật Nhà ở, 

Nghị định này và pháp luật về xây dựng. 

3. Thực hiện nghiệm thu công trình nhà ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục 

vụ nhu cầu ở trong dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng. 
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4. Bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho chính quyền địa phương hoặc 

cơ quan quản lý chuyên ngành theo nội dung của dự án đã được phê duyệt hoặc tự thực hiện 

quản lý theo văn bản chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư. Việc bàn giao nhà ở 

cho người sử dụng chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn thành nghiệm thu đưa công trình nhà 

ở và các công trình hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở nêu trong nội dung dự án được phê 

duyệt vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

5. Báo cáo quyết toán theo quy định của pháp luật về tài chính. 

6. Làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở trong 

phạm vi dự án cho chủ sở hữu theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định này và pháp luật về 

đất đai. 

7. Phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề về quản lý hành chính trong 

khu vực của dự án. 

8. Tổ chức quản lý vận hành các công trình không phải bàn giao cho chính quyền địa 

phương hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành. 

9. Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 17. Quản lý khu vực nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở 
1. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý kiến trúc mặt ngoài của nhà ở riêng lẻ và việc 

sử dụng, bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ cho các chủ sở hữu, người 

sử dụng nhà ở riêng lẻ trong dự án theo đúng nội dung của dự án đã được phê duyệt. 

2. Chủ đầu tư có thể phân chia và đặt tên cho từng khu vực nhà ở riêng lẻ được quy hoạch 

và xây dựng riêng biệt trong dự án để thực hiện quản lý. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà 

ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư thì chủ đầu tư phải đặt tên bằng tiếng Việt; đối với dự án 

đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thì việc đặt tên dự án, khu vực trong dự án phải tuân thủ 

quy định tại Khoản 3 Điều 19 của Luật Nhà ở và được ghi rõ trong quyết định hoặc văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư) hoặc phải 

được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận nếu không thuộc diện phải làm thủ tục đề nghị 

quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư. 

3. Sau khi nhà ở được bàn giao và đưa vào sử dụng, chủ đầu tư được tổ chức thành lập Ban 

tự quản khu nhà ở để thực hiện quản lý việc bảo trì kiến trúc bên ngoài của nhà ở, chăm sóc 

cây xanh, vườn hoa và bảo trì các công trình tiện ích hoặc hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ 

cho khu nhà ở đó, trừ hệ thống hạ tầng đã bàn giao cho Nhà nước hoặc được Nhà nước giao 

cho chủ đầu tư quản lý, bảo trì. Thành phần của Ban tự quản khu nhà ở bao gồm đại diện 

các chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở của khu vực đó và đại diện chủ đầu tư (nếu có). 

4. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở trong khu vực nhà ở riêng lẻ tổ chức họp để thống nhất 

bầu Ban tự quản khu nhà ở (bao gồm số lượng, thành phần tham gia), thông qua quy chế, 

nhiệm kỳ hoạt động của Ban tự quản, nội quy quản lý, sử dụng khu vực nhà ở, quyết định 

đóng góp kinh phí để chi trả tiền thù lao cho người tham gia Ban tự quản và phục vụ việc 

chăm sóc cây xanh, vườn hoa, bảo trì các công trình tiện ích phục vụ cho khu nhà ở đó. 

5. Việc tổ chức bầu Ban tự quản khu nhà ở lần đầu do chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì thực 

hiện; các lần tổ chức sau do Ban tự quản khu nhà ở chịu trách nhiệm thực hiện hoặc ủy 

quyền cho chủ đầu tư tổ chức, thực hiện; trường hợp chủ sở hữu, người sử dụng nhà ở 

không thống nhất bầu được Ban tự quản khu nhà ở thì chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý 

khu vực nhà ở này theo nội dung của dự án đã được phê duyệt. 

6. Chủ đầu tư có thể hỗ trợ thêm kinh phí để Ban tự quản khu nhà ở chăm sóc cây xanh, 

vườn hoa và bảo trì các công trình tiện ích hoặc hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho khu 

nhà ở đó. Việc thực hiện các công việc quy định tại Khoản này do chủ đầu tư đảm nhận; 

trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thì Ban tự quản khu nhà ở thuê đơn vị khác có năng 

lực thực hiện. 

Mục 2: PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI 

Điều 18. Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại 
1. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng nhà ở thì thực hiện lựa chọn 

chủ đầu tư theo quy định sau đây: 
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a) Đối với khu vực đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thì lựa chọn chủ đầu tư 

thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thời gian và quy trình đấu giá quyền sử 

dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá. 

Trường hợp khu đất đấu giá thuộc khu vực đã được quy hoạch để đầu tư xây dựng nhà ở 

theo dự án thì các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực này phải 

có đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở, Khoản 2 

Điều 119 của Luật Đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản; tổ chức trúng đấu giá 

phải lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo quy định tại các Điều 12, 

13, 15, 16 và Điều 17 của Nghị định này; 

b) Đối với khu vực chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thì lựa chọn chủ đầu tư 

thông qua hình thức đấu thầu nếu có nhiều nhà đầu tư có đủ điều kiện theo quy định tại 

Điều 21 của Luật Nhà ở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư; trường hợp chỉ có một nhà đầu tư 

đủ điều kiện quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở đăng ký tham gia thì chỉ định nhà đầu tư 

đó làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng chủ trì giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức đấu thầu lựa 

chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở quy định tại Điểm nầy. Thời gian và quy trình đấu 

thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật 

về đấu thầu; 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định lựa chọn chủ đầu tư đối 

với trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này. 

2. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất ở hợp pháp, phù hợp với 

quy hoạch xây dựng nhà ở, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt, có đủ điều kiện làm chủ đầu tư theo quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở 

và có nhu cầu tham gia đầu tư xây dựng nhà ở thì Sở Xây dựng kiểm tra và báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định giao cho nhà đầu tư đó làm chủ đầu tư. 

Thời gian lựa chọn chủ đầu tư quy định tại Khoản này là 30 ngày, kể từ ngày Sở Xây dựng 

nhận được văn bản đăng ký làm chủ đầu tư. 

3. Trường hợp dự án thuộc diện phải có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ 

tướng Chính phủ theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 của Nghị định này thì Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phải làm thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chủ trương 

đầu tư theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Nghị định này trước khi thực hiện lựa chọn 

chủ đầu tư; nếu dự án thuộc diện quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định này thì Sở Xây 

dựng phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư trước 

khi thực hiện lựa chọn chủ đầu tư. 

4. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể hồ sơ pháp lý đăng ký làm chủ đầu tư, quy trình lựa chọn 

chủ đầu tư quy định tại Điều này. 

Điều 19. Ký hợp đồng huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại 
1. Việc ký hợp đồng huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại chỉ được thực hiện 

thông qua các hình thức quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 69 của Luật Nhà ở; trường 

hợp ký hợp đồng huy động vốn không đúng với quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Nhà 

ở và quy định tại Điều này thì không được pháp luật công nhận, chủ đầu tư bị xử phạt vi 

phạm theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho người tham gia góp vốn. 

2. Việc ký hợp đồng huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại phải tuân thủ các quy 

định sau đây: 

a) Trường hợp ký hợp đồng huy động vốn theo quy định tại Khoản 2 Điều 69 của Luật Nhà 

ở thì phải đáp ứng các hình thức, điều kiện theo quy định của Luật Nhà ở và quy định tại 

Khoản 3 Điều này. 

Bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết quy định tại 

điểm này chỉ được phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu) trên cơ sở tỷ lệ vốn góp 

theo thỏa thuận trong hợp đồng; chủ đầu tư không được áp dụng hình thức huy động vốn 

quy định tại điểm này hoặc các hình thức huy động vốn khác để phân chia sản phẩm nhà ở 

hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng 
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đất trong dự án cho bên được huy động vốn, trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân 

mới để được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở; 

b) Trường hợp ký hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai mà 

thu tiền trả trước của người mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định tại Khoản 3 Điều 69 

của Luật Nhà ở thì phải tuân thủ các điều kiện và hình thức mua, thuê, thuê mua nhà ở hình 

thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

Chủ đầu tư phải có văn bản gửi Sở Xây dựng nơi có nhà ở kèm theo giấy tờ chứng minh nhà 

ở có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật Kinh 

doanh bất động sản; trường hợp có thế chấp dự án đầu tư xây dựng hoặc thế chấp nhà ở sẽ 

bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư phải gửi kèm theo giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc 

biên bản thống nhất của bên mua, bên thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không 

phải giải chấp và được mua bán, thuê mua nhà ở đó; trường hợp không có thế chấp dự án 

hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư phải ghi rõ cam kết chịu trách 

nhiệm trong văn bản gửi Sở Xây dựng. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư, Sở Xây dựng 

phải kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định tại điểm này thì Sở Xây dựng 

phải có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua gửi chủ đầu tư; nếu 

hồ sơ chưa có đủ giấy tờ theo quy định thì phải có văn bản nêu rõ lý do. Trường hợp chủ 

đầu tư đã gửi hồ sơ nhưng quá thời hạn quy định tại điểm này mà Sở Xây dựng không có 

văn bản thông báo và nhà ở đó đã đủ điều kiện được bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư được 

quyền ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai nhưng phải 

chịu trách nhiệm về việc bán, cho thuê mua nhà ở này; Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm 

về việc thông báo hoặc không có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê 

mua sau khi nhận được hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư. 

Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho 

thuê mua nhưng chủ đầu tư không bán, cho thuê mua mà thực hiện thế chấp nhà ở này thì 

việc bán, cho thuê mua nhà ở này sau khi thế chấp chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện và 

có văn bản thông báo của Sở Xây dựng theo quy định tại điểm này; 

c) Trường hợp vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hoặc phát hành trái phiếu để 

huy động số vốn còn thiếu phục vụ cho việc xây dựng nhà ở thì phải đáp ứng các điều kiện 

theo thỏa thuận trong hợp đồng vay vốn hoặc theo quy định về phát hành trái phiếu. 

3. Việc huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này 

phải thông qua hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh 

doanh; chủ đầu tư chỉ được ký kết các hợp đồng này sau khi có đủ điều kiện sau đây: 

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

b) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng theo tiến độ thực 

hiện dự án được phê duyệt; 

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

d) Đã có thông báo đủ điều kiện được huy động vốn của Sở Xây dựng nơi có dự án. Chủ 

đầu tư phải có văn bản kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện huy động vốn quy định tại 

các Điểm a, b và c Khoản này gửi Sở Xây dựng đề nghị có văn bản thông báo đủ điều kiện 

được huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư, Sở Xây dựng 

phải kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định tại Điểm này thì Sở Xây dựng 

phải có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được huy động vốn gửi chủ đầu tư; nếu hồ sơ 

chưa có đủ giấy tờ chứng minh đủ điều kiện được huy động vốn thì phải có văn bản nêu rõ 

lý do. Trường hợp đã đủ điều kiện huy động vốn quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này 

và chủ đầu tư đã gửi hồ sơ đề nghị nhưng quá thời hạn quy định tại Điểm này mà Sở Xây 

dựng không có văn bản thông báo thì chủ đầu tư được quyền ký hợp đồng huy động vốn 

nhưng phải chịu trách nhiệm về việc huy động vốn này; Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm 

về việc thông báo hoặc không có văn bản thông báo việc đủ điều kiện được huy động vốn 

sau khi nhận được hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư. 
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4. Tổ chức, cá nhân huy động vốn quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này phải sử dụng 

nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án đó; nghiêm cấm chủ 

đầu tư huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở được ứng trước của khách hàng theo 

quy định của pháp luật; trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm 

dụng vốn đã huy động hoặc huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở ứng trước của 

khách hàng thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định, phải bồi thường (nếu gây 

thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm 

hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

5. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc huy động vốn quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 

này. 

Mục 3: PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CÔNG VỤ 

Điều 20. Kế hoạch phát triển nhà ở công vụ 
1. Việc lập và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở công vụ được thực hiện theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 27 của Luật Nhà ở. 

2. Nội dung kế hoạch phát triển nhà ở công vụ bao gồm việc xác định loại và số lượng nhà ở 

(nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư); tổng diện tích sử dụng nhà ở; địa điểm xây dựng và diện 

tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở hoặc số lượng, loại nhà ở thương mại cần mua, thuê để 

làm nhà ở công vụ; nguồn vốn, phương thức huy động vốn để đầu tư xây dựng hoặc mua, 

thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ; phân kỳ đầu tư hàng năm và 05 năm; dự kiến 

tiến độ thực hiện kế hoạch; xác định trách nhiệm của các cơ quan chủ trì lập kế hoạch và cơ 

quan phối hợp. 

3. Các cơ quan trung ương quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 27 của Luật Nhà ở có trách 

nhiệm xác định nhu cầu nhà ở công vụ theo biểu mẫu do Bộ Xây dựng hướng dẫn và gửi Bộ 

Xây dựng thẩm định; sau khi thẩm định nhu cầu nhà ở công vụ của các cơ quan trung ương, 

Bộ Xây dựng thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở công vụ để báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ chấp thuận. 

4. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm lập kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của 

đơn vị mình và gửi ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Sau khi có ý kiến thống nhất của 

Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận kế 

hoạch. 

5. Đối với địa phương thì Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa 

phương xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở công vụ để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt trong kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương hoặc phê duyệt kế hoạch phát triển 

nhà ở công vụ riêng và báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp. 

6. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục xác định nhu cầu về nhà ở công vụ và 

việc chấp thuận kế hoạch phát triển nhà ở công vụ. 

Điều 21. Hình thức đầu tư xây dựng nhà ở công vụ 
Nhà nước trực tiếp đầu tư bằng vốn ngân sách, bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách 

địa phương để đầu tư xây dựng nhà ở công vụ hoặc mua nhà ở thương mại làm nhà ở công 

vụ. 

Việc bố trí vốn từ ngân sách để đầu tư xây dựng hoặc mua nhà ở thương mại làm nhà ở 

công vụ phải căn cứ vào kế hoạch phát triển nhà ở công vụ, dự án đầu tư xây dựng hoặc 

mua nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, 

theo quy định của pháp luật về ngân sách và đầu tư công. 

Điều 22. Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ 
1. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để 

cho đối tượng của các cơ quan trung ương thuê (trừ đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 

Điều 32 của Luật Nhà ở) thì Bộ Xây dựng đề xuất đơn vị làm chủ đầu tư để báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ quyết định. 

Trong thời hạn tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận được Tờ trình của Bộ Xây dựng, Thủ 

tướng Chính phủ có văn bản quyết định lựa chọn chủ đầu tư hoặc ủy quyền cho Bộ Xây 

dựng thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án. 
450



2. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phê 

duyệt để cho các đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở thuê thì 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyết định lựa chọn chủ đầu tư. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư, Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an có văn bản quyết định lựa chọn chủ đầu tư. 

3. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 

thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo quy định sau đây: 

a) Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn chủ đầu tư hoặc ủy 

quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định lựa chọn chủ đầu tư nếu thuộc trường hợp 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự án; 

b) Trong thời hạn tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Xây dựng, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản quyết định lựa chọn chủ đầu tư hoặc ủy quyền cho 

Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định lựa chọn chủ đầu tư; trong thời hạn tối đa 

là 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện phải có văn bản quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở 

công vụ. 

4. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 

Điều này có thể là tổ chức, cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. 

5. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể hồ sơ và quy trình lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất 

động sản đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ. 

Điều 23. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ 
1. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định 

của Luật Nhà ở, Nghị định này và pháp luật về xây dựng. 

2. Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 

2 Điều 28 của Luật Nhà ở thì Bộ Xây dựng tổ chức lập, thẩm định và trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt; trường hợp được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền thì thực hiện phê duyệt 

theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Đối với dự án do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyết định đầu tư theo quy định tại Điểm 

b Khoản 2 Điều 28 của Luật Nhà ở thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức, lập, thẩm định 

và lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp 

thuận. Sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chấp thuận thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 

phê duyệt dự án. 

4. Đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư theo quy định tại Điểm c 

Khoản 2 Điều 28 của Luật Nhà ở thì Sở Xây dựng tổ chức lập, thẩm định và trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

Trường hợp xây dựng nhà ở để bố trí cho thuê cho các đối tượng được điều động, luân 

chuyển đến làm việc ở cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đối tượng quy định tại 

các Điểm c, đ, e và g Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể 

ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự án. 

Điều 24. Mua nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ 
1. Trường hợp trên địa bàn chưa có đủ quỹ nhà ở công vụ mà có nhà ở thương mại được xây 

dựng theo dự án, bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng, phù hợp với 

loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ thì cơ quan có thẩm quyền quy định tại 

Khoản 2 Điều 28 của Luật Nhà ở có thể mua nhà ở này để làm nhà ở công vụ. 

2. Việc mua nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ được quy định như sau: 

a) Trường hợp sử dụng nhà ở cho đối tượng của các cơ quan trung ương thuê (trừ đối tượng 

quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở) thì Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp 

với Bộ Tài chính lập dự án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc thực hiện phê 

duyệt nếu được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền; 

b) Trường hợp sử dụng nhà ở cho đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 32 Luật Nhà 

ở thuê thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức lập dự án, lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây 

dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi trình Thủ tướng Chính phủ chấp 
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thuận; sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công 

an phê duyệt dự án mua nhà ở; 

c) Trường hợp sử dụng nhà ở cho đối tượng của địa phương thuê thì Sở Xây dựng chủ trì, 

phối hợp với Sở Tài chính lập dự án và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê 

duyệt; 

d) Nội dung dự án mua nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ bao gồm vị trí, địa điểm, 

loại nhà, số lượng nhà ở, diện tích sử dụng của mỗi loại nhà ở, giá mua bán nhà ở, các chi 

phí có liên quan, nguồn vốn mua nhà ở, phương thức thanh toán tiền mua nhà ở, cơ quan ký 

hợp đồng mua bán nhà ở, cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà ở sau khi mua, trách nhiệm 

của các cơ quan có liên quan trong thực hiện dự án. 

3. Trình tự, thủ tục mua nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ được thực hiện như sau: 

a) Căn cứ vào nội dung của dự án mua nhà ở đã được phê duyệt, cơ quan được giao làm chủ 

đầu tư dự án thực hiện ký hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở 

thương mại; việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở được thực hiện theo quy định về mua bán 

nhà ở thương mại; 

b) Căn cứ vào hợp đồng mua bán nhà ở đã ký kết, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương 

mại có trách nhiệm bàn giao nhà ở và cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan đến nhà ở mua 

bán cho bên mua; 

c) Sau khi nhận bàn giao nhà ở, chủ đầu tư dự án nhà ở công vụ thực hiện quản lý, cho thuê 

theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này; 

d) Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan 

có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho bên mua nhà ở; trường hợp quy định tại Điểm a 

Khoản 2 Điều này thì Bộ Xây dựng đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận; trường hợp 

quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này thì Bộ Quốc phòng đại diện đứng tên trong Giấy 

chứng nhận đối với nhà ở do Bộ Quốc phòng mua, Bộ Công an đại diện đứng tên trong 

Giấy chứng nhận đối với nhà ở do Bộ Công an mua; trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 

2 Điều này thì đại diện đứng tên trong Giấy chứng nhận là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 

Sở Xây dựng (nếu được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền). 

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho các cơ quan quy định tại Điểm này được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Điều 25. Thuê nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ 
1. Truờng hợp trên địa bàn chưa có đủ quỹ nhà ở công vụ để cho thuê mà có nhà ở thương 

mại bảo đảm chất lượng, phù hợp với loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ thì cơ 

quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 28 của Luật Nhà ở có thể thuê nhà ở này để 

làm nhà ở công vụ. 

2. Việc thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp sử dụng nhà ở để cho đối tượng của các cơ quan trung ương thuê (trừ đối 

tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở) thì Bộ Xây dựng chủ trì, phối 

hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; 

b) Trường hợp sử dụng nhà ở để cho các đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 32 

Luật Nhà ở thuê thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng và 

Bộ Tài chính trước khi trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; sau khi có ý kiến chấp thuận 

của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quyết định thuê nhà ở; 

c) Trường hợp sử dụng nhà ở cho các đối tượng của địa phương thuê thì Sở Xây dựng chủ 

trì, phối hợp với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; 

d) Nội dung tờ trình đề xuất thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ bao gồm vị trí, địa 

điểm, loại nhà, số lượng nhà ở, diện tích sử dụng của mỗi loại nhà ở, giá thuê nhà ở, thời 

hạn thuê, các chi phí liên quan, nguồn vốn bố trí để thuê nhà ở, cơ quan có trách nhiệm 

thanh toán tiền thuê, cơ quan ký hợp đồng thuê và thực hiện quản lý nhà ở sau khi thuê. 

3. Trên cơ sở ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này, 

cơ quan được giao quản lý nhà ở này thực hiện ký hợp đồng thuê nhà ở thương mại với chủ 

sở hữu, sau đó ký hợp đồng cho thuê lại với người được thuê nhà ở công vụ và chịu trách 
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nhiệm quản lý nhà ở này. Việc ký hợp đồng thuê nhà ở với chủ sở hữu được thực hiện theo 

quy định về thuê nhà ở thương mại; việc ký hợp đồng cho thuê lại với người được thuê nhà 

ở công vụ được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

Mục 4: PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐỂ PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ 

Điều 26. Hình thức đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư 
Việc đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư được thực hiện thông qua các hình thức 

sau đây: 

1. Nhà nước trực tiếp đầu tư bằng nguồn vốn quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở 

để xây dựng nhà ở hoặc mua nhà ở thương mại để làm nhà ở phục vụ tái định cư. 

2. Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở thông qua hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) theo 

quy định tại Điều 14 của Nghị định này. 

3. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại hoặc dự án hạ tầng khu công nghiệp thực 

hiện đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 

35 của Luật Nhà ở. 

Điều 27. Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư 
1. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư là các tổ chức quy định tại 

Khoản 2 Điều 38 của Luật Nhà ở. 

2. Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư được quy định như 

sau: 

a) Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng nguồn vốn quy định tại Khoản 3 Điều 36 

của Luật Nhà ở để phục vụ dự án, công trình quan trọng quốc gia thì Bộ Xây dựng đề xuất 

đơn vị làm chủ đầu tư và báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc ủy quyền cho Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quyết định lựa chọn; 

b) Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng nguồn vốn quy định tại Khoản 3 Điều 36 

của Luật Nhà ở nhưng không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này thì Sở Xây dựng đề 

xuất đơn vị làm chủ đầu tư và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn; 

c) Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở sử dụng các nguồn vốn khác không phải nguồn vốn 

quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở nhưng thuộc diện quy định tại Khoản 3 Điều 

26 của Nghị định này thì chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại hoặc dự án hạ tầng khu công 

nghiệp làm chủ đầu tư dự án; đối với trường hợp khác thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo 

hình thức đấu thầu. Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở theo hình thức BT thì thực hiện lựa 

chọn chủ đầu tư theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này. 

3. Trường hợp lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản làm chủ đầu tư dự án xây 

dựng nhà ở phục vụ tái định cư thì hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư được quy định như sau: 

a) Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn quy định tại Khoản 3 Điều 36 của 

Luật Nhà ở thì hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư được áp dụng như đối với trường hợp lựa chọn 

chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ; 

b) Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn khác không phải nguồn vốn quy 

định tại Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở thì hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư được áp dụng 

như đối với trường hợp lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại. 

4. Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư được quy 

định như sau: 

a) Đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này thì Bộ Xây dựng thẩm tra hồ 

sơ đăng ký làm chủ đầu tư và báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định lựa chọn hoặc ủy 

quyền cho Bộ Xây dựng quyết định lựa chọn; 

b) Đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này thì Sở Xây dựng thẩm tra hồ 

sơ đăng ký làm chủ đầu tư và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn; 

c) Đối với trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này mà lựa chọn qua hình thức 

đấu thầu thì thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 18 của Nghị định này; trường 

hợp xây dựng nhà ở theo hình thức BT thì thực hiện theo quy định tại Điều 14 của Nghị 

định này; 
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d) Thời gian lựa chọn chủ đầu tư quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này tối đa là 30 

ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp quy định tại Điểm c Khoản này thì thời 

gian thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu (nếu tổ chức đấu thầu) hoặc theo 

trình tự lựa chọn nhà đầu tư BT (nếu lựa chọn theo hình thức BT). 

Điều 28. Mua nhà ở thương mại và sử dụng nhà ở xã hội để bố trí tái định cư 
1. Việc mua nhà ở thương mại và sử dụng nhà ở xã hội để làm nhà ở phục vụ tái định cư 

phải căn cứ vào Điều 35, Điều 39 của Luật Nhà ở và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Trường hợp thuộc khu vực phải sử dụng nhà ở thương mại để làm nhà ở phục vụ tái định 

cư theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 35 của Luật Nhà ở thì thực hiện như sau: 

a) Đơn vị được Nhà nước giao bố trí nhà ở phục vụ tái định cư có trách nhiệm xác định vị trí 

dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cần mua và trao đổi với chủ đầu tư về phương án 

mua nhà ở; trên cơ sở trao đổi với chủ đầu tư, đơn vị được giao bố trí tái định cư lập phương 

án mua nhà ở, trong đó nêu rõ hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư xây dựng nhà ở, vị trí, số 

lượng, diện tích từng loại nhà ở, dự kiến giá mua, tiến độ bàn giao và báo cáo Sở Xây dựng 

nếu có dự án. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đơn vị được giao bố trí 

tái định cư kèm theo phương án mua nhà ở và hồ sơ pháp lý của dự án, Sở Xây dựng có 

trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính, tài nguyên và môi trường của địa 

phương thẩm định để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án; 

b) Giá mua bán nhà ở thương mại để bố trí tái định cư được xác định trên cơ sở tham khảo 

giá thị trường tại thời điểm mua bán, bao gồm cả tiền sử dụng đất; trường hợp cơ quan chủ 

trì và phối hợp không thống nhất được phương án giá mua nhà ở thì có thể thuê một đơn vị 

có chức năng thẩm định giá độc lập để tính giá; chi phí thuê đơn vị thẩm định giá được tính 

vào kinh phí mua nhà ở thương mại quy định tại Khoản này; 

c) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án mua 

nhà ở, đơn vị được Nhà nước giao bố trí tái định cư có trách nhiệm ký kết hợp đồng mua 

bán nhà ở với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại theo quy định tại Điều 41 của 

Luật Nhà ở; 

d) Sau khi ký kết hợp đồng mua bán nhà ở, đơn vị được Nhà nước giao bố trí nhà ở tái định 

cư thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư thực hiện ký kết hợp 

đồng mua bán nhà ở theo quy định tại Điều 31 của Nghị định này. 

3. Trường hợp sử dụng nhà ở xã hội để bố trí tái định cư theo quy định tại Khoản 1, Khoản 

2 Điều 35 của Luật Nhà ở thì thực hiện như sau: 

a) Người được tái định cư có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải có đơn ghi rõ 

nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú; 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận việc chưa được Nhà nước 

bồi thường bằng nhà ở, đất ở vào đơn và tổng hợp danh sách kèm theo đơn của người có 

nhu cầu tái định cư gửi Sở Xây dựng để rà soát, kiểm tra; 

c) Sau khi kiểm tra, Sở Xây dựng lập danh sách các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được 

mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và có tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 

danh sách; căn cứ vào nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn và nhu cầu sử dụng nhà ở xã 

hội của người được tái định cư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách; 

d) Căn cứ vào danh sách hộ gia đình, cá nhân đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, 

Sở Xây dựng gửi danh sách này cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để thông báo cho các hộ 

gia đình, cá nhân, đồng thời có văn bản đề nghị chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội 

thực hiện ký hợp đồng mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở theo nhu cầu của hộ gia đình, cá 

nhân được ghi trong danh sách. 

4. Việc ký kết hợp đồng và bàn giao nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội để phục vụ tái 

định cư được thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Nghị định này. 

Điều 29. Vốn cho phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư 
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1. Việc huy động vốn cho phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư được thực hiện theo các 

hình thức quy định tại Điều 72 của Luật Nhà ở. 

2. Trường hợp phát triển nhà ở bằng nguồn vốn quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà 

ở thì việc bố trí vốn được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật 

ngân sách nhà nước. 

3. Trường hợp phát triển nhà ở theo hình thức BT thì thực hiện theo quy định tại Điều 14 

của Nghị định này. 

4. Trường hợp huy động vốn từ tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai; nếu huy động vốn từ Quỹ phát triển đất 

thì do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

5. Trường hợp huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh 

doanh, liên doanh, liên kết thì các bên phải ký kết hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác 

đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh; bên tham gia góp vốn theo các hợp đồng này chỉ 

được phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu) trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận 

trong hợp đồng, trừ trường hợp các chủ sở hữu nhà ở tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp 

tác kinh doanh để phá dỡ nhà ở và đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo quy định 

của Luật Nhà ở và pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. 

6. Trường hợp Nhà nước ứng vốn từ ngân sách để đầu tư xây dựng hoặc mua nhà ở phục vụ 

tái định cư thì thực hiện như sau: 

a) Trên cơ sở phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt, Sở Xây dựng lập kế hoạch phân bổ và tiến độ cung cấp nhà ở đối với từng dự án nhà 

ở phục vụ tái định cư, bao gồm cả trường hợp bố trí tái định cư để thực hiện dự án quan 

trọng quốc gia trên địa bàn và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; 

b) Căn cứ vào kế hoạch phân bổ nhà ở tái định cư đã được phê duyệt và đề nghị của chủ đầu 

tư, cơ quan có thẩm quyền quyết định ứng trước vốn từ nguồn ngân sách địa phương để chủ 

đầu tư triển khai thực hiện dự án; 

c) Chủ đầu tư dự án nhà ở phục vụ tái định cư có trách nhiệm hoàn trả cho ngân sách địa 

phương thông qua việc bán, cho thuê mua nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện 

được tái định cư hoặc khấu trừ vào tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các hộ gia đình, 

cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất và giải tỏa nhà ở trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày thu 

tiền bán, cho thuê mua nhà ở hoặc ngày được cấp kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư. 

Chương IV 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở 

Mục 1: QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ 

Điều 30. Đối tượng, điều kiện được thuê, thuê mua, mua nhà ở phục vụ tái định cư 
1. Đối tượng thuộc diện được thuê, thuê mua, mua nhà ở để phục vụ tái định cư bao gồm: 

a) Hộ gia đình, cá nhân có nhà ở hợp pháp thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất 

để thực hiện dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo 

quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Hộ gia đình, cá nhân bị Nhà nước thu hồi đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở 

nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai 

và không có chỗ ở nào khác; 

c) Hộ gia đình, cá nhân là chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây 

dựng lại theo quy định tại Điều 110 của Luật Nhà ở. 

2. Điều kiện được thuê, thuê mua, mua nhà ở để phục vụ tái định cư được quy định như sau: 

a) Trường hợp đối tượng quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này có nhu cầu mua 

nhà ở thương mại hoặc thuê, thuê mua, mua nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư 

thì phải có tên trong danh sách được bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có đơn đề nghị bố trí nhà ở tái định cư 

theo mẫu do Bộ Xây dựng ban hành; 

b) Trường hợp đối tượng quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này có nhu cầu thuê, 

thuê mua, mua nhà ở xã hội thì phải có tên trong danh sách được bố trí tái định cư theo 
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phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có đơn 

đề nghị bố trí nhà ở tái định cư bằng nhà ở xã hội theo mẫu do Bộ Xây dựng ban hành và 

phải thuộc diện chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở; 

c) Trường hợp thuộc đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này thì được bố trí nhà ở 

tái định cư theo quy định tại Điều 115, Điều 116 của Luật Nhà ở và pháp luật về cải tạo, xây 

dựng lại nhà chung cư. 

Điều 31. Trình tự, thủ tục thuê, thuê mua, mua và việc bàn giao nhà ở phục vụ tái định 

cư 
1. Trường hợp mua nhà ở thương mại theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 41 của Luật 

Nhà ở thì thực hiện như sau: 

a) Đơn vị được Nhà nước giao bố trí nhà ở phục vụ tái định cư ký kết hợp đồng mua bán 

nhà ở với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; việc ký kết hợp đồng mua bán nhà 

ở được thực hiện theo quy định về mua bán nhà ở thương mại; 

b) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư, đơn 

vị được Nhà nước giao bố trí nhà ở phục vụ tái định cư phải có văn bản thông báo cho các 

hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư theo quy định tại Điều 30 của Nghị định 

này và trực tiếp ký hợp đồng mua bán nhà ở với các đối tượng này; 

c) Căn cứ vào hợp đồng mua bán nhà ở đã ký kết với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở 

thương mại, đơn vị được Nhà nước giao bố trí nhà ở phục vụ tái định cư có trách nhiệm tiếp 

nhận nhà ở từ chủ đầu tư và bàn giao cho hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở hoặc ủy quyền cho 

chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại bàn giao cho người mua nhà ở. Việc bàn giao 

nhà ở được thực hiện theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng, khi có đủ điều kiện về bàn 

giao nhà ở theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 của Nghị định này, quy định của pháp luật 

kinh doanh bất động sản và phải được lập thành biên bản kèm theo các giấy tờ pháp lý có 

liên quan đến nhà ở mua bán. 

2. Trường hợp mua nhà ở thương mại theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 41 của Luật 

Nhà ở thì thực hiện như sau: 

a) Đơn vị được Nhà nước giao bố trí nhà ở phục vụ tái định cư ký kết hợp đồng đặt hàng 

mua nhà ở với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; 

b) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng đặt hàng, đơn vị được Nhà nước 

giao bố trí nhà ở phục vụ tái định cư phải có văn bản thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân 

thuộc diện được tái định cư theo quy định tại Điều 30 của Nghị định này thực hiện ký hợp 

đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; việc ký kết hợp đồng 

mua bán nhà ở được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; 

c) Căn cứ vào hợp đồng mua bán nhà ở đã ký kết, chủ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại có 

trách nhiệm bàn giao nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở. Việc bàn giao nhà ở phải 

theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, khi có đủ điều kiện về bàn giao nhà ở theo quy định 

tại Khoản 4 Điều 16 của Nghị định này, quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản và 

phải được lập thành biên bản kèm theo các giấy tờ pháp lý có liên quan đến nhà ở mua bán. 

3. Trường hợp sử dụng nhà ở xã hội để làm nhà ở phục vụ tái định cư thì căn cứ vào thông 

báo của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 của Nghị định này, 

các hộ gia đình, cá nhân được tái định cư trực tiếp ký hợp đồng thuê, thuê mua, mua bán 

nhà ở với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội. Việc bàn giao nhà ở được thực hiện theo 

thỏa thuận trong hợp đồng, quy định tại Khoản 4 Điều 16 của Nghị định này và phải được 

lập thành biên bản có xác nhận của đơn vị được Nhà nước giao bố trí nhà ở phục vụ tái định 

cư kèm theo các giấy tờ pháp lý có liên quan đến nhà ở mua bán, thuê mua. 

4. Trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng 

thì hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách được tái định cư theo phương án bồi thường 

hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện ký hợp đồng mua 

bán, thuê hoặc thuê mua nhà ở với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở; việc bàn giao nhà ở 

này được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng, khi có đủ điều kiện bàn giao nhà ở theo 
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quy định tại Khoản 4 Điều 16 của Nghị định này và phải lập thành biên bản kèm theo các 

giấy tờ pháp lý có liên quan đến nhà ở mua bán, thuê mua. 

5. Trường hợp bố trí nhà ở phục vụ tái định cư theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 

35 của Luật Nhà ở thì căn cứ vào phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê 

duyệt, hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư ký hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu 

tư dự án. Việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở được thực hiện theo quy định về mua bán 

nhà ở thương mại; việc bàn giao nhà ở được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng, khi 

có đủ điều kiện bàn giao nhà ở theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 của Nghị định này, quy 

định của pháp luật kinh doanh bất động sản và phải được lập thành biên bản kèm theo các 

giấy tờ pháp lý có liên quan đến nhà ở mua bán. 

6. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này có trách 

nhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, 

cá nhân đã mua, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự 

nguyện làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận; trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. 

7. Bộ Xây dựng quy định mẫu hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở để phục vụ tái định cư 

quy định tại Điểm b Khoản 1, các Khoản 2, 3 và 4 Điều này. 

Điều 32. Giá mua, thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư 
1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư có nhu cầu mua nhà ở được 

đầu tư xây dựng theo dự án để phục vụ tái định cư hoặc mua nhà ở thương mại để làm nhà ở 

tái định cư thì giá mua bán nhà ở này được xác định trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư có nhu cầu thuê, thuê mua 

nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư hoặc do Nhà nước mua để cho thuê, cho thuê 

mua thì giá thuê, thuê mua nhà ở này được xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, 

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư có nhu cầu sử dụng nhà ở xã 

hội để làm nhà ở tái định cư thì giá mua, giá thuê, thuê mua nhà ở này được xác định theo 

quy định tại Điều 60, Điều 61 của Luật Nhà ở và quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 

nhà ở xã hội. 

Điều 33. Quản lý, sử dụng nhà ở phục vụ tái định cư 
1. Việc quản lý, sử dụng nhà ở phục vụ tái định cư được quy định như sau: 

a) Chủ sở hữu nhà ở tái định cư có trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo trì nhà ở thuộc sở 

hữu của mình theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định này và pháp luật có liên quan; 

b) Đối với nhà chung cư thì phải tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư; 

chủ sở hữu phải đóng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định 

của Luật Nhà ở và Nghị định này, đóng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư và các chi 

phí sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ; 

c) Đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì còn phải tuân thủ các quy định tại Chương V 

của Nghị định này; trường hợp là nhà ở xã hội thì còn phải tuân thủ các quy định về quản lý, 

sử dụng nhà ở xã hội; 

d) Đối với nhà ở tại khu vực nông thôn thì phải bảo đảm vệ sinh, môi trường, phòng cháy, 

chữa cháy; phải tuân thủ các quy định về nếp sống văn hóa, văn minh cộng đồng dân cư, 

quản lý duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực nơi có nhà ở. 

2. Việc khai thác kinh doanh, dịch vụ trong nhà chung cư phục vụ tái định cư được quy định 

như sau: 

a) Trường hợp mua một số căn hộ hoặc một số tầng trong nhà chung cư thương mại để làm 

nhà ở tái định cư thì ưu tiên cho hộ gia đình, cá nhân tái định cư được khai thác phần diện 

tích kinh doanh, dịch vụ trong nhà chung cư đó (nếu có) thông qua hình thức đấu giá nếu 

các đối tượng này có giá bỏ thầu thuê bằng với giá bỏ thầu của các đối tượng khác trong nhà 

chung cư đó; 

b) Trường hợp xây dựng nhà chung cư để bố trí tái định cư thì chủ đầu tư phải dành tối 

thiểu 1/3 diện tích kinh doanh, dịch vụ của nhà chung cư đó cho các hộ gia đình, cá nhân 
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được tái định cư thuê (nếu có nhu cầu) thông qua đấu giá theo nguyên tắc công khai, minh 

bạch nhằm tạo công ăn, việc làm cho các hộ gia đình, cá nhân này; kinh phí thu được từ 

hoạt động kinh doanh đối với toàn bộ phần diện tích kinh doanh dịch vụ sau khi trừ các chi 

phí kinh doanh hợp lý thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được dùng kinh phí này để hỗ trợ cho 

kinh phí bảo trì phần sở hữu chung và hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác quản lý vận 

hành nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn; 

c) Việc quản lý, vận hành nhà ở quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này được thực hiện 

theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành. 

Mục 2: QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ BlỆT THỰ, NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 34. Phân loại và quản lý, sử dụng nhà biệt thự 
1. Nhà biệt thự được phân thành ba nhóm sau đây: 

a) Biệt thự nhóm một là biệt thự được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa theo quy định của 

pháp luật về di sản văn hóa; biệt thự có giá trị điển hình về kiến trúc, nhà cổ do Hội đồng 

quy định tại Khoản 2 Điều 79 của Luật Nhà ở xác định và lập danh sách để trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; 

b) Biệt thự nhóm hai là biệt thự không thuộc quy định tại Điểm a Khoản này nhưng có giá 

trị về nghệ thuật kiến trúc, lịch sử, văn hóa do Hội đồng quy định tại Khoản 2 Điều 79 của 

Luật Nhà ở xác định và lập danh sách để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; 

c) Biệt thự nhóm ba là biệt thự không thuộc diện quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này. 

2. Việc quản lý, sử dụng và bảo trì, cải tạo nhà biệt thự phải bảo đảm các nguyên tắc sau 

đây: 

a) Tuân thủ các quy định của Luật Nhà ở; trường hợp là nhà ở thuộc sở hữu nhà nước còn 

phải thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; trường hợp là 

nhà ở có giá trị nghệ thuật, lịch sử, văn hóa thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật về 

quản lý di sản văn hóa; 

b) Đối với nhà biệt thự thuộc nhóm một thì phải giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài, 

cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao; 

c) Đối với nhà biệt thự thuộc nhóm hai thì phải giữ nguyên kiến trúc bên ngoài; 

d) Đối với nhà biệt thự thuộc nhóm ba thì thực hiện theo các quy định của pháp luật về quy 

hoạch, kiến trúc và pháp luật về xây dựng. 

Điều 35. Các hành vi nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư 
1. Sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy 

định của Luật Nhà ở, Nghị định này và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây 

dựng ban hành. 

2. Gây thấm, dột; gây tiếng ồn quá mức quy định của pháp luật hoặc xả rác thải, nước thải, 

khí thải, chất độc hại không đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc không 

đúng nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

3. Chăn, thả gia súc, gia cầm trong khu vực nhà chung cư. 

4. Sơn, trang trí mặt ngoài căn hộ, nhà chung cư không đúng quy định về thiết kế, kiến trúc. 

5. Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung của 

nhà chung cư; tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích không phải để ở 

trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp so với thiết kế đã được phê duyệt hoặc đã được cơ 

quan có thẩm quyền chấp thuận. 

6. Cấm kinh doanh các ngành nghề, hàng hóa sau đây trong phần diện tích dùng để kinh 

doanh của nhà chung cư: 

a) Vật liệu gây cháy nổ và các ngành nghề gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người 

sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy; 

b) Kinh doanh vũ trường; sửa chữa xe có động cơ; giết mổ gia súc; các hoạt động kinh 

doanh dịch vụ gây ô nhiễm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Trường hợp kinh doanh dịch vụ nhà hàng, karaoke, quán bar thì phải bảo đảm cách âm, tuân 

thủ yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, có nơi thoát hiểm và chấp hành các điều kiện kinh 

doanh khác theo quy định của pháp luật. 
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7. Thực hiện các hành vi nghiêm cấm khác liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư 

quy định tại Điều 6 của Luật Nhà ở. 

Điều 36. Bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ 

sở hữu 
1. Người mua, thuê mua nhà ở, chủ đầu tư phải đóng 2% kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 

của nhà chung cư theo quy định tại Điều 108 của Luật Nhà ở; khoản kinh phí này được tính 

trước thuế để nộp (Nhà nước không thu thuế đối với khoản kinh phí này). Chủ đầu tư phải 

mở một tài khoản thanh toán tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để nhận 

tiền bảo trì do người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư nộp; khi 

mở tài khoản, chủ đầu tư phải ghi rõ tên tài khoản là tiền gửi kinh phí bảo trì nhà chung cư 

dưới hình thức có kỳ hạn. 

2. Chủ đầu tư phải ghi thống nhất tài khoản đã mở theo quy định tại Khoản 1 Điều này trong 

hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư ký với khách 

hàng (bao gồm số tài khoản, tên tài khoản và tên tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản này); 

người mua, thuê mua trước khi nhận bàn giao nhà ở phải nộp 2% kinh phí bảo trì theo quy 

định vào tài khoản đã ghi trong hợp đồng này hoặc nộp cho chủ đầu tư để chuyển vào tài 

khoản đã ghi trong hợp đồng; nếu chủ đầu tư không thu kinh phí này mà vẫn bàn giao căn 

hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư cho người mua, thuê mua thì chủ đầu tư phải nộp 

khoản kinh phí 2% này. 

3. Đối với phần diện tích nhà mà chủ đầu tư giữ lại không bán hoặc chưa bán, chưa cho thuê 

mua tính đến thời điểm nghiệm thu đưa toàn bộ nhà chung cư vào sử dụng mà thuộc diện 

phải nộp kinh phí bảo trì 2% cho Ban quản trị nhà chung cư (sau đây gọi chung là Ban quản 

trị) theo quy định của Luật Nhà ở thì chủ đầu tư phải chuyển số kinh phí này vào tài khoản 

đã lập quy định tại Khoản 1 Điều này. 

4. Sau khi Ban quản trị được thành lập và có văn bản yêu cầu bàn giao kinh phí bảo trì mà 

chủ đầu tư đang tạm quản lý thì chủ đầu tư và Ban quản trị thống nhất lập hồ sơ quyết toán 

số liệu kinh phí bảo trì; căn cứ vào số liệu quyết toán do hai bên thống nhất, chủ đầu tư có 

trách nhiệm chuyển kinh phí bảo trì thuộc diện phải chuyển giao theo quy định của pháp 

luật về nhà ở sang cho Ban quản trị quản lý thông qua hình thức chuyển khoản. Cách thức 

lập tài khoản quản lý kinh phí bảo trì của Ban quản trị và thủ tục bàn giao kinh phí bảo trì 

phần sở hữu chung của nhà chung cư sang cho Ban quản trị được thực hiện theo Quy chế 

quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành. 

Sau khi bàn giao kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư, chủ đầu tư phải có văn bản 

báo cáo cho Sở Xây dựng nơi có nhà chung cư biết để theo dõi. 

Điều 37. Thủ tục cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà 

chung cư 
1. Trường hợp chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì theo quy định tại Điều 36 của 

Nghị định này hoặc bàn giao không đầy đủ, không đúng hạn theo quy định thì giải quyết 

như sau: 

a) Ban quản trị có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư yêu cầu 

chủ đầu tư bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định tại 

Điều 36 của Nghị định này; 

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Ban quản trị, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kiểm tra; nếu các bên đã quyết toán số liệu kinh phí 

bảo trì theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 của Nghị định này mà chủ đầu tư vẫn chưa bàn 

giao kinh phí bảo trì thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bàn 

giao kinh phí cho Ban quản trị. Trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được 

văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chủ đầu tư phải bàn giao kinh phí bảo trì này. 

Trường hợp các bên vẫn chưa lập biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì thì các bên 

phải thống nhất quyết toán số liệu và bàn giao kinh phí bảo trì cho Ban quản trị trong thời 

hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
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Việc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư phải lập thành biên bản 

có xác nhận của chủ đầu tư và đại diện Ban quản trị; sau khi bàn giao kinh phí này, chủ đầu 

tư phải có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biết; 

c) Trường hợp quá thời hạn quy định tại Điểm b Khoản này mà chủ đầu tư vẫn không thực 

hiện bàn giao kinh phí bảo trì thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết 

định cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì để bàn giao cho Ban quản trị và gửi quyết định này 

cho chủ đầu tư, Ban quản trị và tổ chức tín dụng nơi chủ đầu tư mở tài khoản; trong quyết 

định cưỡng chế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải ghi rõ số kinh phí chủ đầu tư phải bàn giao 

sau khi trừ kinh phí mà chủ đầu tư phải sử dụng để bảo trì phần sở hữu chung (nếu có), thời 

hạn bàn giao, biện pháp cưỡng chế và trách nhiệm của các bên liên quan để thực hiện quyết 

định này; 

d) Biện pháp cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì bao gồm việc buộc chủ đầu tư phải chuyển 

giao kinh phí bảo trì được gửi từ tài khoản đã lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 của 

Nghị định này hoặc chuyển kinh phí từ tài khoản khác của chủ đầu tư sang tài khoản do Ban 

quản trị quản lý hoặc xử lý tài sản của chủ đầu tư. Việc cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì 

phần sở hữu chung của nhà chung cư được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban 

hành quyết định cưỡng chế. Kinh phí phải bàn giao là toàn bộ số tiền bảo trì (cả gốc và lãi) 

theo số liệu kinh phí mà các bên đã quyết toán; nếu các bên không thống nhất quyết toán số 

liệu thì bàn giao theo số liệu ghi trong quyết định cưỡng chế của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

đ) Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cưỡng chế của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, tổ chức tín dụng đang quản lý tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì nhà chung cư 

hoặc quản lý tài khoản khác của chủ đầu tư theo quyết định cưỡng chế có trách nhiệm 

chuyển kinh phí sang tài khoản do Ban quản trị lập để quản lý, sử dụng theo quy định của 

pháp luật về nhà ở và quyết định cưỡng chế; trường hợp phải xử lý tài sản của chủ đầu tư để 

thu hồi kinh phí bảo trì cho Ban quản trị thì trong quyết định cưỡng chế, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phải nêu rõ biện pháp xử lý tài sản, trách nhiệm của đơn vị xử lý tài sản, hình thức 

xử lý và việc chuyển giao kinh phí thu hồi cho Ban quản trị. 

Trong quá trình thực hiện cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì, nếu phát hiện chủ đầu tư có 

hành vi vi phạm pháp luật hình sự thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải yêu cầu cơ quan có 

thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Việc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư phải được lập thành 

biên bản có xác nhận của chủ đầu tư và đại diện Ban quản trị; trường hợp quy định tại 

Khoản 1 Điều này thì phải có thêm xác nhận của bên tổ chức cưỡng chế và đại diện tổ chức 

tín dụng thực hiện chuyển kinh phí này hoặc đại diện của bên xử lý tài sản của chủ đầu tư 

(nếu có xử lý tài sản của chủ đầu tư). 

Chương V 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Mục 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 38. Nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
1. Bảo đảm sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí; việc cho thuê, 

cho thuê mua và bán nhà ở phải đúng đối tượng, đủ điều kiện, theo đúng quy định của Luật 

Nhà ở và Nghị định này. 

2. Bảo đảm quản lý thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ, sự phân giao trách nhiệm quản lý 

rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

3. Nhà ở được quản lý phải bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng; trường hợp 

là nhà ở để phục vụ tái định cư thì còn phải tuân thủ các quy định tại Mục 1 Chương IV của 

Nghị định này. 

4. Việc miễn, giảm tiền thuê, tiền mua nhà ở phải theo đúng quy định tại các Điều 59, 66, 67 

và Điều 68 của Nghị định này, trừ đối tượng thuê nhà ở công vụ, nhà ở sinh viên, đối tượng 

thuê nhà ở thuộc diện quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều 61 và Khoản 1, Khoản 3 

Điều 71 của Nghị định này. 
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5. Đối với nhà ở cũ là nhà ở được tạo lập bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hoặc có 

nguồn gốc sở hữu khác được chuyển sang xác lập thuộc sở hữu nhà nước và được bố trí sử 

dụng vào mục đích để ở theo quy định của pháp luật (bao gồm cả nhà ở thuộc diện tự quản) 

thì phải thực hiện quản lý, bán, cho thuê theo đúng quy định của Nghị định này. 

6. Mọi hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải 

được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật; trường hợp nhà ở thuộc diện 

bị thu hồi theo quy định tại Điều 84 của Luật Nhà ở và Nghị định này thì sau khi thu hồi, cơ 

quan quản lý nhà ở phải thực hiện quản lý, sử dụng nhà ở này theo đúng mục đích quy định. 

Điều 39. Cơ quan, đơn vị quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với nhà ở đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trung ương 

được quy định như sau: 

a) Bộ Xây dựng là đại diện chủ sở hữu đối với nhà ở công vụ của Chính phủ; nhà ở xã hội 

thuộc sở hữu nhà nước được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trung ương; nhà ở sinh viên 

do các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Xây dựng đang quản lý, trừ nhà ở xã hội thuộc sở hữu 

nhà nước do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mua hoặc đầu tư xây dựng quy định tại Điểm b 

Khoản này; 

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là đại diện chủ sở hữu đối với nhà ở công vụ, nhà ở xã hội 

thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mua hoặc đầu tư xây dựng, nhà ở 

sinh viên do các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đang quản lý. Riêng 

đối với nhà ở cũ do Bộ Quốc phòng đang quản lý thì Bộ Quốc phòng là đại diện chủ sở hữu 

đối với nhà ở này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 64 của Nghị định này; 

c) Các Bộ, ngành, cơ quan trung ương khác là đại diện chủ sở hữu đối với nhà ở công vụ, 

nhà ở sinh viên do cơ sở giáo dục trực thuộc các Bộ, ngành, cơ quan trung ương đó đang 

quản lý. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu đối với các loại nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước được giao quản lý trên địa bàn. 

3. Cơ quan quản lý nhà ở là cơ quan được đại diện chủ sở hữu quy định tại Khoản 1, Khoản 

2 Điều này giao thực hiện việc quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm: 

a) Đối với Bộ, ngành, cơ quan trung ương là cơ quan được giao chức năng quản lý nhà ở 

trực thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương đó; 

b) Đối với địa phương là Sở Xây dựng; 

c) Cơ sở giáo dục thực hiện việc quản lý đối với nhà ở sinh viên đang được giao quản lý. 

4. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là tổ chức hoặc doanh nghiệp có 

chức năng, năng lực chuyên môn về quản lý, vận hành nhà ở theo quy định tại Điều 105 của 

Luật Nhà ở được cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở giao quản lý vận hành nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước. 

Điều 40. Quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Khoản 1, Khoản 2 

Điều 39 của Nghị định này có các quyền và trách nhiệm sau đây đối với nhà ở được giao 

quản lý: 

a) Quyết định người được thuê nhà ở công vụ, người được thuê, mua nhà ở cũ; quyết định 

người được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; 

b) Lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở; 

c) Phê duyệt kế hoạch bảo trì, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở; 

d) Ban hành hoặc quyết định giá thuê, thuê mua, giá bán nhà ở; 

đ) Quyết định thu hồi nhà ở; 

e) Các quyền và trách nhiệm khác mà Thủ tướng Chính phủ giao theo quy định. 

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Khoản 1, Khoản 2 

Điều 39 của Nghị định này có thể giao cho cơ quan quản lý nhà ở quy định tại Khoản 3 

Điều 39 của Nghị định này thực hiện quyền quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này và việc 

phê duyệt kế hoạch bảo trì nhà ở. Riêng đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì có thể giao 
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cho cơ quan quản lý nhà ở thực hiện các quyền quy định tại các Điểm a, b và Điểm đ Khoản 

1 Điều này. 

Điều 41. Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
Cơ quan quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Khoản 3 Điều 39 của Nghị định 

này có quyền và trách nhiệm sau đây: 

1. Rà soát, thống kê, phân loại nhà ở được giao quản lý; tiếp nhận nhà ở tự quản do các cơ 

quan trung ương chuyển giao (nếu có) để quản lý theo quy định của Nghị định này. 

2. Lập kế hoạch bảo trì, cải tạo hoặc xây dựng lại nhà ở để trình cơ quan đại diện chủ sở hữu 

đối với nhà ở đó phê duyệt hoặc phê duyệt kế hoạch bảo trì nếu được giao thực hiện. 

3. Tập hợp, lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở và giao 01 bộ hồ sơ hoàn công (đối với trường hợp xây 

dựng mới) hoặc hồ sơ đo vẽ lại (đối với nhà ở cũ) cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở; kinh 

phí đo vẽ lại do ngân sách nhà nước cấp. 

4. Đối với Sở Xây dựng thì có trách nhiệm thành lập Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ 

thuộc diện được bán trên địa bàn (bao gồm cả nhà ở cũ do Bộ Quốc phòng quản lý); thành 

phần Hội đồng bao gồm đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, 

Sở Quy hoạch và Kiến trúc (nếu có), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

cấp tỉnh, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, Cục thuế; trường hợp xác định giá bán nhà ở do Bộ 

Quốc phòng đang quản lý thì Hội đồng xác định giá bán nhà ở có thêm đại diện do Bộ Quốc 

phòng cử tham gia. 

5. Lập và trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở quyết định người được thuê nhà ở công 

vụ, người được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, người được thuê, mua 

nhà ở cũ. Riêng đối với nhà ở của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì cơ quan quản lý nhà ở 

được quyền quyết định người được thuê, thuê mua, mua nhà ở nếu được giao thực hiện. 

6. Báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở quyết định đơn vị quản lý vận hành nhà ở 

hoặc tự quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nếu được giao thực hiện; báo cáo cơ 

quan đại diện chủ sở hữu nhà ở quyết định sử dụng kinh phí thu được từ hoạt động kinh 

doanh đối với phần diện tích dùng để kinh doanh dịch vụ trong các nhà ở để phục vụ tái 

định cư nhằm hỗ trợ cho kinh phí bảo trì phần sở hữu chung và công tác quản lý vận hành 

nhà ở này. 

7. Căn cứ vào quy định của pháp luật về khung giá thuê, thuê mua, giá bán nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước để xây dựng giá thuê, thuê mua, giá bán nhà ở thuộc diện cơ quan đang quản 

lý và trình cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với nhà ở đó quyết định. 

8. Báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở quyết định thu hồi nhà ở. Riêng đối với nhà ở 

do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý thì cơ quan quản lý nhà ở trực thuộc được quyền 

quyết định thu hồi nhà ở nếu được giao thực hiện. 

9. Quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc cho thuê, bảo hành, bảo trì, quản lý vận hành nhà ở, thực 

hiện việc bán, cho thuê mua nhà ở theo quy định của Nghị định này. 

10. Phối hợp với cơ quan tài chính hướng dẫn, kiểm tra hoạt động thu, chi tài chính của đơn 

vị quản lý vận hành nhà ở. 

11. Kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử 

lý các hành vi vi phạm liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà ở. 

12. Tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nhà ở theo quy định tại Điều 47 của Nghị 

định này. 

Điều 42. Quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước 
1. Tiếp nhận quỹ nhà ở do cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 3 Điều 39 của Nghị 

định này giao nhiệm vụ để thực hiện quản lý vận hành theo quy định của Nghị định này và 

pháp luật có liên quan. Nội dung quản lý vận hành nhà ở được thực hiện theo hướng dẫn của 

Bộ Xây dựng; hoạt động quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được hưởng các cơ 

chế như đối với dịch vụ công ích theo quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện cho thuê và quản lý việc sử dụng nhà ở theo nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp 

đồng dịch vụ quản lý vận hành ký kết với cơ quan quản lý nhà ở. 
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3. Xây dựng, ban hành Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà ở theo hướng dẫn của Bộ Xây 

dựng và phổ biến Bản nội quy này cho người thuê, người thuê mua, người sử dụng nhà ở. 

4. Quản lý chặt chẽ các phần diện tích nhà chưa bán trong khuôn viên nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước. 

5. Được trích một phần tỷ lệ tiền thuê nhà ở theo quy định tại Điều 44 của Nghị định này để 

có kinh phí phục vụ cho công tác quản lý vận hành nhà ở. 

6. Tập hợp, lưu trữ hồ sơ có liên quan đến quá trình xây dựng, vận hành, bảo hành, bảo trì, 

cải tạo nhà ở; trường hợp không đủ hồ sơ thì bổ sung, khôi phục, đo vẽ lại và có trách nhiệm 

giao các hồ sơ phát sinh, bổ sung để cơ quan quản lý nhà ở lưu trữ theo quy định. 

7. Thực hiện bảo trì, cải tạo nhà ở sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

8. Kiểm tra, theo dõi phát hiện kịp thời và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi 

vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà ở; thực hiện thu hồi nhà ở theo quyết định của cơ quan 

có thẩm quyền. 

9. Phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương trong việc bảo đảm an ninh, trật tự cho 

người thuê, thuê mua, người sử dụng nhà ở. 

10. Tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất về tình hình quản lý, sử dụng nhà 

ở theo quy định tại Điều 47 của Nghị định này. 

11. Thực hiện hạch toán, báo cáo thu, chi tài chính công tác quản lý vận hành nhà ở theo 

quy định; thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 43. Quy định về chuyển đổi công năng sử dụng nhà ở công vụ; bán nhà ở xã hội 

thuộc sở hữu nhà nước hoặc bán nhà ở công vụ sau khi chuyển đổi công năng sử dụng 
1. Việc chuyển đổi công năng sử dụng nhà ở công vụ quy định tại Khoản 4 Điều 81 của 

Luật Nhà ở để làm nhà ở cho thuê được thực hiện như sau: 

a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ lập đề án đề nghị chuyển đổi công năng nhà 

ở, trong đó nêu rõ hiện trạng sử dụng nhà ở công vụ, lý do chuyển đổi công năng, phương 

án quản lý, cho thuê sau khi chuyển đổi công năng, việc áp dụng giá thuê, đối tượng được 

thuê, cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà ở. Giá thuê và đối tượng được thuê nhà ở sau khi 

chuyển đổi công năng được thực hiện theo quy định về cho thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu 

nhà nước hoặc thông qua hình thức đấu giá quyền thuê; 

b) Cơ quan đại diện chủ sở hữu có Tờ trình kèm theo hồ sơ đề án gửi Bộ Xây dựng để thẩm 

định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận; 

c) Trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thì cơ quan đại diện chủ sở hữu phê 

duyệt đề án và tổ chức quản lý, cho thuê theo đúng nội dung đề án, văn bản chấp thuận của 

Thủ tướng Chính phủ, tuân thủ quy định của Luật Nhà ở, pháp luật về quản lý, sử dụng tài 

sản nhà nước và hàng năm có báo cáo gửi Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý. 

2. Trường hợp cơ quan đại diện chủ sở hữu có nhu cầu bán nhà ở công vụ sau khi đã chuyển 

đổi công năng theo quy định tại khoản 1 Điều này để tái đầu tư xây dựng nhà ở công vụ 

khác hoặc bán nhà ở xã hội để tái đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khác thì thực hiện như sau: 

a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu phải lập đề án bán nhà ở, trong đó nêu rõ địa chỉ, số lượng 

nhà ở; lý do bán; giá bán nhà ở; tiền sử dụng đất phải nộp; đối tượng, điều kiện mua nhà ở; 

trình tự, thủ tục bán; phương thức thanh toán; thời hạn thực hiện; dự kiến số tiền thu được; 

phương án sử dụng tiền thu được để tái đầu tư xây dựng nhà ở khác. 

Đối với việc bán nhà ở xã hội thì phải bảo đảm đúng đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 

50 của Luật Nhà ở; giá bán nhà ở (bao gồm tiền nhà và tiền sử dụng đất) được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về bán nhà ở xã hội. Đối với việc bán nhà ở công vụ sau khi 

được chuyển đổi công năng thì giá bán nhà ở được xác định căn cứ vào chất lượng còn lại 

của nhà ở và thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

b) Cơ quan đại diện chủ sở hữu có Tờ trình kèm theo hồ sơ đề án gửi Bộ Xây dựng để thẩm 

định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận; 

c) Trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thì cơ quan đại diện chủ sở hữu phê 

duyệt đề án và triển khai thực hiện theo đúng nội dung đề án, văn bản chấp thuận của Thủ 

tướng Chính phủ; 
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d) Số tiền thu được từ bán nhà ở phải sử dụng vào đúng mục đích tái đầu tư xây dựng nhà ở 

xã hội hoặc nhà ở công vụ; cơ quan đại diện chủ sở hữu phải báo cáo Bộ Xây dựng về việc 

sử dụng kinh phí này và Bộ Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng kinh phí để báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ. 

3. Đối với nhà ở công vụ, nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng được giao 

quản lý mà có nhu cầu chuyển đổi công năng, bán theo quy định tại Điều này thì phải lập hồ 

sơ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

quyết định. 

Điều 44. Quản lý tiền thu được từ việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước 
1. Tiền thu được từ việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được sử 

dụng để thực hiện việc duy trì và phát triển quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định 

sau đây: 

a) Đối với số tiền thu được từ việc cho thuê nhà ở thì phải sử dụng vào mục đích bảo trì và 

quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang cho thuê; 

b) Đối với số tiền thu được từ việc cho thuê mua, bán nhà ở thì sau khi khấu trừ các chi phí 

để tổ chức thực hiện việc cho thuê mua, bán nhà ở, bên bán, cho thuê mua nhà ở phải nộp 

vào ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, trừ nhà ở quy định tại Khoản 2 

Điều này để sử dụng vào mục đích tái đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc nhà ở công vụ 

thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn. 

2. Đối với nhà ở cũ do Bộ Quốc phòng đang quản lý và trực tiếp thực hiện bán cho người 

đang thuê thì nộp vào tài khoản do Bộ Quốc phòng quản lý để tái đầu tư xây dựng nhà ở xã 

hội cho các đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 49 của Luật Nhà ở thuê hoặc thuê mua; Bộ 

Quốc phòng có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng về việc sử dụng số kinh 

phí này và việc tái đầu tư xây dựng nhà ở trước khi thực hiện xây dựng nhà ở; sau khi hoàn 

thành việc xây dựng nhà ở, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để tổng 

hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc sử dụng số tiền 

thu được từ hoạt động cho thuê nhà ở để bảo trì, quản lý vận hành nhà ở cho thuê; hướng 

dẫn các chi phí để tổ chức thực hiện việc cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

theo quy định tại Điều này. 

Điều 45. Trình tự, thủ tục thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
1. Khi có một trong các trường hợp thuộc diện bị thu hồi nhà ở quy định tại Điều 84 của 

Luật Nhà ở hoặc khi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bị chiếm dụng trái pháp luật thì đơn vị 

được giao quản lý vận hành nhà ở phải có văn bản nêu rõ lý do và yêu cầu người thuê, thuê 

mua, mua hoặc người đang chiếm dụng nhà ở (sau đây gọi là người đang trực tiếp sử dụng 

nhà ở) bàn giao lại nhà ở này trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông 

báo; trường hợp quá thời hạn mà người đang trực tiếp sử dụng nhà ở không bàn giao lại nhà 

ở thì đơn vị quản lý vận hành nhà ở phải báo cáo cơ quan quản lý nhà ở đề nghị thu hồi nhà 

ở trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày hết hạn bàn giao nhà ở. 

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của đơn vị quản lý vận hành nhà 

ở, cơ quan quản lý nhà ở có trách nhiệm kiểm tra, nếu thuộc diện phải thu hồi nhà ở thì có 

tờ trình cơ quan, đại diện chủ sở hữu của nhà ở đó xem xét, ban hành quyết định thu hồi nhà 

ở; trường hợp cơ quan quản lý nhà ở tự kiểm tra mà phát hiện nhà ở thuộc diện phải thu hồi 

thì phải làm thủ tục đề nghị thu hồi nhà ở theo quy định tại Điều này. 

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan quản lý vận hành nhà 

ở, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở có trách nhiệm kiểm tra, nếu có đủ điều kiện thu hồi 

nhà ở theo quy định tại Khoản 1 Điều nay thì ban hành quyết định thu hồi nhà ở và gửi 

quyết định này cho cơ quan quản lý nhà ở, đơn vị quản lý vận hành nhà ở và người đang 

trực tiếp sử dụng nhà ở thuộc diện bị thu hồi biết để thực hiện. Trường hợp nhà ở đang do 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý thì cơ quan quản lý nhà ở được ban hành quyết định 

thu hồi nhà ở (nếu được giao thực hiện) sau đó gửi quyết định này cho đơn vị quản lý vận 
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hành nhà ở, người đang trực tiếp sử dụng nhà ở biết để thực hiện và gửi đến cơ quan đại 

diện chủ sở hữu để báo cáo. 

4. Quyết định thu hồi nhà ở bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Căn cứ pháp lý để thu hồi nhà ở; 

b) Địa chỉ nhà ở và họ tên người đang trực tiếp sử dụng nhà ở bị thu hồi; 

c) Lý do thu hồi nhà ở; 

d) Tên cơ quan, đơn vị thực hiện thu hồi nhà ở; trách nhiệm bàn giao nhà ở; 

đ) Thời hạn thực hiện thu hồi nhà ở; 

e) Phương án quản lý, sử dụng nhà ở sau khi thu hồi. 

5. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi nhà ở, đơn vị quản lý 

vận hành nhà ở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao quyết định thu hồi 

nhà ở cho người đang trực tiếp sử dụng nhà ở biết để bàn giao lại nhà ở; người đang trực 

tiếp sử dụng nhà ở có trách nhiệm bàn giao lại nhà ở cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở 

trong thời hạn ghi trong quyết định thu hồi; việc thu hồi, bàn giao nhà ở phải được lập thành 

biên bản có chữ ký của các bên; trường hợp người đang trực tiếp sử dụng nhà ở không nhận 

thông báo thu hồi hoặc không ký biên bản bàn giao nhà ở thì đơn vị quản lý vận hành nhà ở 

mời đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có nhà ở chứng kiến và ký vào biên 

bản. 

6. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận quyết định thu hồi nhà ở của cơ quan có thẩm 

quyền, đơn vị quản lý vận hành nhà ở hoặc cơ quan quản lý nhà ở phải thực hiện chấm dứt 

hợp đồng thuê, thuê mua hoặc mua nhà ở (đối với trường hợp đã ký hợp đồng); trường hợp 

thu hồi nhà ở do bán không đúng thẩm quyền, không đúng quy định của Luật Nhà ở và Nghị 

định này thì bên mua được hoàn trả lại tiền mua nhà ở đã nộp, trừ trường hợp bên mua làm 

giả giấy tờ, hồ sơ mua bán nhà ở. 

7. Thời hạn thực hiện thu hồi nhà ở tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày ban hành quyết 

định thu hồi nhà ở. Đối với nhà ở sinh viên thì đơn vị quản lý vận hành nhà ở có trách 

nhiệm thực hiện thu hồi nhà ở. 

8. Sau khi thu hồi nhà ở, đơn vị quản lý vận hành phải có văn bản báo cáo cơ quan quản lý 

nhà ở về việc đã hoàn thành thu hồi nhà ở. Nhà ở sau khi được thu hồi phải được sử dụng 

theo đúng mục đích quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này. 

Điều 46. Trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
1. Trường hợp người đang trực tiếp sử dụng nhà ở không bàn giao lại nhà ở theo quyết định 

thu hồi nhà ở quy định tại Điều 45 của Nghị định này thì trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày 

hết thời hạn quy định tại Khoản 7 Điều 45 của Nghị định này, đơn vị quản lý vận hành nhà 

ở phải có văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà ở đề nghị cưỡng chế thu hồi nhà ở. 

2. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của đơn vị quản lý vận hành nhà 

ở, cơ quan quản lý nhà ở phải kiểm tra và có tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cưỡng 

chế thu hồi nhà ở đề nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở xem xét, ban hành quyết định 

cưỡng chế thu hồi nhà ở. 

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan quản lý nhà ở, cơ 

quan đại diện chủ sở hữu nhà ở có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với quy định tại Điều 45 

của Nghị định này để ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở và gửi quyết định này 

cho cơ quan quản lý nhà ở, đơn vị quản lý vận hành nhà ở và người đang trực tiếp sử dụng 

nhà ở biết để thực hiện; trường hợp các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương ban hành quyết 

định cưỡng chế thu hồi nhà ở thì cơ quan này phải có văn bản kèm theo quyết định cưỡng 

chế thu hồi nhà ở đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở tổ chức cưỡng chế thu hồi. 

Trường hợp nhà ở không thuộc diện phải tổ chức cưỡng chế thu hồi thì cơ quan đại diện chủ 

sở hữu phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở và đơn vị quản lý vận hành 

nhà ở biết để tiếp tục thực hiện quản lý theo quy định. 

Đối với nhà ở đang do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý thì cơ quan có chức năng quản 

lý nhà ở của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được quyền ban hành quyết định cưỡng chế thu 

hồi nhà ở nếu được giao thực hiện. 
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4. Trên cơ sở quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở có 

thể trực tiếp hoặc giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà ở tổ chức cưỡng chế thu 

hồi và bàn giao lại nhà ở cho đơn vị quản lý vận hành quản lý theo quy định. Việc bàn giao 

nhà ở phải lập biên bản có xác nhận của các cơ quan tham gia cưỡng chế thu hồi. 

5. Thời hạn thực hiện cưỡng chế thu hồi nhà ở tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày cơ quan 

đại diện chủ sở hữu nhà ở ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở. 

6. Sau khi thu hồi nhà ở, đơn vị quản lý vận hành phải có văn bản báo cáo cơ quan quản lý 

nhà ở về việc đã hoàn thành thu hồi nhà ở. Nhà ở sau khi được thu hồi phải được sử dụng 

theo đúng mục đích quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này. 

Điều 47. Trình tự, chế độ và nội dung báo cáo tình hình quản lý nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước 
1. Trình tự báo cáo tình hình quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được quy định như sau: 

a) Đơn vị quản lý vận hành nhà ở thực hiện báo cáo cơ quan quản lý nhà ở; 

b) Cơ quan quản lý nhà ở thực hiện báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở đối với nhà ở 

đang được giao quản lý; 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương đang quản lý nhà ở thuộc 

sở hữu nhà nước báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình quản lý, sử dụng nhà ở thuộc phạm vi 

quản lý; 

d) Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện quản lý, sử 

dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên phạm vi cả nước. 

2. Nội dung và chế độ báo cáo được quy định như sau: 

a) Nội dung báo cáo bao gồm: Tổng số nhà ở và diện tích sử dụng của từng loại nhà ở thuộc 

sở hữu nhà nước (nhà biệt thự, căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ); tổng số nhà ở đang cho 

thuê, thuê mua, số nhà ở đã bán; tổng số tiền thu được từ cho thuê, thuê mua, bán nhà ở tính 

đến thời điểm báo cáo; các trường hợp đã thu hồi nhà ở và tình hình quản lý sử dụng sau khi 

thu hồi; 

b) Các cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm báo cáo tình hình quản lý, sử 

dụng nhà ở định kỳ vào tháng 12 hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của Thủ tướng Chính 

phủ và Bộ Xây dựng. 

Mục 2. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ 

Điều 48. Đối tượng được thuê nhà ở công vụ 
1. Đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở được ở nhà công vụ theo 

yêu cầu an ninh. 

2. Đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở được điều động, luân 

chuyển đến công tác để giữ chức vụ từ cấp Thứ trưởng hoặc chức danh có hệ số phụ cấp 

chức vụ từ 1,3 trở lên tại các cơ quan ở trung ương, bao gồm cơ quan Đảng, Nhà nước, các 

tổ chức chính trị - xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam). 

3. Đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở được điều động, luân 

chuyển đến công tác để giữ chức vụ từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở 

hoặc chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên tại các cơ quan ở địa phương, bao 

gồm cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân 

Việt Nam). 

4. Đối tượng quy định tại các Điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở. 

Điều 49. Điều kiện được thuê nhà ở công vụ 
1. Đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở thì phải đang 

trong thời gian đảm nhận chức vụ. 

2. Đối với đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở thì phải đáp ứng 

các điều kiện sau đây: 
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a) Có quyết định điều động, luân chuyển công tác và giấy tờ chứng minh hệ số phụ cấp chức 

vụ; 

b) Thuộc diện chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được thuê, thuê mua hoặc mua 

nhà ở xã hội tại nơi đến công tác hoặc đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại nơi đến công 

tác nhưng có diện tích nhà ở bình quân trong hộ gia đình dưới 15 m2 sàn/người. 

3. Đối với đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở thì phải đáp ứng 

các điều kiện sau đây: 

a) Có quyết định điều động, luân chuyển công tác và giấy tờ chứng minh đối tượng là sĩ 

quan, quân nhân chuyên nghiệp, trừ trường hợp trong quyết định điều động, luân chuyển đã 

có ghi rõ đối lượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; 

b) Đáp ứng điều kiện về nhà ở quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này; 

c) Không thuộc diện phải ở trong doanh trại của lực Iượng vũ trang nhân dân theo quy định 

của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

4. Đối với đối tượng quy định tại các Điểm c, đ và Điểm e Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở 

thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có quyết định điều động, luân chuyển hoặc cử đến công tác tại các khu vực theo quy định 

của Luật Nhà ở; 

b) Đáp ứng điều kiện về nhà ở quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này; 

c) Trường hợp cử đến công tác tại khu vực nông thôn vùng đồng bằng, trung du thì phải 

ngoài địa bàn cấp huyện và cách nơi ở của mình đến nơi công tác từ 30 km trở lên; trường 

hợp đến công tác tại khu vực nông thôn vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn, biên giới, hải đảo thì do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho phù hợp với 

tình hình thực tế của từng khu vực nhưng phải cách xa từ nơi ở của mình đến nơi công tác 

tối thiểu là 10 km. 

5. Đối với đối tượng quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở thì phải đáp ứng 

các điều kiện sau đây: 

a) Có quyết định giao làm chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt 

quan trọng theo quy định của pháp luật khoa học công nghệ; 

b) Đáp ứng điều kiện về nhà ở quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này. 

Điều 50. Trình tự, thủ tục cho thuê nhà ở công vụ và việc quản lý vận hành nhà ở công 

vụ 
1. Trường hợp thuộc đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở thì 

được bố trí thuê nhà ở công vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, 

2. Trường hợp thuộc các đối tượng quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 32 

của Luật Nhà ở thì thực hiện như sau: 

a) Đối tượng quy định tại Khoản này phải có đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ gửi cơ quan, 

tổ chức nơi đang công tác; trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thuê 

nhà ở công vụ, cơ quan, tổ chức nơi các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này đang công 

tác kiểm tra và có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thuê nhà ở 

công vụ; 

b) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức quy 

định tại Khoản 2 Điều này kèm theo đơn của người đề nghị thuê nhà ở công vụ, cơ quan có 

thẩm quyền quyết định cho thuê nhà ở công vụ có trách nhiệm kiểm tra, nếu đủ điều kiện 

cho thuê nhà ở công vụ thì ban hành quyết định cho thuê nhà ở công vụ; trường hợp không 

đủ điều kiện thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do; 

c) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cho thuê nhà ở công vụ của cơ 

quan có thẩm quyền, đơn vị được giao quản lý vận hành nhà ở công vụ thực hiện ký hợp 

đồng thuê nhà ở với người thuê hoặc ký hợp đồng thuê nhà ở với cơ quan đang trực tiếp 

quản lý người thuê nhà ở. 

3. Việc quản lý vận hành nhà ở công vụ được quy định như sau: 

a) Đối với nhà ở công vụ của trung ương (trừ nhà ở công vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công 

an) thì giao cho tổ chức, đơn vị có chức năng, năng lực về quản lý vận hành nhà ở thực hiện 
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quản lý vận hành; trường hợp tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo thì giao cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở 

công vụ đó thực hiện quản lý vận hành; 

b) Đối với nhà ở công vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 

quyết định tổ chức, đơn vị thực hiện quản lý vận hành; 

c) Đối với nhà ở công vụ của địa phương để bố trí cho đối tượng thuộc cấp tỉnh quản lý thì 

giao cho tổ chức, đơn vị có chức năng, năng lực về quản lý vận hành nhà ở thực hiện quản 

lý vận hành; trường hợp trên địa bàn không có tổ chức, đơn vị có chức năng, năng lực về 

quản lý vận hành nhà ở thì Sở Xây dựng được tổ chức một bộ phận trực thuộc Sở Xây dựng 

để quản lý vận hành và thuê các dịch vụ về quản lý vận hành nhà ở công vụ; 

d) Đối với nhà ở công vụ của địa phương để bố trí cho đối tượng thuộc cấp huyện quản lý 

thì có thể giao cho tổ chức, đơn vị có chức năng, năng lực về quản lý vận hành nhà ở thực 

hiện quản lý vận hành (nếu có đơn vị quản lý vận hành) hoặc giao cho cơ quan quản lý nhà 

ở cấp huyện tổ chức thực hiện việc quản lý vận hành; 

đ) Đối với nhà ở công vụ dành cho các đối tượng là giáo viên, bác sĩ, nhân viên y tế nằm 

trong khuôn viên hoặc nằm kề khuôn viên trường học hoặc cơ sở y tế thì có thể giao cho 

trường học hoặc cơ sở y tế thực hiện việc quản lý vận hành nhà ở công vụ đó. 

4. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ, mẫu hợp đồng thuê 

nhà ở công vụ và việc quản lý, sử dụng nhà ở này. 

Điều 51. Giá thuê và việc thanh toán tiền thuê nhà ở công vụ 
1. Giá thuê nhà ở công vụ được xác định theo quy định tại Điều 33 của Luật Nhà ở. 

2. Việc thanh toán tiền thuê nhà ở công vụ được quy định như sau: 

a) Người được thuê nhà ở công vụ có trách nhiệm trả tiền thuê nhà ở theo đúng nội dung 

hợp đồng thuê nhà đã ký kết và phù hợp với thời điểm được Nhà nước thanh toán tiền lương 

theo quy định. Trường hợp người thuê không trả tiền thuê trong ba tháng liên tục thì đơn vị 

quản lý vận hành nhà ở công vụ có quyền yêu cầu cơ quan đang trực tiếp quản lý người thuê 

nhà ở công vụ khấu trừ từ tiền lương của người thuê nhà để trả tiền thuê nhà; cơ quan đang 

trực tiếp quản lý người thuê nhà ở có trách nhiệm khấu trừ tiền lương của người thuê nhà để 

trả cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ; 

b) Trường hợp thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ mà tiền thuê nhà ở thương mại 

cao hơn số tiền thuê do người thuê phải trả thì người thuê phải trả tiền thuê nhà không vượt 

quá 10% tiền lương đang được hưởng tại thời điểm thuê nhà ở công vụ; ngân sách nhà nước 

chi trả phần chênh lệch tiền thuê nhà ở theo nguyên tắc ngân sách trung ương chi trả cho cán 

bộ thuộc diện cơ quan trung ương quản lý, ngân sách địa phương chi trả cho cán bộ thuộc 

diện cơ quan địa phương quản lý. 

Thủ tục thanh toán phần tiền chênh lệch quy định tại khoản này được thực hiện theo hướng 

dẫn của Bộ Tài chính; 

c) Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ ký hợp đồng thuê nhà với cơ quan 

đang trực tiếp quản lý người thuê nhà ở công vụ thì cơ quan này có trách nhiệm trích từ tiền 

lương của người thuê nhà ở để trả cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ theo quy định 

tại Khoản này. 

3. Bộ Tài chính hướng dẫn tiền thu được từ việc cho thuê nhà ở công vụ được dùng để bảo 

trì và chi phí cho hoạt động quản lý vận hành nhà ở đó; trường hợp không đủ kinh phí thì 

ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm để chi trả. 

4. Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá thuê nhà ở công vụ. 

Mục 3. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở XÃ HỘI 

Điều 52. Đối tượng và điều kiện thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước 
1. Người được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước phải thuộc các đối tượng 

quy định tại Khoản 1 Điều 50 của Luật Nhà ở. 

Đối với đối tượng là học sinh, sinh viên quy định tại Khoản 9 Điều 49 của Luật Nhà ở (sau 

đây gọi chung là sinh viên) thì chỉ được thuê nhà ở trong thời gian học tập. Trường hợp 

không có đủ chỗ ở để bố trí theo yêu cầu thì thực hiện cho thuê theo thứ tự ưu tiên, gồm 
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sinh viên là con gia đình thuộc diện chính sách, diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của 

Nhà nước; sinh viên vùng sâu, vùng xa, ngoại tỉnh; sinh viên học giỏi; sinh viên học năm 

đầu tiên. 

2. Trường hợp thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, 

cư trú và thu nhập theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 của Luật Nhà ở; trường hợp đã có nhà 

ở thuộc sở hữu của mình thì phải có diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 10 m2 

sàn/người. 

Trường hợp thuộc đối tượng quy định tại Khoản 10 Điều 49 của Luật Nhà ở thì không áp 

dụng điều kiện về thu nhập nhưng phải thuộc diện chưa được Nhà nước bồi thường bằng 

nhà ở, đất ở. 

3. Trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì phải đáp ứng điều kiện quy 

định tại Khoản 2 Điều này và phải thanh toán ngay lần đầu số tiền thuê mua bằng 20% giá 

trị của nhà ở thuê mua; nếu người thuê mua đồng ý thì có thể thanh toán lần đầu số tiền 

bằng 50% giá trị của nhà ở thuê mua. 

Điều 53. Hồ sơ đề nghị thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước 
1. Hồ sơ đề nghị thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước bao gồm: 

a) Đơn đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; 

b) Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng và có đủ điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập theo 

quy định tại Điều 52 của Nghị định này; 

c) Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội (nếu có). 

2. Bộ Xây dựng quy định cụ thể mẫu đơn đề nghị thuê, thuê mua nhà ở xã hội; hướng dẫn 

cụ thể giấy tờ xác định thực trạng nhà ở, giấy tờ chứng minh điều kiện cư trú, điều kiện thu 

nhập quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này và giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được 

miễn, giảm tiền thuê nhà quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này. 

Điều 54. Trình tự, thủ tục thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước 
1. Người có nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước nộp 02 bộ hồ sơ 

quy định tại Khoản 1 Điều 53 của Nghị định này tại đơn vị được giao quản lý vận hành nhà 

ở hoặc tại cơ quan quản lý nhà ở nơi có nhà ở. Ngoài các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 

53 của Nghị định này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nộp đem nộp 

thêm bất kỳ loại giấy tờ nào khác. 

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra và phân loại hồ sơ; nếu hồ sơ không có 

đủ các giấy tờ theo quy định thì phải trả lời ngay để người nộp đơn bổ sung giấy tờ. Trường 

hợp đơn vị quản lý vận hành nhà ở tiếp nhận hồ sơ thì sau khi kiểm tra và phân loại hồ sơ, 

đơn vị này phải có báo cáo danh sách người đủ điều kiện thuê, thuê mua nhà ở kèm theo hồ 

sơ hợp lệ gửi cơ quan quản lý nhà ở xem xét, kiểm tra. 

3. Trên cơ sở danh sách người đủ điều kiện thuê, thuê mua nhà ở kèm theo hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan quản lý nhà ở trực tiếp xét duyệt hoặc thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ để thực hiện 

xét duyệt từng hồ sơ đăng ký, xác định đối tượng đủ điều kiện hoặc chấm điểm xét chọn đối 

tượng ưu tiên (nếu có). 

Trường hợp đủ điều kiện hoặc được ưu tiên xét duyệt thuê, thuê mua nhà ở thì cơ quan quản 

lý nhà ở có tờ trình kèm theo danh sách và biên bản xét duyệt hoặc biên bản chấm điểm báo 

cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định; trường hợp không đủ điều kiện hoặc chưa được 

xét duyệt thì cơ quan quản lý nhà ở có văn bản thông báo cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở 

để trả lời cho người nộp đơn biết. 

4. Trên cơ sở báo cáo của cơ quan quản lý nhà ở, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở xem 

xét, ban hành quyết định phê duyệt danh sách người được thuê, thuê mua nhà ở và gửi quyết 

định này cho cơ quan quản lý nhà ở để ký hợp đồng thuê mua với người được thuê mua 

hoặc gửi cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở để ký hợp đồng thuê nhà với người được thuê 

nhà ở. 

5. Thời gian giải quyết việc cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội là không quá 30 ngày, kể từ 

ngày đơn vị quản lý vận hành nhà ở nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải xét duyệt hồ sơ, 

tổ chức chấm điểm thì thời hạn giải quyết là không quá 60 ngày. 
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6. Quyền và nghĩa vụ bên thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước được thực 

hiện theo quy định tại Luật Nhà ở và theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở. 

7. Bộ Xây dựng ban hành mẫu hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở xã hội; hướng dẫn cụ thể 

nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt, việc chấm điểm đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội 

thuộc sở hữu nhà nước; hướng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng nhà ở sinh viên thuộc sở 

hữu nhà nước. 

Điều 55. Giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước và các chi phí liên 

quan đến việc quản lý, sử dụng nhà ở này 
1. Giá thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước được xác định theo quy định tại các Khoản 

1, 3 và Khoản 4 Điều 60 của Luật Nhà ở. Giá thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước 

được xác định theo quy định tại Khoản 2, 3 và Khoản 4 Điều 60 của Luật Nhà ở, trừ kinh 

phí bảo trì nhà ở do người thuê mua nộp theo quy định tại Điều 108 của Luật Nhà ở. 

2. Ngoài việc đóng tiền thuê, thuê mua nhà ở theo mức giá được xác định quy định tại 

Khoản 1 Điều này, người thuê, thuê mua nhà ở còn phải nộp các chi phí có liên quan đến 

việc quản lý, sử dụng nhà ở, bao gồm chi phí quản lý vận hành nhà ở, chi phí sử dụng điện, 

nước, sử dụng dịch vụ thông tin, liên lạc, truyền hình, chi phí cho các dịch vụ khác theo quy 

định của pháp luật và theo thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ. 

3. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể nội dung chi phí cấu thành giá và phương pháp xác định 

giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. 

Điều 56. Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước 
1. Việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước phải tuân thủ các quy định tại 

Điều 64 và Mục 2 Chương VI của Luật Nhà ở, Điều 38 của Nghị định này. 

2. Người thuê nhà ở xã hội được miễn, giảm tiền thuê nhà ở như trường hợp thuê nhà ở cũ 

thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Điều 59 của Nghị định này. Trường hợp hộ gia đình, cá 

nhân thuê mua, mua nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư thì sau khi thanh toán đủ tiền thuê 

mua, mua nhà ở theo hợp đồng và được cấp Giấy chứng nhận thì được thực hiện các quyền 

và có các nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở. 

3. Việc quản lý vận hành nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước do đơn vị hoặc tổ chức có 

chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà ở thực hiện. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở có 

trách nhiệm theo dõi, báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng nhà ở theo quy định tại Điều 47 

của Nghị định này. 

Đối với địa phương chưa có đơn vị hoặc tổ chức có chức năng, năng lực quản lý vận hành 

nhà ở đáp ứng yêu cầu, điều kiện theo quy định của Luật Nhà ở thì Sở Xây dựng được tổ 

chức một bộ phận trực thuộc Sở Xây dựng để tổ chức quản lý vận hành và thuê các dịch vụ 

quản lý vận hành nhà ở; chi phí thực hiện quản lý vận hành nhà ở được sử dụng từ tiền cho 

thuê nhà ở này và hỗ trợ từ ngân sách của địa phương. 

Mục 4. CHO THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Điều 57. Đối tượng và điều kiện thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
1. Đối tượng được thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của Nghị định này là 

người đang thực tế sử dụng nhà ở và có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở đó, bao gồm đối tượng 

được bố trí sử dụng nhà ở từ trước ngày 27 tháng 11 năm 1992 (ngày ban hành Quyết định 

số 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền 

lương) và các đối tượng được bố trí nhà ở theo quy định tại Khoản 1 Điều 61 của Nghị định 

này, trừ trường hợp chiếm dụng nhà ở trái pháp luật. 

2. Người thuê nhà ở cũ phải thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở, có hợp đồng thuê nhà ở và có tên trong hợp 

đồng này thì không phải ký lại hợp đồng thuê nhà, trừ trường hợp hợp đồng thuê nhà ở hết 

hạn và các bên phải ký lại hợp đồng theo quy định; 

b) Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở, không có hợp đồng thuê nhà ở nhưng có quyết 

định, văn bản phân phối, bố trí nhà ở và có tên trong quyết định, văn bản này thì phải làm 

thủ tục ký hợp đồng thuê nhà ở với đơn vị quản lý vận hành, nhà ở; 
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c) Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở, có hợp đồng thuê nhà ở nhưng không có tên 

trong hợp đồng này và nhà ở này không có tranh chấp, khiếu kiện thì được ký hợp đồng 

thuê nhà với đơn vị quản lý vận hành nhà ở theo quy định tại Điều 60 của Nghị định này; 

d) Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở, có quyết định, văn bản phân phối, bố trí nhà ở 

nhưng không có tên trong quyết định, văn bản này và nhà ở này không có tranh chấp, khiếu 

kiện thì được ký hợp đồng thuê nhà với đơn vị quản lý vận hành nhà ở theo quy định tại 

Điều 60 của Nghị định này. 

Trường hợp chiếm dụng nhà ở trái pháp luật thì bị thu hồi; việc thu hồi nhà ở này được thực 

hiện theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 của Nghị định này. 

Điều 58. Giá thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
1. Đối với nhà ở, nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng được bố trí sử dụng trước ngày 05 

tháng 7 năm 1994 (ngày ban hành Nghị định số 61/CP của Chính phủ về mua bán và kinh 

doanh nhà ở) mà chưa được cải tạo, xây dựng lại thì áp dụng giá thuê theo quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ về giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng 

lại. 

2. Đối với nhà ở quy định tại Khoản 1 Điều này đã được Nhà nước cải tạo, xây dựng lại; 

nhà ở hoặc nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng được bố trí sử dụng từ ngày 05 tháng 7 

năm 1994 đến trước ngày 19 tháng 01 năm 2007 (ngày ban hành Quyết định số 

09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu 

Nhà nước) thì áp dụng giá thuê như đối với nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. 

Điều 59. Miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
1. Việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo nguyên 

tắc sau đây: 

a) Người được miễn, giảm tiền thuê nhà ở phải là người có tên trong hợp đồng thuê nhà ở 

(bao gồm người đại diện đứng tên trong hợp đồng và các thành viên khác có tên trong hợp 

đồng thuê nhà); 

b) Việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở chỉ xét một lần cho người thuê; trường hợp thuê nhiều 

nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì chỉ được hưởng miễn, giảm tiền thuê đối với một nhà ở; 

c) Trường hợp một người thuộc đối tượng được hưởng nhiều chế độ miễn, giảm tiền thuê 

nhà ở thì chỉ được hưởng mức cao nhất; 

d) Trường hợp trong một hộ gia đình có từ hai người trở lên đang thuê nhà ở thuộc diện 

được giảm tiền thuê thì được miễn tiền thuê nhà ở. 

2. Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ bao gồm: 

a) Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật ưu đãi người có công với cách 

mạng; 

b) Hộ nghèo, cận nghèo theo quy định về chuẩn nghèo, cận nghèo do Thủ tướng Chính phủ 

ban hành; 

c) Người khuyết tật, người già cô đơn và các đối tượng đặc biệt có khó khăn về nhà ở tại 

khu vực đô thị. 

3. Mức miễn, giảm tiền thuê nhà ở cho các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này được 

thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Riêng hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người già cô đơn và các đối tượng đặc biệt có 

khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị nếu được thuê nhà ở thì được giảm 60% tiền thuê nhà 

ở phải nộp; đối với hộ nghèo, cận nghèo thì mức giảm này được tính cho cả hộ gia đình 

(không tính cho từng thành viên trong hộ gia đình). 

Điều 60. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
1. Hồ sơ thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước bao gồm: 

a) Đơn đề nghị thuê nhà ở; 

b) Giấy tờ chứng minh việc sử dụng nhà ở quy định tại một trong các Điểm b, c, d Khoản 2 

Điều 57 của Nghị định này; 
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c) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đang còn 

giá trị hoặc Thẻ quân nhân của người có đơn đề nghị thuê nhà ở; trường hợp là vợ chồng thì 

phải có thêm bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy đăng ký kết hôn; 

d) Bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở (nếu có). 

2. Trình tự, thủ tục thuê nhà ở cũ đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 57 

được thực hiện như sau: 

a) Người đề nghị thuê nhà ở nộp 02 bộ hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này tại đơn vị quản 

lý vận hành nhà ở hoặc tại cơ quan quản lý nhà ở (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định); 

b) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, viết giấy biên nhận hồ sơ; trường hợp 

người nộp đơn không thuộc đối tượng được thuê nhà ở cũ thì phải có văn bản thông báo cho 

người hộp hồ sơ biết rõ lý do; nếu hồ sơ còn thiếu giấy tờ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải 

hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ. Trường hợp đơn vị quản lý vận hành 

nhà ở tiếp nhận hồ sơ thì phải báo cáo cơ quan quản lý nhà ở xem xét; 

c) Trên cơ sở hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận, cơ quan quản lý nhà ở có trách nhiệm kiểm tra, 

lập tờ trình kèm theo dự thảo quyết định phê duyệt đối tượng được thuê nhà ở cũ trình cơ 

quan đại diện chủ sở hữu quyết định; 

d) Căn cứ vào đề nghị của cơ quan quản lý nhà ở, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở xem 

xét, ban hành quyết định phê duyệt đối tượng được thuê nhà ở, sau đó gửi quyết định này 

cho cơ quan quản lý nhà ở để thông báo cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở thực hiện ký kết 

hợp đồng thuê nhà ở. Trường hợp nhà ở cũ do Bộ Quốc phòng đang quản lý mà giao thẩm 

quyền quyết định đối tượng được thuê nhà ở cho cơ quan quản lý nhà ở thì cơ quan này ban 

hành quyết định phê duyệt đối tượng được thuê nhà ở. 

Sau khi có quyết định phê duyệt đối tượng được thuê nhà ở cũ, đơn vị quản lý vận hành nhà 

ở thực hiện ký kết hợp đồng với người thuê nhà ở. 

3. Trình tự, thủ tục ký hợp đồng thuê nhà ở đối với trường hợp quy định tại Điểm c và Điểm 

d Khoản 2 Điều 57 của Nghị định này được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp người đang sử dụng nhà ở nhận chuyển quyền thuê nhà ở trước ngày 06 

tháng 6 năm 2013, là ngày Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của 

Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có hiệu lực thi hành (sau đây 

gọi chung là Nghị định số 34/2013/NĐ-CP) thì người đề nghị thuê nhà ở nộp 02 bộ hồ sơ 

quy định tại Khoản 1 Điều này tại đơn vị quản lý vận hành nhà ở hoặc tại cơ quan quản lý 

nhà ở (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định). Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì đăng tải 03 lần liên tục thông tin về nhà 

ở cho thuê trên báo của địa phương và trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình; trường 

hợp cơ quan quản lý nhà ở tiếp nhận hồ sơ thì chuyển cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở để 

thực hiện việc đăng tin. 

Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng tin lần cuối, nếu không có tranh chấp, khiếu kiện về nhà ở cho 

thuê thì đơn vị quản lý vận hành nhà ở ký hợp đồng với người thuê và báo cáo cơ quan quản 

lý nhà ở biết để theo dõi, quản lý; nếu có tranh chấp, khiếu kiện về nhà ở này thì chỉ thực 

hiện ký hợp đồng thuê sau khi đã giải quyết xong tranh chấp, khiếu kiện; 

b) Trường hợp người đang sử dụng nhà ở là người nhận chuyển quyền thuê nhà ở từ ngày 

06 tháng 6 năm 2013 thì người đề nghị thuê nhà ở nộp 02 bộ hồ sơ quy định tại Khoản 1 

Điều này tại đơn vị quản lý vận hành nhà ở hoặc tại cơ quan quản lý nhà ở (do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định). 

Trường hợp cơ quan quản lý nhà ở tiếp nhận hồ sơ thì cơ quan quản lý nhà ở có trách nhiệm 

kiểm tra, nếu nhà ở không có tranh chấp, khiếu kiện thì có văn bản đồng ý về việc chuyển 

nhượng quyền thuê và gửi văn bản này kèm theo bản sao hồ sơ đề nghị thuê nhà cho đơn vị 

quản lý vận hành nhà ở để thực hiện ký hợp đồng với người thuê; trường hợp đơn vị quản lý 

vận hành tiếp nhận hồ sơ thì đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo cơ 

quan quản lý nhà ở xem xét kiểm tra để có văn bản đồng ý việc chuyển nhượng quyền thuê 

trước khi thực hiện ký kết hợp đồng; trường hợp cơ quan quản lý nhà ở không đồng ý thì 

phải có văn bản trả lời rõ lý do cho người đề nghị thuê nhà ở biết. 
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4. Các trường hợp ký kết hợp đồng thuê nhà ở mới hoặc ký gia hạn hợp đồng thuê mà diện 

tích nhà ở thực tế đang sử dụng không đúng với diện tích ghi trong giấy tờ phân phối, bố trí 

hoặc hợp đồng thuê nhà ở thì đơn vị quản lý vận hành ở có trách nhiệm kiểm tra và xác định 

lại diện tích nhà ở sử dụng hợp pháp trước khi thực hiện ký kết hợp đồng cho thuê nhà ở. 

5. Thời hạn giải quyết cho thuê nhà ở cũ là không quá 30 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

6. Bộ Xây dựng có trách nhiệm ban hành mẫu đơn đề nghị thuê nhà, hợp đồng thuê nhà ở cũ 

và giấy tờ chứng minh việc sử dụng nhà ở cũ. 

Điều 61. Giải quyết cho thuê đối với nhà ở và nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng 

được bố trí để ở từ ngày 27 tháng 11 năm 1992 đến trước ngày 19 tháng 01 năm 2007 
1. Nhà nước tiếp tục giải quyết cho thuê nhà ở theo quy định của Nghị định này đối với các 

trường hợp sau đây: 

a) Trường hợp nhà ở được cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng bằng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước từ trước ngày 27 tháng 11 năm 1992 nhưng từ ngày 27 tháng 11 

năm 1992 mới hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng để phân phối cho cán bộ, công 

nhân viên thuê theo Quyết định số 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở 

và đưa tiền nhà vào tiền lương; 

b) Trường hợp người đang thuê nhà ở trước ngày 27 tháng 11 năm 1992 nhưng thuộc diện 

phải điều chuyển công tác và Nhà nước yêu cầu phải trả lại nhà ở đang thuê, sau đó được cơ 

quan nhà nước bố trí cho thuê nhà ở khác sau ngày 27 tháng 11 năm 1992; 

c) Trường hợp nhà ở hoặc nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng được bố trí sử dụng 

trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 11 năm 1992 đến trước ngày 05 tháng 7 năm 1994; 

d) Trường hợp nhà ở hoặc nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng được bố trí sử dụng 

trong khoảng thời gian từ ngày 05 tháng 7 năm 1994 đến trước ngày 19 tháng 01 năm 2007. 

2. Giá thuê nhà ở đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này được quy định như 

sau: 

a) Trường hợp nhà ở thuộc diện quy định tại các Điểm a; b và Điểm c Khoản 1 Điều này 

chưa được cải tạo, xây dựng lại thì áp dụng giá thuê theo quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ đối với nhà ở chưa được cải tạo, xây dựng lại; nếu nhà ở quy định tại các Điểm a, b và 

Điểm c Khoản 1 Điều này đã được cải tạo, xây dựng lại thì áp dụng giá thuê như đối với nhà 

ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; 

b) Trường hợp nhà ở thuộc diện quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này thì áp dụng giá thuê 

như đối với nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. 

3. Trường hợp bố trí sử dụng nhà ở từ ngày 19 tháng 01 năm 2007 thì thực hiện giải quyết 

theo quy định về quản lý tài sản nhà đất thuộc sở hữu nhà nước. 

Mục 5. BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Điều 62. Loại nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện không được bán 
1. Không thực hiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện quy định sau đây: 

a) Nhà ở nằm trong khu vực quy hoạch xây dựng nhà ở công vụ, quy hoạch xây dựng công 

trình trọng điểm quốc gia hoặc công trình trọng điểm cấp tỉnh; 

b) Nhà ở đã có quyết định thu hồi đất, thu hồi nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

c) Nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng đang bố trí làm nhà ở và thuộc diện đang thực 

hiện xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; 

d) Nhà ở gắn liền với di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng theo quyết định của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền; nhà ở nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng làm nhà ở công vụ, 

công sở, trụ sở làm việc, trường học, bệnh viện, công viên, công trình phục vụ mục đích 

công cộng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

đ) Nhà chung cư bị hư hỏng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng 

đã có kết luận kiểm định chất lượng của Sở Xây dựng nơi có nhà chung cư; căn hộ chung cư 

không khép kín chưa được Nhà nước cải tạo lại, trừ trường hợp người thuê đã tự cải tạo 

trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và việc sử dụng độc lập, tự nguyện, có sự 

đồng thuận thông qua cam kết bằng văn bản đề nghị được mua; 
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e) Nhà biệt thự nằm trong danh mục không thuộc diện được bán mà Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh đã báo cáo và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trước ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành. 

Đối với biệt thự mà địa phương thống kê, rà soát sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ thì 

các biệt thự này cũng được quản lý theo các tiêu chí mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã quy 

định và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

2. Đối với nhà ở thuộc diện không được bán quy định tại Khoản 1 Điều này, khi Nhà nước 

thực hiện xử lý nhà ở này thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, người đang thuê được giải 

quyết theo chính sách hiện hành về nhà ở, đất ở. 

Điều 63. Đối tượng, điều kiện được mua và điều kiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà 

nước 
1. Người mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước phải thuộc các đối tượng được bố trí nhà ở 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 của Nghị định này. 

2. Người mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có hợp đồng thuê nhà ở ký với đơn vị quản lý vận hành nhà ở và có tên trong hợp đồng 

thuê nhà ở này (bao gồm người đại diện đứng tên hợp đồng thuê nhà ở và các thành viên có 

tên trong hợp đồng thuê nhà từ đủ 18 tuổi trở lên); trường hợp có nhiều thành viên cùng 

đứng tên trong hợp đồng thuê nhà ở thì các thành viên này phải thỏa thuận cử người đại diện 

đứng tên ký hợp đồng mua bán nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở; 

b) Đã đóng đầy đủ tiền thuê nhà ở theo quy định trong hợp đồng thuê nhà ở và đóng đầy đủ 

các chi phí quản lý vận hành nhà ở tính đến thời điểm ký hợp đồng mua bán nhà ở; 

c) Phải có đơn đề nghị mua nhà ở cũ đang thuê. 

3. Điều kiện bán nhà ở, nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng được bố trí sử dụng trước 

ngày 05 tháng 7 năm 1994 được quy định như sau: 

a) Nhà ở phải không thuộc diện quy định tại Điều 62 của Nghị định này; 

b) Nhà ở phải không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu kiện; 

c) Trường hợp nhà ở cũ thuộc diện phải xác lập sở hữu toàn dân theo Nghị quyết số 

23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước đã quản 

lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải 

tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 và Nghị quyết số 755/2005/NQ-

UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải 

quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách 

quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 thì 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải hoàn tất thủ tục xác lập sở hữu toàn dân và thực hiện 

ký hợp đồng thuê nhà ở theo quy định trước khi thực hiện bán nhà ở này; 

d) Trường hợp bán nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng được bố trí sử dụng để ở từ 

trước ngày 05 tháng 7 năm 1994 thì nhà ở này phải đảm bảo các điều kiện: Khu đất đã bố trí 

làm nhà ở đó có khuôn viên độc lập hoặc có thể tách biệt khỏi khuôn viên trụ sở, cơ quan; 

nhà ở có lối đi riêng, không che chắn mặt tiền trụ sở, cơ quan, không ảnh hưởng đến không 

gian, cảnh quan xung quanh; cơ quan, đơn vị không có nhu cầu sử dụng và nhà ở này phù 

hợp với quy hoạch sử dụng đất ở tại địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cơ 

quan, đơn vị không có nhu cầu sử dụng diện tích nhà ở này phải chuyển giao cho Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà đó quản lý để thực hiện bán theo quy định tại Nghị định này, 

trừ trường hợp nhà ở do Bộ Quốc phòng đang quản lý. 

4. Trường hợp bán nhà ở, nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng được bố trí sử dụng từ 

ngày 05 tháng 7 năm 1994 đến trước ngày 19 tháng 01 năm 2007 thì thực hiện theo quy 

định tại Điều 70 của Nghị định này. 

5. Trường hợp nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng được bố trí sử dụng để ở từ trước 

ngày 05 tháng 7 năm 1994 mà không đủ điều kiện quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều này và 

trường hợp bố trí sử dụng nhà ở từ ngày 19 tháng 01 năm 2007 thì thực hiện giải quyết theo 

quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà đất thuộc sở hữu nhà nước. 

Điều 64. Cơ quan bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
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1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về việc bán nhà ở và giao 

cho cơ quan quản lý nhà ở thực hiện việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo quy định 

của Nghị định này. 

2. Đối với nhà ở cũ tại các địa phương nhưng đang do Bộ Quốc phòng quản lý, nếu Bộ 

Quốc phòng có nhu cầu chuyển giao sang cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở đó 

quản lý và bán thì Bộ Quốc phòng thống nhất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc thực 

hiện bàn giao, tiếp nhận các nhà ở này. Sau khi tiếp nhận nhà ở từ Bộ Quốc phòng, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu đối với nhà ở này và có trách nhiệm tổ chức quản 

lý, cho thuê hoặc bán theo quy định của Nghị định này. 

Điều 65. Giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
Giá bán nhà ở cũ áp dụng cho các trường hợp được bố trí sử dụng trước ngày 05 tháng 7 

năm 1994 (kể cả nhà ở thuộc diện xác lập sở hữu toàn dân quy định tại Điểm c Khoản 3 

Điều 63 của Nghị định này) được tính bao gồm tiền nhà và tiền sử dụng đất (không phân 

biệt trường hợp mua một hoặc mua nhiều nhà ở) và được quy định như sau: 

1. Tiền nhà được xác định căn cứ vào giá trị còn lại của nhà ở và hệ số điều chỉnh giá trị sử 

dụng; giá trị còn lại của nhà ở được xác định theo tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở nhân (x) 

với giá chuẩn nhà ở xây dựng mới do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi 

hành tại thời điểm ký hợp đồng mua bán và nhân (x) với diện tích sử dụng nhà ở. 

Đối với nhà biệt thự có nhiều hộ ở mà có diện tích nhà sử dụng chung thì diện tích sử dụng 

chung này được phân bổ theo tỷ lệ sử dụng nhà ở (m2) cho mỗi hộ. Đối với nhà ở cấp IV mà 

người thuê đã phá dỡ, xây dựng lại trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì giá trị 

còn lại của nhà ở này được tính bằng 0 (bằng không). 

2. Tiền sử dụng đất khi chuyển quyền sử dụng đất cùng với việc bán nhà ở cũ được tính 

theo bảng giá đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành tại thời điểm 

ký hợp đồng mua bán và căn cứ vào vị trí của đất ở, tầng nhà như sau: 

a) Đối với nhà ở nhiều tầng có nhiều hộ ở thì tính bằng 10% giá đất ở khi chuyển quyền sử 

dụng đất và phân bổ cho các tầng theo các hệ số tầng tương ứng; 

b) Đối với nhà ở một tầng và nhà ở nhiều tầng có một hộ ở, nhà biệt thự có một hộ hoặc có 

nhiều hộ ở thì tính bằng 40% giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng đối với phần diện tích đất 

trong hạn mức đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho mỗi hộ; đối với phần diện 

tích đất vượt hạn mức đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho mỗi hộ thì tính bằng 

100% giá đất ở; 

c) Trường hợp nhà biệt thự có nhiều hộ ở thì diện tích đất để tính tiền sử dụng đất của mỗi 

hộ bao gồm diện tích đất sử dụng riêng không có tranh chấp; diện tích đất xây dựng nhà biệt 

thự được phân bổ cho các hộ theo diện tích sử dụng nhà của mỗi hộ tương ứng với hệ số 

tầng; diện tích đất sử dụng chung trong khuôn viên của nhà biệt thự được phân bổ cho các 

hộ sử dụng chung (tính theo số hộ đang sử dụng nhà biệt thự). Việc tính tiền sử dụng đất 

của mỗi hộ được thực hiện từ phần diện tích đất xây dựng nhà biệt thự có nhiều hộ ở trước, 

sau đó tính các phần diện tích khác sau. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quy định cụ thể việc phân bổ phần diện tích đất 

khi bán nhà biệt thự cho phù hợp tình hình thực tế của địa phương; 

d) Đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, phố thì Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định hệ số k điều chỉnh giá đất so với bảng giá do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh ban hành để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất gắn với 

nhà ở này; 

đ) Trường hợp nhà ở cũ khi xây dựng có một phần tiền góp của cá nhân và của tập thể mà 

không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì tiền mua nhà được tính theo quy định tại 

Khoản 1 Điều này nhưng người mua được trừ số tiền đã góp xây dựng nhà ở trước đây (tính 

trên tỷ lệ % số tiền đã góp so với giá trị quyết toán khi xây dựng công trình nhà ở); đối với 

tiền sử dụng đất thì thực hiện theo quy định tại Khoản này. 

3. Trường hợp nhà ở một tầng có nhiều hộ ở và nhà ở nhiều tầng có nhiều hộ ở mà có diện 

tích nhà ở, đất ở sử dụng chung thì chỉ thực hiện bán phần diện tích sử dụng chung này cho 
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các hộ đang sử dụng nếu tất cả các hộ đồng thuận được việc phân bổ diện tích cho từng hộ; 

trường hợp các hộ không đồng thuận được thì cơ quan quản lý nhà ở không bán phần diện 

tích này và có trách nhiệm quản lý theo quy định của Nghị định này. 

4. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về giá bán nhà ở, phương pháp xác định giá trị còn lại của 

nhà ở, hệ số điều chỉnh giá trị sử dụng của nhà ở, việc phân bổ hệ số các tầng khi chuyển 

quyền sử dụng đất đối với nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở của nhà ở cũ. 

Điều 66. Nguyên tắc miễn, giảm tiền mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
1. Tiền mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước bao gồm tiền sử dụng đất và tiền nhà. 

2. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất gắn với nhà 

ở này phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây: 

a) Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chỉ xét một lần 

cho người mua nhà ở; trường hợp một người được hưởng nhiều chế độ giảm thì chỉ áp dụng 

mức giảm cao nhất để tính. Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều người đang thuê thuộc 

diện được giảm tiền sử dụng đất thì được cộng các mức giảm của từng người nhưng tối đa 

không vượt quá số tiền sử dụng đất mà người mua nhà phải nộp; 

b) Không thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại Điểm 

c và Điểm d Khoản 1 Điều 61, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 71 của Nghị định này; 

c) Người đã được hưởng các chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất khi mua nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước hoặc đã được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất làm 

nhà ở hoặc đã được hỗ trợ cải thiện nhà ở bằng tiền trước ngày Nghị định này có hiệu lực 

thi hành thì không được hưởng miễn, giảm tiền sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng 

đất gắn với mua nhà ở theo quy định của Nghị định này. 

3. Việc giảm tiền nhà phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây: 

a) Việc giảm tiền nhà không được tính trùng về thời gian, đối tượng. Mỗi đối tượng chỉ 

được giảm một lần khi mua nhà ở đang thuê; 

b) Không thực hiện giảm tiền nhà đối với trường hợp quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 1 

Điều 61 và Khoản 1 Điều 71 của Nghị định này; 

c) Trong một hộ gia đình có nhiều thành viên có tên trong cùng hợp đồng thuê nhà hoặc 

cùng hộ khẩu thường trú tại địa chỉ nhà ở thuộc diện được giảm tiền mua nhà thì được cộng 

số tiền mua nhà ở được giảm của từng thành viên để tính tổng số tiền mua nhà ở được giảm 

của cả hộ gia đình nhưng mức tiền nhà được giảm không được vượt quá số tiền mua nhà 

phải nộp (không bao gồm tiền sử dụng đất) trong giá bán nhà; 

d) Số năm được tính, để giảm tiền nhà là số năm công tác thực tế trong các cơ quan, đơn vị 

thuộc khu vực nhà nước quản lý tính đến thời điểm ký hợp đồng mua nhà. Khi tính số năm 

công tác nếu có tháng lẻ từ sáu tháng trở xuống thì tính bằng nửa năm và trên sáu tháng thì 

tính tròn một năm. 

Điều 67. Đối tượng được miễn, giảm tiền mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
1. Đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước gắn 

với việc nhận chuyển quyền sử dụng đất có nhà ở này bao gồm: 

a) Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật ưu đãi người có công với cách 

mạng; 

b) Hộ nghèo, cận nghèo theo quy định về chuẩn nghèo, cận nghèo do Thủ tướng Chính phủ 

ban hành; 

c) Người khuyết tật, người già cô đơn và các đối tượng đặc biệt có khó khăn về nhà ở tại 

khu vực đô thị. 

2. Đối tượng được giảm tiền nhà khi mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước bao gồm: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và 

đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước; 

b) Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong lực lượng vũ trang; 

c) Hạ sĩ quan, chiến sĩ hưởng sinh hoạt phí có thời gian hoạt động ở các chiến trường A, B, 

C, K; 
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d) Cán bộ công tác tại xã, phường hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc hưởng sinh 

hoạt phí theo định suất do Nhà nước quy định; 

đ) Công nhân, viên chức làm việc thường xuyên từ một năm trở lên trong các doanh nghiệp 

nhà nước, các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ 

quan hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang, cơ quan Đảng và đoàn thể; 

e) Những đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c và đ Khoản này được cử sang làm việc 

trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao, khu kinh tế, các văn phòng đại diện kinh tế, thương mại được thành lập và hoạt 

động tại Việt Nam, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế hoặc các tổ chức phi 

Chính phủ, cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình nước ngoài đặt tại Việt Nam 

và các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác; 

g) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động hay bệnh 

nghề nghiệp, trợ cấp công nhân cao su, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp thôi việc 

trước và sau khi có Quyết định số 111/HĐBT ngày 12 tháng 4 năm 1991 của Hội đồng Bộ 

trưởng (nay là Chính phủ) hoặc trước và sau khi có Bộ luật Lao động năm 1994; 

h) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhưng không đủ điều kiện hưởng lương 

hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng mà hưởng trợ cấp phục viên hoặc xuất ngũ; những 

người phục viên trước năm 1960; 

i) Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 68. Mức miễn, giảm tiền mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
1. Mức miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 67 của Nghị 

định này được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Riêng hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người già cô đơn và các đối tượng đặc biệt có 

khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị được giảm 60% tiền sử dụng đất phải nộp; đối với hộ 

nghèo, cận nghèo thì mức giảm này được tính cho cả hộ gia đình (không tính cho từng thành 

viên trong hộ gia đình). 

2. Mức giảm tiền nhà cho các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 67 của Nghị định này 

được quy định như sau: 

a) Mỗi năm công tác người mua nhà được giảm tương ứng với 0,69 lần mức lương tối thiểu 

dùng để áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo quy định của 

Chính phủ. Trường hợp người mua nhà ở có thời gian làm việc trong lực lượng vũ trang thì 

mỗi năm công tác trong lực lượng vũ trang được giảm số tiền tương ứng bằng 1,24 lần mức 

lương tối thiểu quy định tại Điểm này; 

b) Trường hợp người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người 

khuyết tật, người già cô đơn có năm công tác để tính giảm nhưng tổng số tiền được giảm 

tính theo năm công tác nhỏ hơn 6,9 lần mức lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ thì 

được giảm bằng 6,9 lần mức lương tối thiểu cho một người; trường hợp không có năm công 

tác để tính thì được giảm bằng 6,9 lần mức lương tối thiểu. 

Riêng đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo thì thực hiện tính giảm cho cả hộ gia đình 

(không tính cho từng thành viên trong hộ gia đình). 

Điều 69. Hồ sơ, trình tự, thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
1. Hồ sơ đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước bao gồm: 

a) Đơn đề nghị mua nhà ở cũ; 

b) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đang còn 

giá trị hoặc Thẻ quân nhân của người đề nghị mua nhà ở; trường hợp là vợ chồng thì phải có 

thêm bản sao có chứng thực hộ khẩu gia đình hoặc Giấy đăng ký kết hôn; 

c) Hợp đồng thuê nhà ở được lập hợp pháp; giấy tờ chứng minh đã nộp đủ tiền thuê nhà ở 

và chi phí quản lý vận hành nhà ở đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị mua nhà ở. 

Trường hợp người có tên trong hợp đồng thuê nhà ở đã xuất cảnh ra nước ngoài thì phải có 

văn bản ủy quyền (có xác nhận của cơ quan công chứng hoặc chứng thực theo quy định) 

cho các thành viên khác đứng tên mua nhà ở; nếu có thành viên có tên trong hợp đồng thuê 

nhà ở đã chết thì phải có giấy chứng tử kèm theo. 
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Trong trường hợp có thành viên thuê nhà ở khước từ quyền mua và đứng tên trong Giấy 

chứng nhận thì phải có văn bản khước từ quyền mua, không đứng tên trong Giấy chứng 

nhận và cam kết không có tranh chấp, khiếu kiện về việc mua bán nhà ở này; 

d) Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền mua nhà ở (nếu có). 

2. Trình tự, thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện như sau: 

a) Người mua nhà ở phải nộp hồ sơ đề nghị mua nhà tại đơn vị đang quản lý vận hành nhà ở 

hoặc tại cơ quan quản lý nhà ở (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định); 

b) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận, ghi giấy biên nhận hồ sơ, kiểm tra hồ 

sơ và lập danh sách người mua nhà ở. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị mua nhà ở cũ, Sở Xây dựng 

tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở để xác định giá bán nhà ở, quyền sử dụng đất. 

Sau khi Hội đồng xác định giá bán nhà ở xác định giá bán nhà ở, quyền sử dụng đất, Sở Xây 

dựng lập danh sách đối tượng được mua nhà ở kèm theo văn bản xác định giá bán nhà ở của 

Hội đồng xác định giá bán nhà ở trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở xem xét, quyết 

định. 

Đối với nhà ở do Bộ Quốc phòng đang quản lý thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị Hội 

đồng xác định giá bán nhà ở họp để xác định giá; sau đó trình Bộ Quốc phòng ban hành 

quyết định bán nhà ở cũ; 

c) Căn cứ vào báo cáo của cơ quan quản lý nhà ở, cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, ban 

hành quyết định bán nhà ở cũ, trong đó nêu rõ đối tượng được mua nhà ở, địa chỉ nhà ở 

được bán, giá bán nhà ở cũ và giá chuyển quyền sử dụng đất và gửi quyết định này cho cơ 

quan quản lý nhà ở, đơn vị quản lý vận hành nhà ở biết để phối hợp thực hiện ký kết hợp 

đồng mua bán nhà ở; 

d) Sau khi nhận quyết định bán nhà ở cũ, đơn vị quản lý vận hành nhà ở thông báo cho 

người mua nhà biết thời gian cụ thể để ký kết hợp đồng mua bán nhà ở với cơ quan quản lý 

nhà ở; 

đ) Thời gian thực hiện bán nhà ở cũ là không quá 45 ngày, kể từ ngày đơn vị quản lý vận 

hành nhà ở nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi ký hợp đồng mua bán. Thời gian này không tính 

vào thời gian nộp nghĩa vụ tài chính và thời gian cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy 

chứng nhận cho người mua nhà ở. 

Việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật 

về đất đai. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận phải gửi danh sách người mua nhà 

ở đã được cấp giấy và sao một (01) bản Giấy chứng nhận cho Sở Xây dựng lưu để theo dõi; 

e) Trường hợp quá 90 ngày, kể từ ngày đơn vị quản lý vận hành nhà ở có thông báo thời 

gian ký hợp đồng mua bán nhà ở mà người mua chưa thực hiện ký hợp đồng, nếu có thay 

đổi về giá đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì cơ quan quản lý nhà ở phải báo 

cáo Ủy ban nhân cấp tỉnh phê duyệt giá mới trước khi ký kết hợp đồng mua bán với người 

mua nhà ở. 

3. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể mẫu đơn đề nghị mua nhà ở cũ, các giấy tờ chứng minh 

thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền mua nhà ở, hồ sơ mua nhà ở, trình tự, thủ tục mua bán 

và mẫu hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. 

Điều 70. Giải quyết bán nhà ở và nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng đã bố trí để 

ở từ ngày 05 tháng 7 năm 1994 đến trước ngày 19 tháng 01 năm 2007 
1. Trường hợp nhà ở, nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng bố trí cho hộ gia đình, cá 

nhân sử dụng để ở trong khoảng thời gian từ ngày 05 tháng 7 năm 1994 đến trước ngày 19 

tháng 01 năm 2007 (bao gồm cả nhà ở thuộc diện xác lập sở hữu toàn dân quy định tại Điểm 

c Khoản 3 Điều 63 của Nghị định này) thì thực hiện bán theo quy định sau đây: 

a) Người mua nhà ở phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 63 và nhà ở phải 

đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 63 của Nghị định này; 

b) Giá bán nhà ở bao gồm tiền nhà và tiền sử dụng đất; 

c) Tiền nhà được xác định theo tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở nhân (x) với giá chuẩn nhà 

ở xây dựng mới do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký 

hợp đồng mua bán và nhân (x) với diện tích sử dụng; 
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d) Tiền sử dụng đất khi chuyển quyền sử dụng đất được tính bằng 100% giá đất ở theo bảng 

giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký hợp đồng 

mua bán (bao gồm cả tiền sử dụng đất tính theo hệ số k nếu nhà ở thuộc diện quy định tại 

Điểm d Khoản 2 Điều 65 của Nghị định này) và không phân biệt diện tích trong hạn mức 

đất ở hoặc ngoài hạn mức đất ở. 

2. Đối với nhà ở hoặc nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng đã được bố trí làm nhà ở từ 

ngày 05 tháng 7 năm 1994 đến trước ngày 19 tháng 01 năm 2007 mà không có đủ điều kiện 

bán theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này thì giải quyết theo quy định của pháp luật 

về quản lý tài sản nhà đất thuộc sở hữu nhà nước. 

Điều 71. Giải quyết bán phần diện tích nhà sử dụng chung và chuyển quyền sử dụng 

đất đối với diện tích đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
1. Trường hợp nhà ở có nhiều hộ ở mà Nhà nước đã bán hết phần diện tích nhà thuộc quyền 

sử dụng riêng cho các hộ nhưng chưa bán phần diện tích nhà ở và chuyển quyển sử dụng đất 

ở sử dụng chung trong khuôn viên của nhà ở đó, nếu tổ chức hoặc hộ gia đình, cá nhân đang 

sở hữu toàn bộ diện tích nhà ở mà Nhà nước đã bán có nhu cầu mua toàn bộ phần diện tích 

sử dụng chung này thì giải quyết như sau: 

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền nhà và tiền sử dụng đất đối với phần diện tích 

sử dụng chung này; 

b) Mức thu tiền nhà được xác định theo tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở nhân (x) với giá 

chuẩn nhà ở xây dựng mới do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành tại 

thời điểm ký hợp đồng mua bán và nhân (x) với diện tích sử dụng; 

c) Mức thu tiền sử dụng đất tính bằng 100% giá đất ở theo bảng giá do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký hợp đồng mua bán (bao gồm cả tiền sử 

dụng đất tính theo hệ số k nếu nhà ở thuộc diện quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 65 của 

Nghị định này); 

d) Trước khi thực hiện bán phần diện tích nhà thuộc sử dụng chung theo quy định tại Khoản 

này, cơ quan bán nhà ở không phải ký hợp đồng thuê đối với phần diện tích sử dụng chung 

này. 

2. Đối với phần diện tích đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước mà khi bán hóa giá 

nhà ở hoặc bán nhà ở theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ về mua bán và kinh doanh 

nhà ở hoặc bán nhà ở theo quy định của Nghị đinh số 34/2013/NĐ-CP, Nhà nước chưa giải 

quyết chuyển quyền sử dụng diện tích đất này hoặc khi bán nhà ở theo quy định của Nghị 

định này thì giải quyết phần diện tích đất liền kề này như sau: 

a) Chuyển quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất liền kề với nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước cho người đang thực tế sử dụng hợp pháp nhà ở đó nếu phần diện tích này không có 

tranh chấp, khiếu kiện, phù hợp quy hoạch xây dựng nhà ở và quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất ở; 

b) Tiền sử dụng đất được tính bằng 40% giá đất ở đối với diện tích trong hạn mức đất ở, 

tính bằng 100% giá đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức đất ở trong khuôn viên nhà ở 

thuộc sở hữu nhà nước đó (hạn mức đất ở được tính bao gồm cả diện tích đất có nhà ở đã 

mua và diện tích đất liền kề). Giá đất để tính tiền sử dụng đất khi chuyển quyền sử dụng 

được áp dụng theo bảng giá đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi 

hành tại thời điểm chuyển quyền sử dụng đất đối với diện tích đất liền kề đó. Đối với phần 

diện tích đất ngoài khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thì thực hiện thu tiền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3. Trường hợp xây dựng nhà ở trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà 

nước mà phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở và 

không có tranh chấp, khiếu kiện thì người đang sử dụng đất được Nhà nước công nhận 

quyền sử dụng đất; mức thu tiền sử dụng đất trong trường hợp này được tính bằng 100% giá 

đất ở theo bảng giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành tại thời điểm 

thực hiện công nhận quyền sử dụng đất. 
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4. Đối với phần diện tích nhà thuộc sử dụng chung mà chủ sở hữu nhà ở không mua thì cơ 

quan quản lý nhà ở chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý theo 

quy định của Nghị định này, pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai. 

5. Căn cứ vào quy định của Nghị định này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban 

hành quy định cụ thể hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết đối với trường hợp quy định tại các 

Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều này, bố trí kinh phí để đo vẽ, lập hồ sơ và thực hiện quản lý 

phần diện tích nhà thuộc sử dụng chung quy định tại Khoản 4 Điều này. 

6. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

Chương VI 

GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở 

Điều 72. Giấy tờ chứng minh điều kiện nhà ở tham gia giao dịch đối với trường hợp 

không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận 
Giấy tờ chứng minh điều kiện, nhà ở tham gia giao dịch đối với trường hợp quy định tại 

Khoản 2 Điều 118 của Luật Nhà ở được quy định như sau: 

1. Trường hợp thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thì phải có các giấy tờ theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 148 của Luật Nhà ở; trường hợp mua bán nhà ở thương mại hình 

thành trong tương lai thì phải có giấy tờ theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động 

sản và quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 19 của Nghị định này. 

2. Trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương thì phải có giấy tờ chứng 

minh về việc xây dựng nhà ở của bên tặng cho. 

3. Trường hợp cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thì phải có giấy tờ theo quy định tại 

Điều 60 của Nghị định này; trường hợp mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thì phải có 

giấy tờ theo quy định tại Điều 69 của Nghị định này. 

4. Trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở xã hội (bao gồm cả trường hợp hộ gia đình, cá 

nhân thuộc diện tái định cư mua, thuê mua nhà ở xã hội) thì phải có các giấy tờ chứng minh 

đủ điều kiện theo quy định tại Điều 63 của Luật Nhà ở. 

5. Trường hợp mua bán nhà ở được đầu tư xây dựng theo dự án để phục vụ tái định cư thì 

phải có Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, có quyết định phê duyệt dự án của cơ 

quan có thẩm quyền và hồ sơ dự án đã được phê duyệt, có Giấy phép xây dựng nếu thuộc 

diện phải có Giấy phép xây dựng, có giấy tờ nghiệm thu hoàn thành việc xây dựng và đưa 

nhà ở vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

6. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở thương mại để phục vụ tái định cư thì phải có 

hợp đồng mua bán nhà ở hoặc hợp đồng đặt hàng mua nhà ở ký kết giữa chủ đầu tư dự án 

nhà ở thương mại với đơn vị được Nhà nước giao bố trí nhà ở phục vụ tái định cư kèm theo 

hồ sơ dự án đã được phê duyệt; nếu mua nhà ở có sẵn thì phải có thêm giấy tờ nghiệm thu 

hoàn thành việc xây dựng và đưa nhà ở vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây 

dựng; nếu mua nhà ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu hoàn thành 

việc xây dựng phần móng của nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

7. Trường hợp mua bán nhà ở theo quy định tại Khoản 4 Điều 62 của Luật Nhà ở thì phải có 

hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng thuê mua nhà ở ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở 

xã hội kèm theo biên bản bàn giao nhà ở và giấy tờ chứng minh đã thanh toán hết tiền mua 

hoặc tiền thuê mua nhà ở cho chủ đầu tư. 

8. Trường hợp thừa kế nhà ở thì phải có giấy tờ theo quy định sau đây: 

a) Nếu thừa kế nhà ở thuộc diện được tặng cho thì phải có văn bản hoặc hợp đồng tặng cho 

được lập hợp pháp kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở của bên tặng cho (nếu 

có); 

b) Nếu thừa kế nhà ở thuộc diện mua, thuê mua thì phải có hợp đồng mua bán, thuê mua 

nhà ở hợp pháp kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở hoặc chứng minh việc 

đầu tư xây dựng nhà ở của bên bán, bên cho thuê mua; 

c) Nếu thừa kế nhà ở thuộc diện đầu tư xây dựng mới thì phải có Giấy phép xây dựng (đối 

với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng) và giấy tờ chứng minh có quyền sử dụng đất 

hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai của bên để thừa kế; 
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d) Nếu thừa kế nhà ở theo quyết định của Tòa án nhân dân thì phải có bản án hoặc quyết 

định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân. 

9. Trường hợp cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở (trừ trường hợp cho 

thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước) thì bên cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền 

quản lý nhà ở phải có hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở ký với chủ đầu tư dự án xây dựng 

nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư hoặc có Giấy phép xây dựng hoặc giấy tờ 

khác chứng minh quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về đất 

đai nếu là đầu tư xây dựng nhà ở. 

Điều 73. Bán nhà ở có thời hạn 
1. Bên bán được bán nhà ở gắn với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc quyền thuê 

đất ở có nhà ở đó cho bên mua trong một thời hạn nhất định. Trong thời hạn sở hữu nhà ở 

và sử dụng đất ở, bên bán không được đơn phương chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp hai 

bên có thỏa thuận khác; việc cấp Giấy chứng nhận cho bên mua nhà ở được thực hiện theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Nghị định này. 

2. Khi hết thời hạn sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng thì thực hiện xử lý nhà ở 

theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này. 

3. Trong thời hạn sở hữu nhà ở, nếu các bên vi phạm hợp đồng mua bán thì bị xử lý vi phạm 

và phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận trong hợp đồng; nếu các bên có tranh chấp về 

hợp đồng mua bán nhà ở thì do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Chương VII 

SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI 

Điều 74. Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 
1. Đối với cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập 

cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu 

đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ 

quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt 

Nam. 

2. Đối với tổ chức nước ngoài thì phải thuộc đối tượng quy định tại Điều 159 của Luật Nhà 

ở và có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam cho phép hoạt động tại Việt Nam còn hiệu lực tại thời điểm ký kết các giao dịch về 

nhà ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). 

Điều 75. Khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở 
1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở 

riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, 

an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an 

ninh, quốc phòng tại từng địa phương và có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh để làm căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở thương mại trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở 

hữu nhà ở. 

Điều 76. Số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu 
1. Căn cứ vào thông báo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 75 của Nghị định này, Sở Xây dựng có trách nhiệm 

công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở các nội dung sau đây: 

a) Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, 

cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở; 

b) Số lượng nhà ở (bao gồm cả căn hộ, nhà ở riêng lẻ) mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được 

sở hữu tại mỗi dự án đầu tư xây dựng nhà ở không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản 

này; số lượng căn hộ chung cư tại mỗi tòa nhà chung cư, số lượng nhà ở riêng lẻ của mỗi dự 

án mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu; 

c) Số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài đã mua, thuê mua, đã được cấp Giấy 

chứng nhận tại mỗi dự án đầu tư xây dựng nhà ở; 
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d) Số lượng căn hộ chung cư mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu trong trường hợp 

trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường có nhiều tòa nhà 

chung cư; số lượng nhà ở riêng lẻ mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu trong trường 

hợp trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà có một 

hoặc nhiều dự án nhưng có tổng số lượng nhà ở riêng lẻ ít hơn hoặc tương đương bằng 

2.500 căn. 

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được mua, 

thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước 

ngoài quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 7 của Nghị định này và chỉ được nhận thừa kế, 

nhận tặng cho nhà ở của hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận tặng cho nhà ở của tổ chức trong số 

lượng nhà ở theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này tại các dự án đầu tư xây dựng nhà 

ở được phép sở hữu; trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài được tặng cho, được thừa kế 

nhà ở tại Việt Nam nhưng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì giải quyết 

theo quy định tại Điều 78 của Nghị định này. 

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ của một tòa 

nhà chung cư; trường hợp trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính 

cấp phường mà có nhiều tòa nhà chung cư để bán, cho thuê mua thì tổ chức, cá nhân nước 

ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% số căn hộ của mỗi tòa nhà chung cư và không quá 

30% tổng số căn hộ của tất cả các tòa nhà chung cư này. 

4. Trường hợp trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường 

mà có dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trong đó có nhà ở riêng lẻ để bán, cho thuê 

mua thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu số lượng nhà ở riêng lẻ theo quy định sau 

đây: 

a) Trường hợp chỉ có một dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ dưới 2.500 căn thì tổ chức, cá 

nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% tổng số lượng nhà ở trong dự án đó; 

b) Trường hợp chỉ có một dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ tương đương 2.500 căn thì tổ 

chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 250 căn; 

c) Trường hợp có từ hai dự án trở lên mà tổng số nhà ở riêng lẻ trong các dự án này ít hơn 

hoặc bằng 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% số 

lượng nhà ở của mỗi dự án. 

5. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể cách thức xác định số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân 

nước ngoài được sở hữu quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. 

Điều 77. Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài 
1. Trường hợp cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở theo quy định tại Điểm c Khỏan 2 Điều 

161 của Luật Nhà ở thì việc gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở được quy định như sau: 

a) Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì 

phải có đơn ghi rõ thời hạn đề nghị gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng thực Giấy 

chứng nhận đối với nhà ở và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở đó xem xét, 

giải quyết; 

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ sở hữu, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét và có văn bản đồng ý gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở theo đề 

nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ khi hết hạn sở hữu nhà ở lần đầu 

ghi trên Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này; 

c) Căn cứ văn bản đồng ý gia hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận có trách nhiệm ghi gia hạn trên Giấy chứng nhận; cơ quan cấp Giấy chứng 

nhận phải sao một bản Giấy chứng nhận và chuyển cho Sở Xây dựng để theo dõi. 

2. Trường hợp tổ chức nước ngoài sở hữu nhà ở có thời hạn theo quy định tại Điểm d Khoản 

2 Điều 161 của Luật Nhà ở thì việc gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở được quy định như sau: 

a) Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì 

phải có đơn ghi rõ thời hạn đề nghị gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng thực Giấy 

chứng nhận đối với nhà ở, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền 
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của Việt Nam gia hạn hoạt động và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở đó xem 

xét, giải quyết; 

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ sở hữu, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh xem xét và có văn bản đồng ý gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở theo đề 

nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam gia hạn hoạt động; 

c) Căn cứ văn bản đồng ý gia hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận có trách nhiệm ghi gia hạn trên Giấy chứng nhận; cơ quan cấp Giấy chứng 

nhận phải sao một bản Giấy chứng nhận và chuyển cho Sở Xây dựng để theo dõi. 

3. Trường hợp khi hết hạn sở hữu lần đầu mà cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài bị cơ quan 

có thẩm quyền của Việt Nam quyết định buộc xuất cảnh hoặc buộc chấm dứt hoạt động tại 

Việt Nam thì không được gia hạn thêm thời hạn sở hữu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 

Điều này; nhà ở của đối tượng này được xử lý theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Nghị 

định này. 

Điều 78. Các trường hợp không được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam 
1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc trường hợp quy định sau đây thì không được cấp Giấy 

chứng nhận đối với nhà ở mà chỉ được bán hoặc tặng cho nhà ở này cho các đối tượng được 

sở hữu nhà ở tại Việt Nam: 

a) Tổ chức, cá nhân nước ngoài được tặng cho hoặc được thừa kế nhà ở nằm trong khu vực 

không thuộc diện được sở hữu theo quy định tại Điều 75 của Nghị định này hoặc vượt quá 

số lượng nhà ở được phép sở hữu theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 76 của Nghị 

định này; 

b) Tổ chức nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài không được phép 

nhập cảnh vào Việt Nam nhưng được tặng cho, được thừa kế nhà ở tại Việt Nam. 

2. Đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được trực tiếp hoặc ủy quyền cho 

người khác bán hoặc tặng cho nhà ở; đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này được 

ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác đang cư trú, hoạt động tại Việt Nam bán hoặc tặng cho 

nhà ở. 

3. Việc bán, tặng cho nhà ở của các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này được thực 

hiện khi có các giấy tờ theo quy định sau đây: 

a) Có hợp đồng tặng cho, giấy tờ về thừa kế nhà ở được lập theo quy định của pháp luật về 

nhà ở và pháp luật dân sự của Việt Nam; 

b) Có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở của bên tặng cho, bên để thừa kế theo quy 

định của Luật Nhà ở và Điều 72 của Nghị định này; 

c) Có văn bản ủy quyền bán hoặc tặng cho nhà ở được lập theo quy định của pháp luật dân 

sự nếu ủy quyền cho người khác bán, tặng cho nhà ở. 

4. Trình tự, thủ tục mua bán, tặng cho nhà ở của các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 

này được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này. 

5. Trường hợp trong số đối tượng được thừa kế nhà ở có cả người thuộc diện được sở hữu 

nhà ở tại Việt Nam và người không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì các bên 

được thừa kế phải thống nhất phân chia tài sản nhà ở này theo một trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Các bên thống nhất đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở 

đó cho người thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; 

b) Các bên thống nhất thực hiện tặng cho hoặc bán nhà ở này cho đối tượng thuộc diện được 

sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này để hưởng giá trị. 

Điều 79. Quản lý nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 
1. Sở Xây dựng có trách nhiệm lập một mục riêng trên Cổng thông tin điện tử của Sở để 

đăng tải và quản lý các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều 76 của Nghị định này. 

2. Trước khi ký hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho nhà ở, chủ đầu tư, bên tặng cho phải 

kiểm tra thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng hoặc đề nghị Sở Xây dựng 

cung cấp thông tin để xác định số lượng nhà ở được bán, cho thuê mua, được tặng cho, Sở 
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Xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin trong ngày. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở 

chỉ được bán, cho thuê mua nhà ở, bên tặng cho chỉ được tặng cho nhà ở cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài theo đúng số lượng quy định tại Điều 76 của Nghị định này. 

3. Sau khi ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua, tặng cho nhà ở, chủ đầu tư, bên tặng cho có 

trách nhiệm thông báo ngay thông tin trong ngày (bằng thư điện tử và bằng văn bản) về địa 

chỉ nhà ở đã bán, cho thuê mua, đã tặng cho đến Sở Xây dựng nơi có nhà ở để đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử của Sở; sau khi nhận được thông tin, Sở Xây dựng phải kiểm tra và 

đăng tải ngay trên Cổng thông tin điện tử của Sở. 

4. Trước khi cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền 

cấp Giấy chứng nhận phải kiểm tra thông tin do Sở Xây dựng quản lý. Sau khi thực hiện cấp 

Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận phải thông báo ngay trong ngày thông tin về nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận cho 

Sở Xây dựng để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng. 

5. Mọi giao dịch mua bán, cho thuê mua, tặng cho nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài 

vượt quá số lượng mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu theo quy định tại Điều 76 

của Nghị định này hoặc giao dịch mua, thuê mua, tặng cho nhà ở tại dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không thuộc diện được sở hữu thì đều không có giá 

trị pháp lý và không được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận; bên bán, cho thuê 

mua nhà ở phải bồi thường thiệt hại cho bên mua, thuê mua nhà ở. 

6. Sở Xây dựng, chủ đầu tư, bên tặng cho nhà ở, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận nếu không kịp thời thông báo, đăng tải các thông tin theo quy định tại các Khoản 2, 3 

và 4 Điều này thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật; nếu do chậm thông báo, đăng tải 

các thông tin mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên bị thiệt hại. 

7. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có trách 

nhiệm gửi văn bản thông báo kèm bản sao Giấy chứng nhận đã cấp (bao gồm cả trường hợp 

được gia hạn thêm) cho Sở Xây dựng nơi có nhà ở, Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi 

trường để theo dõi, quản lý. 

8. Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân nước ngoài mua nhà ở để bán lại nhằm mục đích kinh 

doanh kiếm lời. 

9. Bộ Xây dựng hướng dẫn biểu mẫu báo cáo tình hình mua bán, thuê mua, việc sở hữu nhà 

ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

Chương VIII 

XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP 

Điều 80. Xử lý chuyển tiếp đối với việc phát triển và quản lý nhà ở 
1. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc 

diện quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Nhà ở phải có tên gọi thống nhất là dự án đầu 

tư xây dựng nhà ở, việc triển khai thực hiện phải tuân thủ các quy định của Luật Nhà ở, 

Nghị định này, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan. 

2. Trường hợp đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định chủ 

trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng 

cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành văn bản chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu 

tư theo thẩm quyền quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này thì cơ quan, đơn vị đề nghị 

quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư chỉ phải nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu 

(nếu có) theo quy định của Nghị định này hoặc điều chỉnh bổ sung các nội dung nêu trong 

hồ sơ đã nộp cho phù hợp với Luật Nhà ở và Nghị định này. 

3. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành các bước lựa chọn chủ đầu tư dự án xây 

dựng nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng đến ngày Nghị định này 

có hiệu lực thi hành mà chưa ban hành văn bản lựa chọn chủ đầu tư thì tiếp tục thực hiện 

các bước lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của Nghị định này. 

4. Trường hợp dự án xây dựng nhà ở đã được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu 

lực thi hành mà thuộc diện phải điều chỉnh lại nội dung dự án theo quy định tại Khoản 1 

Điều 182 của Luật Nhà ở thì chủ đầu tư phải điều chỉnh lại nội dung dự án; trường hợp nội 
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dung điều chỉnh phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương 

đầu tư thì chủ đầu tư phải có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh lại quyết 

định hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Nghị định này trước khi 

phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án và triển khai thực hiện. 

5. Việc xác định nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai được quy định như sau: 

a) Nhà ở có sẵn là nhà ở đã có biên bản nghiệm thu hoàn thành việc xây dựng đưa vào sử 

dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng; trường hợp nhà ở do chủ đầu tư tự thực hiện 

xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (nhà ở không bắt buộc phải do đơn vị có 

năng lực thực hiện xây dựng) thì phải đáp ứng điều kiện đã có hệ thống điện, nước phục vụ 

cho sinh hoạt, có hệ thống phòng cháy, chữa cháy (nếu nhà ở thuộc diện bắt buộc phải có hệ 

thống phòng cháy, chữa cháy); 

b) Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở không đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm a 

Khoản này. 

6. Kể từ ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành, việc đặt tên dự án, tên khu vực trong các dự 

án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Nhà ở phải 

tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 19 của Luật Nhà ở và quy định của Nghị định này; các 

trường hợp đặt tên và sử dụng tên của dự án các khu vực trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

không đúng quy định tại Khoản này thì không được pháp luật công nhận. Mọi giao dịch có 

liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải sử dụng đúng tên gọi đã được cơ quan có 

thẩm quyền chấp thuận. 

Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà chủ đầu tư có sử dụng tên dự án, các 

khu vực trong dự án bằng tiếng nước ngoài và đã được phê duyệt trước ngày Luật Nhà ở có 

hiệu lực mà chủ đầu tư có văn bản đề xuất đổi lại tên gọi của dự án, các khu vực trong dự án 

này theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 của Luật Nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có 

dự án có trách nhiệm xem xét ban hành văn bản chấp thuận việc đổi tên gọi. Mọi giao dịch 

có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải sử dụng đúng tên gọi đã được cơ quan có 

thẩm quyền chấp thuận. 

7. Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sử 

dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành 

thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh này phải chuyển hoạt 

động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn sáu 

tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ 

đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh ghi trong giấy tờ 

đăng ký kinh doanh đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sang địa điểm khác trong thời 

hạn quy định tại Khoản này; quá thời hạn quy định tại Khoản này thì tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân không được kinh doanh tại căn hộ chung cư. 

8. Trường hợp nhà chung cư đã thành lập Ban quản trị trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực 

thi hành mà Ban quản trị có nhu cầu tổ chức lại mô hình hoạt động theo quy định của Luật 

Nhà ở thì phải tổ chức họp Hội nghị nhà chung cư để thành lập lại Ban quản trị theo Quy 

chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành. 

9. Kể từ ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành, việc bảo hành nhà ở được thực hiện theo thời 

hạn quy định tại Khoản 2 Điều 85 của Luật Nhà ở; thời hạn bảo hành được tính từ khi hoàn 

thành việc xây dựng và nghiệm thu bàn giao đưa nhà ở vào sử dụng. 

10. Kể từ ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành, các nhà chung cư (bao gồm cả nhà chung 

cư có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và sử dụng vào các mục đích khác) được xây dựng 

phải bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định. 

Đối với nhà chung cư đã được xây dựng từ trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành mà 

có thiết kế diện tích làm nhà sinh hoạt cộng đồng thì chủ đầu tư phải bố trí diện tích để làm 

nhà sinh hoạt cộng đồng theo thiết kế đã được phê duyệt; trường hợp không có thiết kế diện 

tích nhà sinh hoạt cộng đồng mà có diện tích nhà dành để kinh doanh thì chủ đầu tư và các 

chủ sở hữu nhà chung cư có thể thỏa thuận để các chủ sở hữu mua hoặc thuê lại một phần 

diện tích nhà này để làm nhà sinh hoạt cộng đồng. 
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Nhà sinh hoạt cộng đồng do Hội nghị nhà chung cư quyết định giao cho Ban quản trị nhà 

chung cư hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư quản lý; nhà sinh hoạt cộng đồng phải 

được sử dụng đúng mục đích vào sinh hoạt của cả cộng đồng các chủ sở hữu, người sử dụng 

nhà chung cư; nghiêm cấm sử dụng nhà này vào mục đích riêng của các chủ sở hữu, người 

sử dụng nhà chung cư, cho thuê, cho mượn, sử dụng vào các mục đích khác không phải 

phục vụ cho sinh hoạt chung của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. 

Điều 81. Xử lý chuyển tiếp đối với các quy định về giao dịch về nhà ở 
1. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã tổ chức thẩm định giá cho thuê, cho thuê mua nhà 

ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng đến 

ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa ban hành giá cho thuê, cho thuê mua nhà 

ở thì thực hiện thẩm định và ban hành giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở theo quy định của 

Nghị định này. 

2. Trường hợp người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là người đứng tên trong 

hợp đồng thuê nhà ở và đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà thời hạn thuê nhà 

vẫn còn thì các bên không phải ký lại hợp đồng thuê. Khi hết thời hạn thuê theo hợp đồng, 

đơn vị quản lý vận hành nhà ở có trách nhiệm kiểm tra, nếu bên thuê vẫn đủ điều kiện được 

thuê và có nhu cầu tiếp tục thuê thì các bên ký gia hạn hợp đồng thuê nhà ở; nếu bên thuê 

không có nhu cầu thuê tiếp hoặc không đủ điều kiện được tiếp tục thuê nhà ở theo quy định 

của Luật Nhà ở và Nghị định này thì đơn vị quản lý vận hành nhà ở có văn bản thông báo 

cho bên thuê biết để chấm dứt hợp đồng thuê và bàn giao lại nhà ở cho bên cho thuê để quản 

lý, cho thuê theo quy định của Nghị định này; trường hợp không bàn giao lại nhà ở thì thực 

hiện thu hồi theo quy định của Nghị định này. 

3. Xử lý chuyển tiếp đối với các trường hợp bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước như sau: 

a) Trường hợp đã nộp đơn đề nghị mua nhà ở trước ngày 06 tháng 6 năm 2013 mà nhà ở đó 

có đủ điều kiện được bán theo quy định tại thời điểm nộp đơn và đủ điều kiện bán theo quy 

định của Nghị định này thì tiếp tục thực hiện bán theo giá bán và cơ chế miễn, giảm tiền 

mua nhà ở theo chính sách của Nghị định số 61/CP; trường hợp đã nộp đơn trước ngày 06 

tháng 6 năm 2013 mà nhà ở đó không đủ điều kiện được bán theo quy định tại thời điểm 

nộp đơn nhưng đủ điều kiện được bán theo quy định của Nghị định này thì thực hiện bán 

theo quy định của Nghị định này; 

b) Trường hợp đã nộp đơn đề nghị mua nhà ở từ ngày 06 tháng 6 năm 2013 đến trước ngày 

Nghị đinh này có hiệu lực thi hành mà nhà ở đó có đủ điều kiện được bán theo quy định của 

Nghị định này thì tiếp tục thực hiện bán theo quy định của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP; 

c) Trường hợp nhà ở thuộc diện quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 65 của Nghị định này 

mà cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt giá bán trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi 

hành thì tiếp tục thực hiện bán theo giá đã được phê duyệt, trừ trường hợp thuộc diện quy 

định tại Điểm e Khoản 2 Điều 69 của Nghị định này; trường hợp đến ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành mà cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa phê duyệt giá bán nhà ở thì thực hiện 

phê duyệt và bán theo giá quy định của Nghị định này. 

4. Trường hợp người mua nhà ở thương mại (bao gồm cả trường hợp hộ gia đình, cá nhân 

mua nhà ở thương mại làm nhà ở phục vụ tái định cư) nếu đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ 

đầu tư nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền thì 

người mua nhà ở đó được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo hướng dẫn của Bộ 

Xây dựng. 

5. Đối với nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài đã mua trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực 

thi hành thì thời hạn sở hữu nhà ở được xác định kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận; chủ 

sở hữu được gia hạn sở hữu nhà ở theo quy định của Nghị định này; trong thời hạn sở hữu 

hoặc trước khi hết hạn sở hữu nhà ở, chủ sở hữu được thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối 

với nhà ở đó theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này. 

6. Trường hợp đã ký hợp đồng về nhà ở trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành mà nội 

dung của hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm ký kết 

hợp đồng nhưng có các thỏa thuận khác với quy định của Luật Nhà ở, Nghị định này thì các 
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bên tiếp tục thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp các bên nhất trí sửa 

đổi, bổ sung lại nội dung của hợp đồng này cho phù hợp với quy định của Luật Nhà ở và 

Nghị định này. 

Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, mọi giao dịch về nhà ở phải tuân thủ các quy 

định về hình thức giao dịch, điều kiện tham gia giao dịch, trình tự, thủ tục giao dịch, nội 

dung và mẫu của hợp đồng về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở, Nghị định này và hướng dẫn 

của Bộ Xây dựng; trường hợp thực hiện không đúng quy định thì các giao dịch này không 

có giá trị pháp lý. Đối với các giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở (bao gồm 

nhà ở biệt thự, nhà ở liền kề, căn hộ chung cư) thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở phục vụ tái 

định cư, giao dịch mua bán nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ hoặc làm nhà ở tái định 

cư thì phải tuân thủ theo mẫu và nội dung của hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành. 

7. Đối với hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh mà 

các bên đã ký từ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và có thỏa thuận phân chia 

20% sản phẩm nhà ở theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 

2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở thì tiếp tục được 

phân chia số lượng nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng; các bên thực hiện thanh lý hợp 

đồng này và ký hợp đồng mua bán nhà ở khi có đủ điều kiện được bán nhà ở này theo quy 

định của pháp luật kinh doanh bất động sản và Nghị định này. 

8. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, việc thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà 

ở, nhà ở hình thành trong tương lai, thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán, 

thuê mua nhà ở, hợp đồng chuyển nhượng dự án và các quyền tài sản khác liên quan đến 

nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc diện được thế chấp theo quy định của pháp luật 

phải thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này; các trường hợp thế chấp dự 

án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai và các quyền tài sản liên quan 

đến nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở quy định tại Khoản này không đúng với quy định 

của Luật Nhà ở và Nghị định này thì không có giá trị pháp lý và không được pháp luật công 

nhận. 

Việc đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai và các 

quyền tài sản liên quan đến nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở quy định tại Khoản này 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm; việc xử lý các tài 

sản thế chấp quy định tại Khoản này được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự 

và pháp luật có liên quan. 

Điều 82. Xử lý chuyển tiếp đối với việc phát triển và quản lý nhà ở phục vụ tái định cư 
1. Trường hợp đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chủ đầu tư đã làm thủ tục 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư nhưng cơ quan có thẩm 

quyền chưa phê duyệt dự án thì thực hiện phê duyệt dự án theo quy định của Luật Nhà ở và 

Nghị định này; chủ đầu tư không phải làm lại thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án mà chỉ 

phải bổ sung giấy tờ còn thiếu (nếu có) và điều chỉnh bổ sung các nội dung nêu trong hồ sơ 

dự án cho phù hợp với quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này. 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được 

phê duyệt. 

2. Đối với nhà chung cư phục vụ tái định cư được xây dựng bằng nguồn vốn quy định tại 

Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở thì người mua, người thuê mua nhà ở phải đóng kinh phí 

bảo trì phần sở hữu chung theo quy định tại Điều 108 của Luật Nhà ở. 

Trong trường hợp nhà chung cư phục vụ tái định cư mà có dành diện tích để kinh doanh 

theo dự án đã được phê duyệt thì sau khi trừ các chi phí kinh doanh hợp lý, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh được sử dụng khoản tiền thu được từ hoạt động kinh doanh này để hỗ trợ cho kinh 

phí bảo trì phần diện tích, thiết bị thuộc sở hữu chung của nhà chung cư phục vụ tái định cư 

trên địa bàn (bao gồm bảo trì thang máy, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, máy bơm nước, 

máy phát điện, hệ thống chống sét, mặt ngoài của nhà chung cư) và hỗ trợ một phần kinh 

phí cho công tác quản lý vận hành nhà ở này. 
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Điều 83. Xử lý chuyển tiếp đối với Quỹ phát triển nhà ở 
1. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Quỹ phát triển nhà ở 

trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì Quỹ phát triển nhà ở này tiếp tục được 

hoạt động theo Điều lệ hoạt động đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Căn cứ vào 

điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân 

cùng cấp quyết định cấp kinh phí từ ngân sách địa phương cho Quỹ phát triển nhà ở để thực 

hiện cho vay phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn. 

2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thành lập Quỹ phát triển nhà ở, 

nếu có nhu cầu thành lập Quỹ phát triển nhà ở thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

quyết định thành lập Quỹ phát triển nhà ở riêng hoặc ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển của 

địa phương quản lý Quỹ phát triển nhà ở. 

Chương IX 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 84. Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan 
1. Bộ Xây dựng có các quyền hạn và trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ được giao quy định tại Điều 175 của Luật Nhà ở và quy định tại 

Nghị định này; 

b) Hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định này; tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến các cơ chế, chính sách pháp luật về nhà ở; 

c) Quyết định cho phép điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại sang làm nhà ở 

xã hội hoặc sang làm nhà ở phục vụ tái định cư hoặc quyết định điều chỉnh cơ cấu diện tích 

sàn xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở có từ 

500 căn trở lên (bao gồm cả nhà ở riêng lẻ và căn hộ chung cư) để thực hiện chính sách điều 

tiết thị trường bất động sản theo chủ trương của Chính phủ, yêu cầu của Thủ tướng Chính 

phủ hoặc khi có đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; xem xét, quyết định việc điều chỉnh 

nhà ở phục vụ tái định cư hoặc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư 

sang làm nhà ở xã hội hoặc sang làm nhà ở thương mại theo đề nghị của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh; 

d) Đình chỉ thực hiện dự án đối với trường hợp đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà 

không có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương hoặc khi chưa có 

quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đình chỉ việc thực hiện 

đối với dự án không bảo đảm đúng các yêu cầu đã được nêu trong quyết định hoặc văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc dự án vi phạm các 

quy định về huy động vốn, về điều kiện mua bán, cho thuê mua nhà ở. 

2. Bộ Tài chính có các quyền hạn và trách nhiệm sau đây: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc thu, chi tiền cho thuê, cho thuê 

mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Điều 44 của Nghị định này; 

b) Hướng dẫn việc thu thuế, các nghĩa vụ tài chính khác khi chủ sở hữu bán, chuyển nhượng 

hợp đồng mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, góp vốn bằng nhà ở; 

c) Hướng dẫn thủ tục thanh toán tiền chênh lệch thuê nhà ở công vụ quy định tại Khoản 2 

Điều 51 của Nghị định này và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định 

này. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng hướng 

dẫn việc thực hiện quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 6, việc cấp Giấy chứng nhận quy 

định tại Điều 7, việc xử lý Giấy chứng nhận khi hết hạn sở hữu nhà ở quy định tại Điều 8, 

việc ghi gia hạn Giấy chứng nhận quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 77 của Nghị định 

này và việc xử lý bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp 

mua bán nhà ở có thời hạn. 

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có các quyền hạn và trách nhiệm sau đây: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

và hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng 
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nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai và các quyền tài sản có liên quan đến dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Nhà ở và Khoản 8 

Điều 81 của Nghị định này; 

b) Hướng dẫn cụ thể việc thanh toán tiền mua bán, thuê mua nhà ở qua tổ chức tín dụng của 

tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi mua, thuê mua nhà 

ở tại Việt Nam và việc chuyển tiền bán, cho thuê mua nhà ở ra nước ngoài của tổ chức, cá 

nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi bán, cho thuê mua nhà ở tại 

Việt Nam. 

5. Các Bộ ngành có liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm 

ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền được giao có liên quan 

đến nhà ở cho phù hợp với quy định của Luật Nhà ở, Nghị định này và phối hợp với Bộ Xây 

dựng để thực hiện các quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này. 

Đối với các Bộ, ngành có quỹ nhà ở cũ tự quản thì phải chuyển giao quỹ nhà ở này sang Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở để tiếp nhận, quản lý, cho thuê và bán theo quy định của 

Nghị định này; trường hợp nhà ở cũ do Bộ Quốc phòng đang quản lý thì Bộ Quốc phòng có 

trách nhiệm chỉ đạo quản lý, cho thuê và bán theo quy định của Nghị định này, trừ trường 

hợp quy định tại Khoản 2 Điều 64 của Nghị định này. 

Điều 85. Trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở của địa phương 
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có các quyền hạn và trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn; 

b) Bố trí kinh phí để xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương theo 

quy định của Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Xây dựng; chỉ đạo xây dựng và triển khai 

thực hiện chương trình, kế hoạch này sau khi được phê duyệt; 

c) Quy hoạch, bố trí diện tích đất để phát triển đối với từng loại nhà ở theo quy định của 

Luật Nhà ở và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt, 

trong đó phải xác định rõ các khu vực để xây dựng nhà ở xã hội cho thuê; quyết định hệ số k 

điều chỉnh giá đất trong trường hợp bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Điểm 

d Khoản 2 Điều 65 của Nghị định này; 

d) Chỉ đạo công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 

của Sở Xây dựng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn theo quy định tại Khoản 5 

Điều 19 của Luật Nhà ở, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được 

phê duyệt; chỉ đạo Sở Xây dựng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở các thông tin 

về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua, được huy động vốn quy định tại Điều 19 của 

Nghị định này, danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn không 

cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 76 và 

các thông tin quy định tại Điều 79 của Nghị định này; 

đ) Ban hành quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng, nhà biệt thự, nhà chung cư; hướng dẫn 

việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở phục vụ tái định cư 

được giao quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổ chức cưỡng chế thu 

hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Điều 84 của Luật Nhà ở, quy định của 

Nghị định này; tổ chức cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà 

chung cư theo quy định của Nghị định này; 

e) Quy định tiêu chí, thủ tục và xác định danh mục nhà ở có giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch 

sử (bao gồm cả nhà biệt thự, nhà ở cổ); quyết định thành lập Hội đồng xác định danh mục 

và ban hành quyết định phê duyệt danh mục nhà ở này để thực hiện quản lý theo quy định 

của Luật Nhà ở, Nghị định này và pháp luật có liên quan; 

g) Sắp xếp tổ chức, bố trí đủ cán bộ, công chức và phân giao lại chức năng, nhiệm vụ của 

các cơ quan có liên quan của địa phương để thực hiện việc phát triển và quản lý nhà ở theo 

đúng quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này; chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, 

thanh tra công tác phát triển và quản lý nhà ở trên địa bàn; xử lý các hành vi vi phạm, giải 

quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nhà ở theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật; 
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h) Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhà ở thuộc thẩm quyền ban hành cho 

phù hợp với Luật Nhà ở và Nghị định này; tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền các văn 

bản pháp luật về nhà ở và vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn chấp hành các quy 

định của pháp luật về nhà ở; 

i) Chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao 

theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định này và pháp luật có liên quan; 

k) Định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình 

hình triển khai Luật Nhà ở và Nghị định này trên địa bàn; 

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định này và quy định 

của pháp luật. 

2. Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm đầu mối thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

nhà ở trên địa bàn là Sở Xây dựng. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện việc quản lý nhà nước về nhà ở trên 

địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 

theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và thủ trưởng 

các cơ quan có liên quan của địa phương chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu chậm trễ thực 

hiện hoặc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định của Luật Nhà ở, Nghị 

định này và các văn bản pháp luật về nhà ở. 

Điều 86. Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản 
1. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở 

và thị trường bất động sản để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp 

giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành có liên quan đến chính sách quản lý, phát 

triển nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc. 

2. Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản có các nhiệm vụ, 

quyền hạn sau đây: 

a) Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chương trình phát triển nhà ở, 

các chủ trương, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản tại các Bộ, ngành và các địa 

phương; 

b) Tham gia góp ý các chính sách lớn, quan trọng liên quan đến nhà ở và thị trường bất 

động sản; 

c) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung 

hoặc đình chỉ việc thi hành các văn bản có liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản do 

các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trái với quy định của pháp luật về nhà 

ở và thị trường bất động sản; 

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở 

và thị trường bất động sản cấp tỉnh để giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo triển 

khai thực hiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản tại địa 

phương; 

đ) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và các tổ chức 

giúp việc Ban Chỉ đạo ở Trung ương do Thủ tướng Chính phủ quy định, ở địa phương do 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân 

sách nhà nước cùng cấp cấp. 

Điều 87. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015. 

2. Các Nghị định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành: 

a) Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc 

hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam; 

b) Nghi định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 
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c) Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử 

dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 

d) Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát 

triển và quản lý nhà ở tái định cư. 

3. Các nội dung liên quan đến phát triển nhà ở (bao gồm cả việc quyết định, chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở), sở hữu nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về 

nhà ở, quản lý nhà nước về nhà ở được quy định trong các Nghị định của Chính phủ, Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành và Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà khác với 

các quy định thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này thì thực hiện theo quy định của 

Nghị định này. 

Điều 88. Trách nhiệm thi hành 
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

định này./. 

  

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐNĐ, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà 

nước; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

TGĐ Cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KTN (3b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 59/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015 

NGHỊ ĐỊNH 
VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc 

xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự 

án đầu tư xây dựng. 

Đối với dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài 

trợ nước ngoài được thực hiện theo quy định của Nghị định này và pháp luật về quản lý sử 

dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. 

2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước 

ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
1. Công trình, hạng mục công trình chính thuộc dự án đầu tư xây dựng là công trình, hạng

mục công trình có quy mô, công năng quyết định đến mục tiêu đầu tư của dự án. 

2. Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng được quy định tại Nghị định về quản

lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

3. Công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường là công trình thuộc dự án theo quy định của

pháp luật về bảo vệ môi trường có yêu cầu lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

4. Công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan là công trình có yêu cầu phải tổ

chức thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc theo quy định tại Điều 15 Nghị định này. 

5. Công trình xây dựng theo tuyến là công trình được xây dựng theo hướng tuyến trong một

hoặc nhiều khu vực địa giới hành chính, như: Đường bộ; đường sắt; đường dây tải điện; 

đường cáp viễn thông; đường ống dẫn dầu, dẫn khí, cấp thoát nước; và các công trình tương 

tự khác. 

6. Dự án xây dựng khu nhà ở là dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy hoạch được duyệt,

được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và có từ 02 công 

trình nhà ở trở lên. 

7. Giám đốc quản lý dự án là người được Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban

quản lý dự án khu vực, người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn quản lý dự án phân 

công là người đứng đầu để thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án một dự án đầu tư xây dựng cụ 

thể. 

8. Giấy phép hoạt động xây dựng là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt

Nam cấp cho nhà thầu nước ngoài theo từng hợp đồng sau khi trúng thầu theo quy định của 

pháp luật Việt Nam. 
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9. Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là giấy phép được cấp cho chủ đầu tư để thực hiện 

xây dựng từng phần của công trình xây dựng, như: Móng cọc, phần móng, phần thân; hoặc 

thực hiện xây dựng từng công trình xây dựng trong một dự án đầu tư xây dựng. 

10. Nhà thầu nước ngoài là tổ chức, cá nhân nước ngoài có năng lực pháp luật dân sự; đối 

với cá nhân còn phải có năng lực hành vi dân sự để ký kết và thực hiện hợp đồng. Năng lực 

pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của nhà thầu nước ngoài được xác định theo 

pháp luật của nước mà nhà thầu có quốc tịch. Nhà thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà 

thầu chính, nhà thầu liên danh, nhà thầu phụ. 

11. Tổng thầu xây dựng thực hiện hợp đồng EPC (Engineering, Procurement and 

Construction) là nhà thầu thực hiện toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị công 

nghệ và thi công xây dựng công trình của một dự án đầu tư xây dựng. 

12. Tổng thầu xây dựng thực hiện hợp đồng chìa khóa trao tay là nhà thầu thực hiện toàn bộ 

các công việc lập dự án, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công 

trình của một dự án đầu tư xây dựng. 

13. Văn phòng điều hành là văn phòng của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động tại 

địa phương có công trình xây dựng để thực hiện nhiệm vụ nhận thầu sau khi được cấp giấy 

phép hoạt động xây dựng. Văn phòng điều hành chỉ tồn tại trong thời gian thực hiện hợp 

đồng và giải thể khi hết hiệu lực của hợp đồng. 

14. Vốn nhà nước ngoài ngân sách là vốn nhà nước theo quy định của pháp luật nhưng 

không bao gồm vốn ngân sách nhà nước. 

Điều 3. Nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án đầu tư xây dựng 
1. Dự án đầu tư xây dựng được quản lý thực hiện theo kế hoạch, chủ trương đầu tư, đáp ứng 

các yêu cầu theo quy định tại Điều 51 của Luật Xây dựng năm 2014 và phù hợp với quy 

định của pháp luật có liên quan. 

2. Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, của người quyết định 

đầu tư, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện các hoạt động đầu tư 

xây dựng của dự án. 

3. Quản lý thực hiện dự án phù hợp với loại nguồn vốn sử dụng để đầu tư xây dựng: 

a) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, toàn 

diện, theo đúng trình tự để bảo đảm mục tiêu đầu tư, chất lượng, tiến độ thực hiện, tiết kiệm 

chi phí và đạt được hiệu quả dự án; 

b) Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP (Public - Private Partner) có cấu phần 

xây dựng được quản lý như đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy 

định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; 

c) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách được Nhà nước quản lý về 

chủ trương đầu tư, mục tiêu, quy mô đầu tư, chi phí thực hiện, các tác động của dự án đến 

cảnh quan, môi trường, an toàn cộng đồng, quốc phòng, an ninh và hiệu quả của dự án. Chủ 

đầu tư tự chịu trách nhiệm quản lý thực hiện dự án theo quy định của Nghị định này và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan; 

d) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác được Nhà nước quản lý về mục tiêu, quy mô 

đầu tư và các tác động của dự án đến cảnh quan, môi trường, an toàn cộng đồng và quốc 

phòng, an ninh. 

4. Quản lý đối với các hoạt động đầu tư xây dựng của dự án theo các nguyên tắc được quy 

định tại Điều 4 của Luật Xây dựng năm 2014. 

Điều 4. Chủ đầu tư xây dựng 
Chủ đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 của Luật Xây dựng năm 2014 do 

người quyết định đầu tư quyết định và được quy định cụ thể như sau: 

1. Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, 

đơn vị được Thủ tướng Chính phủ giao. Chủ đầu tư thực hiện thẩm quyền của người quyết 

định đầu tư xây dựng, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 

2. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của 
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các tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được thành lập 

theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được 

giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình. Đối với dự án sử dụng vốn ngân 

sách của cấp xã, chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân cấp xã. Riêng đối với dự án thuộc lĩnh vực 

quốc phòng, an ninh, chủ đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định phù hợp với điều 

kiện cụ thể của mình. 

3. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

nhà nước quyết định đầu tư thì chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên 

ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực do các doanh nghiệp này quyết định 

thành lập hoặc là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây 

dựng công trình. 

4. Đối với dự án sử dụng vốn khác, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn hoặc 

vay vốn để đầu tư xây dựng. Trường hợp dự án sử dụng vốn hỗn hợp, các bên góp vốn thỏa 

thuận về chủ đầu tư. 

5. Đối với dự án PPP, chủ đầu tư là doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư thành lập theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 5. Phân loại dự án đầu tư xây dựng 
1. Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình chính của 

dự án gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C theo 

các tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công và được quy định chi tiết tại Phụ lục I 

ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng gồm: 

a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo; 

b) Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ 

đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất). 

3. Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo loại nguồn vốn sử dụng gồm: Dự án sử dụng 

vốn ngân sách nhà nước, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án sử dụng 

vốn khác. 

Điều 6. Trình tự đầu tư xây dựng 
1. Trình tự thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 của Luật Xây dựng 

năm 2014 được quy định cụ thể như sau: 

a) Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các công việc: Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi (nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng để xem xét, quyết định đầu tư xây dựng và thực 

hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án; 

b) Giai đoạn thực hiện dự án gồm các công việc: Thực hiện việc giao đất hoặc thuê đất (nếu 

có); chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); khảo sát xây dựng; lập, thẩm 

định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình theo 

quy định phải có giấy phép xây dựng); tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây 

dựng; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; tạm ứng, thanh toán khối 

lượng hoàn thành; nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành; bàn giao công trình hoàn 

thành đưa vào sử dụng; vận hành, chạy thử và thực hiện các công việc cần thiết khác; 

c) Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng gồm các 

công việc: Quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo hành công trình xây dựng. 

2. Tùy thuộc điều kiện cụ thể và yêu cầu kỹ thuật của dự án, người quyết định đầu tư quyết 

định trình tự thực hiện tuần tự hoặc kết hợp đồng thời đối với các hạng mục công việc quy 

định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này. 

3. Các bản vẽ thiết kế đã được thẩm định, đóng dấu được giao lại cho chủ đầu tư và chủ đầu 

tư có trách nhiệm lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Chủ đầu tư có trách nhiệm 
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đáp ứng kịp thời yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi cần xem xét hồ sơ đang 

lưu trữ này. Chủ đầu tư nộp tệp tin (file) bản vẽ và dự toán hoặc tệp tin bản chụp (đã chỉnh 

sửa theo kết quả thẩm định) về cơ quan chuyên môn theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 

Luật Xây dựng năm 2014 về xây dựng để quản lý. 

Chương II 

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ 

THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Mục 1: LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Điều 7. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng 
1. Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án quan trọng quốc 

gia, dự án nhóm A tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để có cơ sở xem xét, quyết 

định chủ trương đầu tư xây dựng. Trường hợp các dự án Nhóm A (trừ dự án quan trọng 

quốc gia) đã có quy hoạch được phê duyệt đảm bảo các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 

này thì không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. 

2. Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được thực hiện theo quy định tại Điều 53 của 

Luật Xây dựng năm 2014, trong đó phương án thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi gồm các nội dung sau: 

a) Sơ bộ về địa điểm xây dựng; quy mô dự án; vị trí, loại và cấp công trình chính; 

b) Bản vẽ thiết kế sơ bộ tổng mặt bằng dự án; mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình chính 

của dự án; 

c) Bản vẽ và thuyết minh sơ bộ giải pháp thiết kế nền móng được lựa chọn của công trình 

chính; 

d) Sơ bộ về dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghệ (nếu có). 

Điều 8. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định chủ trương đầu tư 

xây dựng 
1. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

và quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

2. Đối với các dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác (trừ các dự 

án quy định tại Khoản 1 của Điều này) chưa có trong quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng 

được duyệt, chủ đầu tư phải báo cáo Bộ quản lý ngành, Bộ Xây dựng hoặc địa phương theo 

phân cấp để xem xét, chấp thuận bổ sung quy hoạch theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng 

Chính phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch trước khi lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo 

quy định. 

Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi có 

trách nhiệm lấy ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng của Bộ quản lý ngành và các 

cơ quan có liên quan để tổng hợp và trình người quyết định đầu tư xem xét, quyết định chủ 

trương đầu tư. Thời hạn có ý kiến chấp thuận về chủ trương đầu tư xây dựng không quá 20 

(hai mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Điều 9. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 
1. Chủ đầu tư tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Điều 54 của Luật 

Xây dựng năm 2014 để trình người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định dự án, quyết định 

đầu tư, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 52 của Luật Xây dựng năm 2014 và 

Khoản 2 Điều 5 Nghị định này. 

Riêng đối với dự án PPP, việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng do cơ quan, 

tổ chức theo quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thực hiện. Nội 

dung Báo cáo nghiên cứu khả thi được lập theo quy định của Nghị định này và Nghị định 

của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, chủ đầu tư tổ chức lập Báo cáo 

nghiên cứu khả thi sau khi đã có quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền theo 

quy định của Luật Đầu tư công. 

3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng chưa có trong quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng 

thì chủ đầu tư phải báo cáo Bộ quản lý ngành, Bộ Xây dựng hoặc địa phương theo phân cấp 
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để xem xét, chấp thuận bổ sung quy hoạch theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính 

phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch ngành trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Thời 

gian xem xét, chấp thuận bổ sung quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng không quá 45 (bốn 

mươi lăm) ngày. 

4. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp tại khu vực 

chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt thì chủ đầu tư đề nghị cấp giấy phép quy hoạch xây dựng theo quy định tại 

Điều 47 của Luật Xây dựng năm 2014 để làm cơ sở lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. 

5. Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A có yêu cầu về bồi thường, giải phóng 

mặt bằng và tái định cư thì khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, người quyết định 

đầu tư căn cứ điều kiện cụ thể của dự án có thể quyết định tách hợp phần công việc bồi 

thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và tái định cư để hình thành dự án riêng giao cho địa 

phương nơi có dự án tổ chức thực hiện. Việc lập, thẩm định, phê duyệt đối với dự án này 

được thực hiện như một dự án độc lập. 

Điều 10. Thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở 
1. Đối với dự án quan trọng quốc gia: Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng 

thẩm định nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả 

thi theo quy định riêng của pháp luật. 

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì thẩm định các nội dung quy 

định tại Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 đối với dự án nhóm A, dự án từ nhóm B trở 

xuống do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quyết định đầu tư. Đối với các dự án do Thủ tướng 

Chính phủ giao các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức thẩm định thì cơ 

quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc các Bộ này thực hiện việc thẩm định; 

b) Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 

Nghị định này chủ trì thẩm định đối với các nội dung quy định tại Điều 58 của Luật Xây 

dựng năm 2014 của các dự án quy mô từ nhóm B trở xuống được đầu tư xây dựng trên địa 

bàn hành chính của tỉnh, trừ các dự án quy định tại Điểm a, Điểm c Khoản này; 

c) Theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng có chức năng quản lý xây dựng 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì thẩm định dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư. 

3. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở với 

các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 (trừ phần thiết kế 

công nghệ) của dự án nhóm A; dự án quy mô từ nhóm B trở xuống do các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư. Đối với các dự 

án do Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ 

chức thẩm định thì cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc các Bộ này thực hiện việc 

thẩm định thiết kế cơ sở của dự án; 

b) Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quy định tại Điều 76 Nghị 

định này chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở với các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 58 của 

Luật Xây dựng năm 2014 (trừ phần thiết kế công nghệ) của dự án quy mô từ nhóm B trở 

xuống được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ các dự án quy định tại 

Điểm a, Điểm c Khoản này; 

c) Theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng có chức năng quản lý xây dựng 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây 

dựng (trừ phần thiết kế công nghệ) đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư; 
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d) Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định thiết 

kế công nghệ (nếu có), các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại 

Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 và tổng hợp kết quả thẩm định, trình phê duyệt dự 

án; chủ trì tổ chức thẩm định dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì và nâng cấp có tổng mức đầu 

tư dưới 5 (năm) tỷ đồng. 

4. Đối với dự án PPP, cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều này 

chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở với các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật Xây 

dựng năm 2014 (trừ phần thiết kế công nghệ); góp ý kiến về việc áp dụng đơn giá, định 

mức, đánh giá giải pháp thiết kế về tiết kiệm chi phí xây dựng công trình của dự án; đơn vị 

đầu mối quản lý về hoạt động PPP thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng 

dự án chủ trì thẩm định các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế công 

nghệ (nếu có) và tổng hợp kết quả thẩm định thiết kế cơ sở do cơ quan chuyên môn về xây 

dựng thực hiện, trình phê duyệt dự án. 

5. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ 

sở với các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 (trừ phần 

thiết kế công nghệ) của dự án đầu tư xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I; 

b) Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quy định tại Điều 76 Nghị 

định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở với các nội dung quy định tại Khoản 2 

Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 (trừ phần thiết kế công nghệ) của dự án đầu tư xây 

dựng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an 

toàn của cộng đồng đối với công trình từ cấp II trở xuống được xây dựng trên địa bàn hành 

chính của tỉnh; 

c) Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định toàn bộ nội dung dự án theo quy định tại Điều 

58 của Luật Xây dựng năm 2014, trừ các nội dung thẩm định thiết kế cơ sở do cơ quan 

chuyên môn về xây dựng thực hiện được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này. 

6. Cơ quan chủ trì thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm lấy ý kiến của 

cơ quan, tổ chức liên quan về các nội dung của dự án. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến theo 

chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm góp ý kiến bằng văn bản trong thời hạn quy 

định về các nội dung của thiết kế cơ sở; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường; sử dụng 

đất đai, tài nguyên, kết nối hạ tầng kỹ thuật và các nội dung cần thiết khác. 

7. Trong quá trình thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm định 

thiết kế cơ sở, thiết kế công nghệ và các nội dung khác của dự án, cụ thể như sau: 

a) Cơ quan chủ trì thẩm định được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham 

gia thẩm định từng phần dự án, từng phần thiết kế cơ sở, thiết kế công nghệ và các nội dung 

khác của dự án; 

b) Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, cơ quan chuyên môn về 

xây dựng, người quyết định đầu tư được yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá 

nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động 

xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để chủ đầu tư ký kết 

hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Trường hợp tổ chức, cá nhân tư vấn thẩm tra 

chưa đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử 

của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thì phải được cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng, Sở 

Xây dựng chấp thuận bằng văn bản. Tổ chức tư vấn lập dự án không được thực hiện thẩm 

tra dự án do mình lập. 

Điều 11. Trình tự thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở 
1. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước: 

a) Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án đến người quyết định đầu tư, đồng thời gửi tới cơ quan 

chuyên môn về xây dựng quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này để tổ chức thẩm định 

dự án. Hồ sơ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm: Tờ trình thẩm 
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định dự án theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; hồ sơ 

dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở; các văn bản pháp lý có liên quan; 

b) Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án, cơ quan chuyên 

môn về xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ có liên quan đến các 

cơ quan, tổ chức theo quy định tại Khoản 6 Điều 10 Nghị định này để lấy ý kiến về nội dung 

liên quan đến dự án. Khi thẩm định dự án có quy mô nhóm A được đầu tư xây dựng trong 

khu vực đô thị, cơ quan chủ trì thẩm định phải lấy ý kiến của Bộ Xây dựng về thiết kế cơ sở. 

2. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án sử dụng vốn khác có yêu cầu 

thẩm định thiết kế cơ sở: 

a) Chủ đầu tư, đơn vị đầu mối quản lý về hoạt động PPP gửi hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án 

đến người quyết định đầu tư, đồng thời gửi tới cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định 

tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 10 Nghị định này để tổ chức thẩm định; 

b) Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ dự án, cơ quan 

chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo hồ sơ đến các cơ quan, tổ 

chức có liên quan theo quy định tại Khoản 6 Điều 10 Nghị định này để lấy ý kiến về nội 

dung liên quan đến thiết kế cơ sở của dự án. 

3. Thời hạn có văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự án, thiết kế cơ sở 

theo quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều này quy định như sau: Không 

quá 30 (ba mươi) ngày đối với dự án quan trọng quốc gia; 20 (hai mươi) ngày đối với dự án 

nhóm A; 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B và 10 (mười) ngày đối với dự án nhóm 

C. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem 

như đã chấp thuận về nội dung xin ý kiến về thiết kế cơ sở và chịu trách nhiệm về lĩnh vực 

quản lý của mình. 

4. Thời gian thẩm định dự án theo quy định tại Điều 59 của Luật Xây dựng năm 2014. Thời 

hạn thẩm định thiết kế cơ sở: Không quá 60 (sáu mươi) ngày đối với dự án quan trọng quốc 

gia, 30 (ba mươi) ngày đối với dự án nhóm A, 20 (hai mươi) ngày đối với dự án nhóm B và 

15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm C. 

5. Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn 

vị tư vấn thẩm tra theo quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 10 Nghị định này, trong thời gian 

5 (năm) ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn 

bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết 

hợp đồng với tư vấn thẩm tra; thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 30 (ba mươi) 

ngày đối với dự án quan trọng quốc gia; 20 (hai mươi) ngày đối với dự án nhóm A; 15 

(mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B và 10 (mười) ngày đối với dự án nhóm C. Chủ đầu 

tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết 

định đầu tư để làm cơ sở thẩm định dự án, thiết kế cơ sở. 

6. Cơ quan chủ trì thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm tổ chức thẩm 

định theo cơ chế một cửa liên thông đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo quy định của 

Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định này. Mẫu văn bản kết quả thẩm định dự án, thẩm 

định thiết kế cơ sở thực hiện theo Mẫu số 02 và 03 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định này. 

Điều 12. Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng 
1. Dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt tại quyết định đầu tư xây dựng. Thẩm quyền 

quyết định đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 60 Luật Xây dựng năm 2014. 

2. Nội dung chủ yếu của quyết định đầu tư xây dựng gồm: 

a) Tên dự án; 

b) Chủ đầu tư; 

c) Tổ chức tư vấn lập dự án, khảo sát (nếu có), lập thiết kế cơ sở; 

d) Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng, tiến độ thực hiện dự án; 

đ) Công trình xây dựng chính, các công trình xây dựng và cấp công trình thuộc dự án; 

e) Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng; 
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g) Thiết kế cơ sở, thiết kế công nghệ (nếu có), quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng được 

lựa chọn; 

h) Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có), vận hành sử dụng công 

trình; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, phương án bảo vệ môi trường (nếu có), 

phòng chống cháy nổ; 

i) Tổng mức đầu tư và dự kiến phân bổ nguồn vốn sử dụng theo tiến độ; 

k) Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng. 

2. Bộ Xây dựng quy định chi tiết về hồ sơ trình thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở và 

mẫu quyết định đầu tư xây dựng. 

Điều 13. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
1. Dự án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định này. 

2. Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm: 

a) Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo Mẫu số 04 

quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 55 của Luật 

Xây dựng năm 2014. 

3. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng quy định như sau: 

a) Thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế bản vẽ thi 

công, dự toán xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định này; mẫu kết 

quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả 

thẩm định và trình hồ sơ dự án đến người quyết định đầu tư để xem xét, quyết định đầu tư 

xây dựng. 

Điều 14. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở 
1. Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách 

theo quy định tại Điểm b, Điểm d Khoản 1 Điều 61 của Luật Xây dựng năm 2014 được quy 

định cụ thể như sau: 

a) Chủ đầu tư phải có phương án giải trình, chứng minh hiệu quả bổ sung do việc điều chỉnh 

dự án mang lại gồm: Hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội đối với dự án sản xuất, 

kinh doanh, dự án có yêu cầu thu hồi vốn; hiệu quả trong giai đoạn xây dựng, hiệu quả kinh 

tế - xã hội đối với dự án không có yêu cầu thu hồi vốn; 

b) Điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án khi quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực 

tiếp đến vị trí địa điểm xây dựng, hướng tuyến, quy mô, công năng sử dụng các công trình 

thuộc dự án; 

c) Việc điều chỉnh dự án do yếu tố trượt giá xây dựng được thực hiện theo Nghị định của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

2. Việc thẩm định dự án, thiết kế cơ sở điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị 

định này. 

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm trình đề xuất điều chỉnh dự án, thiết kế cơ sở để người quyết 

định đầu tư xem xét, quyết định. 

Điều 15. Thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng 
1. Công trình công cộng quy mô lớn, có yêu cầu kiến trúc đặc thù phải tổ chức thi tuyển 

hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc gồm: 

a) Công trình công cộng cấp I, cấp đặc biệt; 

b) Trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, trung tâm hành chính - chính trị, trung tâm phát thanh, 

truyền hình; 

c) Nhà ga đường sắt trung tâm cấp tỉnh, nhà ga hàng không dân dụng; 

d) Công trình giao thông trong đô thị từ cấp II trở lên có yêu cầu thẩm mỹ cao (cầu qua 

sông, cầu vượt, ga đường sắt nội đô); 
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đ) Các công trình có vị trí quan trọng, có yêu cầu cao về kiến trúc (công trình tượng đài, 

điểm nhấn trong đô thị); 

2. Bộ Xây dựng quy định chi tiết các công trình khác có ý nghĩa quan trọng trong đô thị và 

trên các tuyến đường chính cần tổ chức thi tuyển; quy định cụ thể về hình thức thi tuyển, 

tuyển chọn thiết kế kiến trúc xây dựng; quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

liên quan đến thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc và chi phí cho việc thi tuyển, tuyển 

chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. 

Tổ chức, cá nhân có phương án thiết kế kiến trúc được lựa chọn được ưu tiên thực hiện các 

bước thiết kế tiếp theo khi có đủ điều kiện năng lực thực hiện theo quy định. 

Mục 2: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Điều 16. Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng 
1. Người quyết định đầu tư quyết định áp dụng hình thức tổ chức quản lý dự án theo quy 

định tại Điều 62 của Luật Xây dựng năm 2014. 

2. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, hình thức 

tổ chức quản lý dự án được áp dụng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng 

năm 2014 và Điều 17 Nghị định này. 

Trường hợp nếu người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng vốn để đầu 

tư xây dựng công trình là chủ đầu tư dự án thì người quyết định đầu tư giao chủ đầu tư có 

trách nhiệm ký hợp đồng thuê Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu 

vực để thực hiện quản lý dự án theo quy định. 

3. Đối với dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, hình thức tổ 

chức quản lý dự án được áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế về ODA hoặc thỏa 

thuận với nhà tài trợ. Trường hợp điều ước quốc tế về ODA hoặc thỏa thuận với nhà tài trợ 

không có quy định cụ thể thì hình thức tổ chức quản lý dự án được thực hiện theo quy định 

của Nghị định này. 

4. Đối với dự án sử dụng vốn khác, người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự 

án phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án. 

5. Đối với dự án PPP, doanh nghiệp dự án lựa chọn hình thức quản lý dự án quy định tại 

Điều 19, Điều 20 Nghị định này. 

Điều 17. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực 
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, 

Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định thành lập 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu 

vực (sau đây gọi là Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực) để thực 

hiện chức năng chủ đầu tư và nhiệm vụ quản lý đồng thời nhiều dự án sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách. 

2. Hình thức Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được áp dụng đối 

với các trường hợp: 

a) Quản lý các dự án được thực hiện trong cùng một khu vực hành chính hoặc trên cùng một 

hướng tuyến; 

b) Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc cùng một chuyên ngành; 

c) Quản lý các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay của cùng một nhà tài trợ có yêu cầu phải 

quản lý thống nhất về nguồn vốn sử dụng. 

3. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thành lập là tổ chức sự 

nghiệp công lập; do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nhà nước thành lập là 

tổ chức thành viên của doanh nghiệp. 

Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực có tư cách pháp nhân đầy đủ, 

được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng thương 

mại theo quy định; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư và trực 
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tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

người quyết định đầu tư về các hoạt động của mình; quản lý vận hành, khai thác sử dụng 

công trình hoàn thành khi được người quyết định đầu tư giao. 

4. Căn cứ số lượng dự án cần quản lý, yêu cầu nhiệm vụ quản lý và điều kiện thực hiện cụ 

thể thì cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực có 

thể được sắp xếp theo trình tự quản lý đầu tư xây dựng của dự án hoặc theo từng dự án. 

5. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được thực hiện tư vấn quản 

lý dự án cho các dự án khác trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được 

giao, có đủ điều kiện về năng lực thực hiện. 

Điều 18. Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự 

án khu vực 
1. Người quyết định thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực 

quyết định về số lượng, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các Ban quản 

lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực, cụ thể như sau: 

a) Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự 

án khu vực được thành lập phù hợp với các chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý hoặc theo 

yêu cầu về xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng tại các vùng, khu vực. Việc tổ chức các Ban 

quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an do Bộ trưởng các Bộ này xem xét, quyết định để phù hợp với yêu cầu đặc thù trong 

quản lý ngành, lĩnh vực; 

b) Đối với cấp tỉnh: Các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập gồm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

dân dụng và công nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Riêng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương có thể có thêm Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, Ban quản lý dự án phát triển đô thị. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý đối với Ban quản lý dự án chuyên 

ngành, Ban quản lý dự án khu vực do mình thành lập. 

c) Đối với cấp huyện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc thực hiện vai trò chủ 

đầu tư và quản lý các dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư xây dựng; 

d) Đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư thì Ủy ban nhân dân cấp xã 

thực hiện vai trò của chủ đầu tư đồng thời ký kết hợp đồng với Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng của cấp huyện hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định tại Khoản 5 Điều 

17 Nghị định này để thực hiện quản lý dự án; 

đ) Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước: Các Ban quản lý dự án chuyên ngành, 

Ban quản lý dự án khu vực được thành lập phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh 

chính hoặc theo các địa bàn, khu vực đã được xác định là trọng điểm đầu tư xây dựng. 

2. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được tổ chức phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ được giao, số lượng, quy mô các dự án cần phải quản lý và gồm các 

bộ phận chủ yếu sau: 

a) Ban giám đốc, các giám đốc quản lý dự án và các bộ phận trực thuộc để giúp Ban quản lý 

dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thực hiện chức năng làm chủ đầu tư và 

chức năng quản lý dự án; 

b) Giám đốc quản lý dự án của các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu 

vực phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 54 Nghị định này; cá nhân đảm 

nhận các chức danh thuộc các phòng, ban điều hành dự án phải có chuyên môn đào tạo và 

có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc do mình đảm nhận. 

3. Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do 

người quyết định thành lập phê duyệt, trong đó phải quy định rõ về các quyền, trách nhiệm 

giữa bộ phận thực hiện chức năng chủ đầu tư và bộ phận thực hiện nghiệp vụ quản lý dự án 

phù hợp với quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và pháp luật có liên quan. 
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4. Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành, 

Ban quản lý dự án khu vực. 

Điều 19. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án 
1. Chủ đầu tư quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án để quản lý 

thực hiện dự án quy mô nhóm A có công trình xây dựng cấp đặc biệt, dự án áp dụng công 

nghệ cao được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận bằng văn bản, dự án về quốc 

phòng, an ninh có yêu cầu bí mật nhà nước, dự án sử dụng vốn khác. 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án là tổ chức sự nghiệp trực thuộc chủ đầu tư, 

có tư cách pháp nhân độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc 

nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định để thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án 

được chủ đầu tư giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về hoạt động quản lý 

dự án của mình. 

3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 64 Nghị định này, được phép thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều 

kiện năng lực để thực hiện một số công việc thuộc nhiệm vụ quản lý dự án của mình. 

4. Chủ đầu tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 của Luật 

Xây dựng năm 2014. 

Điều 20. Thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 
1. Trường hợp Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực không đủ điều 

kiện năng lực để thực hiện một số công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng thì được thuê tổ 

chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện. 

2. Đối với các doanh nghiệp là thành viên của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nếu 

không đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 

ngoài ngân sách hoặc vốn khác thì được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng 

lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện. 

3. Tổ chức tư vấn quản lý dự án có thể đảm nhận thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội 

dung quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư. 

4. Tổ chức tư vấn quản lý dự án được lựa chọn phải thành lập văn phòng quản lý dự án tại 

khu vực thực hiện dự án và phải có văn bản thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của người 

đại diện và bộ máy trực tiếp quản lý dự án gửi chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan. 

5. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát việc thực hiện hợp đồng tư vấn quản lý dự án, xử lý 

các vấn đề có liên quan giữa tổ chức tư vấn quản lý dự án với các nhà thầu và chính quyền 

địa phương trong quá trình thực hiện dự án. 

Điều 21. Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án 
1. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc để 

trực tiếp quản lý đối với dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình xây dựng quy mô nhỏ 

có tổng mức đầu tư dưới 5 (năm) tỷ đồng, dự án có sự tham gia của cộng đồng và dự án có 

tổng mức đầu tư dưới 2 (hai) tỷ đồng do Ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư. 

2. Cá nhân tham gia quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và phải có chuyên môn 

nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ 

điều kiện năng lực để giám sát thi công và tham gia nghiệm thu hạng mục, công trình hoàn 

thành. Chi phí thực hiện dự án phải được hạch toán riêng theo quy định của pháp luật. 

Điều 22. Quản lý dự án của tổng thầu xây dựng 
1. Tổng thầu xây dựng thực hiện hợp đồng EPC, hợp đồng chìa khóa trao tay có trách nhiệm 

tham gia quản lý thực hiện một phần hoặc toàn bộ dự án theo thỏa thuận hợp đồng với chủ 

đầu tư và phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định 

này và các quy định khác của pháp luật có liên quan để thực hiện công việc do mình đảm 

nhận. 

2. Nội dung tham gia quản lý thực hiện dự án của tổng thầu xây dựng gồm: 

a) Thành lập Ban điều hành để thực hiện quản lý theo phạm vi công việc của hợp đồng; 

b) Quản lý tổng mặt bằng xây dựng công trình; 
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c) Quản lý công tác thiết kế xây dựng, gia công chế tạo và cung cấp vật tư, thiết bị, chuyển 

giao công nghệ, đào tạo vận hành; 

d) Quản lý hoạt động thi công xây dựng, các kết nối với công việc của các nhà thầu phụ; 

đ) Điều phối chung về tiến độ thực hiện, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn, vệ 

sinh lao động, bảo vệ môi trường tại công trường xây dựng; 

e) Tổ chức nghiệm thu hạng mục, công trình hoàn thành để bàn giao cho chủ đầu tư; 

g) Quản lý các hoạt động xây dựng khác theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

3. Tổng thầu xây dựng được hưởng một phần chi phí quản lý dự án theo thỏa thuận với chủ 

đầu tư. 

Chương III 

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Mục 1: THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Điều 23. Các bước thiết kế xây dựng 
1. Thiết kế xây dựng gồm các bước: Thiết kế sơ bộ (trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi), thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các bước thiết kế khác 

(nếu có) theo thông lệ quốc tế do người quyết định đầu tư quyết định khi quyết định đầu tư 

dự án. 

2. Dự án đầu tư xây dựng gồm một hoặc nhiều loại công trình, mỗi loại công trình có một 

hoặc nhiều cấp công trình. Tùy theo loại, cấp của công trình và hình thức thực hiện dự án, 

việc quy định số bước thiết kế xây dựng công trình do người quyết định đầu tư quyết định, 

cụ thể như sau: 

a) Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình có yêu cầu 

lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; 

b) Thiết kế hai bước gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với 

công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng; 

c) Thiết kế ba bước gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công được áp 

dụng đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng, có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật và 

điều kiện thi công phức tạp; 

d) Thiết kế theo các bước khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế. 

3. Công trình thực hiện trình tự thiết kế xây dựng từ hai bước trở lên thì thiết kế bước sau 

phải phù hợp với các nội dung, thông số chủ yếu của thiết kế ở bước trước. 

4. Trường hợp thiết kế ba bước, nếu nhà thầu thi công xây dựng có đủ năng lực theo quy 

định của pháp luật thì được phép thực hiện bước thiết kế bản vẽ thi công. 

Điều 24. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình 

thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước 
1. Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ 

thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây 

dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình cấp đặc biệt, cấp I; công trình do Thủ 

tướng Chính phủ giao và các công trình thuộc dự án do mình quyết định đầu tư; 

b) Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 

Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp 

thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) 

của công trình từ cấp II trở xuống được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, 

trừ các công trình quy định tại Điểm a Khoản này. 

2. Thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng: 

a) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trường hợp thiết 

kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế hai 

bước; 

b) Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba 

bước. 
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Điều 25. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình 

thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách 
1. Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ 

thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 

xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình cấp đặc biệt, cấp I; công trình từ cấp 

III trở lên của dự án thuộc chuyên ngành do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thuộc 

phạm vi quản lý của mình quyết định đầu tư; công trình do Thủ tướng Chính phủ giao và 

các công trình thuộc dự án do mình quyết định đầu tư; 

b) Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 

Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp 

thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai 

bước) của công trình từ cấp III trở lên được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 

tỉnh, trừ các công trình quy định tại Điểm a Khoản này; 

c) Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán phần công nghệ (nếu có) đối 

với các công trình quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này; tổ chức thẩm định thiết kế, dự 

toán xây dựng các công trình còn lại và công trình lưới điện trung áp. 

Người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định do mình thực hiện và có 

trách nhiệm gửi kết quả thẩm định (trừ phần công nghệ) đến cơ quan chuyên môn về xây 

dựng theo phân cấp tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định này để theo dõi, quản lý. 

2. Thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng: 

a) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp 

thiết kế ba bước; 

b) Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết 

kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước; 

c) Đối với dự án đầu tư theo hình thức PPP, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng 

công trình. 

Điều 26. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình 

thuộc dự án sử dụng vốn khác 
1. Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ 

thuật (trường hợp thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước) 

của công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình theo tuyến đi qua hai tỉnh trở lên và công trình 

do Thủ tướng Chính phủ giao; 

b) Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 

76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế ba bước), 

thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình công cộng từ cấp III 

trở lên, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng 

đồng được xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ các công trình quy định tại Điểm 

a Khoản này; 

c) Người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng của các công trình còn 

lại (trừ các công trình quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này), phần thiết kế công nghệ 

(nếu có) và dự toán xây dựng. 

2. Thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng: 

Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán xây dựng công trình. 

Điều 27. Nội dung thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng 
1. Nội dung thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 83 của 

Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định này và Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 
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2. Kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng được lập theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 28. Nội dung phê duyệt thiết kế xây dựng 
1. Các thông tin chung về công trình: Tên công trình, hạng mục công trình (nêu rõ loại và 

cấp công trình); chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; địa điểm xây dựng, diện 

tích sử dụng đất. 

2. Quy mô, công nghệ, các thông số kỹ thuật và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của 

công trình. 

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng. 

4. Các giải pháp thiết kế chính của hạng mục công trình và toàn bộ công trình. 

5. Dự toán xây dựng công trình. 

6. Những yêu cầu phải hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ thiết kế và các nội dung khác (nếu có). 

Điều 29. Hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây 

dựng 
Chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để thẩm định, gồm: 

1. Tờ trình thẩm định thiết kế theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định này. 

2. Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan. 

3. Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế 

cơ sở được phê duyệt hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình, trừ công trình 

nhà ở riêng lẻ. 

4. Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây 

dựng công trình; văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi 

trường (nếu có). 

5. Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp 

đồng. 

6. Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà 

nước ngoài ngân sách. 

Điều 30. Quy trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình 
1. Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư chủ 

trì tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo các nội dung quy định tại 

Điều 27 Nghị định này. 

2. Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm định các nội dung của thiết kế, dự 

toán xây dựng công trình. Trong quá trình thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm định được mời tổ 

chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định từng phần thiết kế 

xây dựng, thiết kế công nghệ, dự toán xây dựng công trình để phục vụ công tác thẩm định 

của mình. 

Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây 

dựng, người quyết định đầu tư được yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân 

có năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên 

Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để chủ đầu tư ký kết hợp đồng thẩm 

tra phục vụ công tác thẩm định. Trường hợp tổ chức, cá nhân tư vấn thẩm tra chưa đăng ký 

công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây 

dựng, Sở Xây dựng thì phải được cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng 

chấp thuận bằng văn bản. Tổ chức tư vấn thiết kế không được thực hiện thẩm tra công trình 

do mình thiết kế. 

3. Trong quá trình thẩm định thiết kế xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách 

nhiệm yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định về môi trường, phòng, 

chống cháy, nổ và nội dung khác theo quy định của pháp luật. 

Thời hạn có văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền thẩm định về môi trường, phòng, chống cháy, nổ và nội dung khác theo quy định của 

pháp luật chuyên ngành nhưng không được vượt quá thời gian thẩm tra thiết kế, dự toán xây 
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dựng quy định tại Khoản 4 Điều này. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan 

không có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận về nội dung thẩm định và chịu 

trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình. 

4. Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn 

vị tư vấn thẩm tra theo quy định tại Khoản 2 Điều này, trong thời gian 5 (năm) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản thông 

báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký hợp đồng với tư 

vấn thẩm tra; thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 20 (hai mươi) ngày đối với công 

trình cấp I, cấp đặc biệt; 15 (mười lăm) ngày đối với công trình cấp II và cấp III; 10 (mười) 

ngày đối với các công trình còn lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho cơ 

quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư để làm cơ sở thẩm định thiết kế, dự 

toán xây dựng. 

5. Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình có loại và cấp 

khác nhau thì cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện thẩm định là cơ quan có trách nhiệm thực 

hiện thẩm định đối với công trình, hạng mục công trình chính của dự án đầu tư xây dựng 

công trình. 

6. Đối với các công trình bí mật nhà nước, công trình theo lệnh khẩn cấp và công trình tạm 

thì việc thẩm định, phê duyệt thiết kế được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý 

đầu tư xây dựng công trình đặc thù. 

7. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây 

dựng do mình thực hiện. 

8. Thời gian thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng 

tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau: 

a) Không quá 40 (bốn mươi) ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt; 

b) Không quá 30 (ba mươi) ngày đối với công trình cấp II và cấp III; 

c) Không quá 20 (hai mươi) ngày đối với các công trình còn lại. 

Mục 2: QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Điều 31. Nội dung quản lý thi công xây dựng công trình 
Quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm: 

1. Quản lý chất lượng xây dựng công trình. 

2. Quản lý tiến độ xây dựng thi công xây dựng công trình. 

3. Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình. 

4. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng. 

5. Quản lý hợp đồng xây dựng. 

6. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng. 

Điều 32. Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình 
1. Công trình xây dựng trước khi triển khai phải có tiến độ thi công xây dựng. Tiến độ thi 

công xây dựng công trình do nhà thầu lập phải phù hợp với tiến độ tổng thể của dự án được 

chủ đầu tư chấp thuận. 

2. Đối với công trình xây dựng có quy mô lớn và thời gian thi công kéo dài thì tiến độ xây 

dựng công trình được lập cho từng giai đoạn theo tháng, quý, năm. 

3. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng và các bên có 

liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và điều 

chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở một số giai đoạn bị kéo dài 

nhưng không được làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của dự án. 

4. Trường hợp xét thấy tiến độ tổng thể của dự án bị kéo dài thì chủ đầu tư phải báo cáo 

người quyết định đầu tư quyết định điều chỉnh tiến độ tổng thể của dự án. 

Điều 33. Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình 
1. Việc thi công xây dựng công trình phải được thực hiện theo khối lượng của thiết kế được 

duyệt. 
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2. Khối lượng thi công xây dựng được tính toán, xác nhận giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi 

công xây dựng, tư vấn giám sát theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và được đối chiếu với 

khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng. 

3. Khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công trình được duyệt thì 

chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng phải xem xét để xử lý. 

Khối lượng phát sinh được chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư chấp thuận, phê duyệt 

là cơ sở để thanh toán, quyết toán công trình. 

4. Nghiêm cấm việc khai khống, khai tăng khối lượng hoặc thông đồng giữa các bên tham 

gia dẫn đến làm sai khối lượng thanh toán. 

Điều 34. Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng 
1. Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, 

phương tiện thi công và công trình trước khi thi công xây dựng. Trường hợp các biện pháp 

an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận. 

2. Các biện pháp an toàn và nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công 

trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường 

phải được bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn. 

3. Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm 

tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi xảy ra sự cố mất an toàn phải 

tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đến khi khắc phục xong mới được tiếp tục thi công, Người 

để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

4. Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tập huấn các quy định về 

an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì 

người lao động phải có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động theo quy định của 

pháp luật về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được huấn luyện 

và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động. 

5. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo vệ cá 

nhân, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công 

trường. 

6. Nhà thầu thi công có trách nhiệm bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công 

tác an toàn, vệ sinh lao động như sau: 

a) Đối với công trường của nhà thầu có tổng số lao động trực tiếp đến dưới 50 (năm mươi) 

người thì cán bộ kỹ thuật thi công có thể kiêm nhiệm làm công tác an toàn, vệ sinh lao 

động; 

b) Đối với công trường của nhà thầu có tổng số lao động trực tiếp từ 50 (năm mươi) người 

trở lên thì phải bố trí ít nhất 1 (một) cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn, vệ sinh lao 

động; 

c) Đối với công trường của nhà thầu có tổng số lao động trực tiếp từ 1.000 (một nghìn) 

người trở lên thì phải thành lập phòng hoặc ban an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí tối 

thiểu 2 (hai) cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; 

d) Người làm công tác chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động phải có chứng chỉ hành 

nghề theo quy định tại Điều 51 Nghị định này. 

7. Số lượng cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 

6 Điều này cần được bố trí phù hợp với quy mô công trường, mức độ rủi ro xảy ra tai nạn 

lao động của công trường cụ thể. 

8. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp quản lý có trách nhiệm kiểm tra 

định kỳ hoặc đột xuất công tác quản lý an toàn lao động trên công trường của chủ đầu tư và 

các nhà thầu. Trường hợp công trình xây dựng thuộc đối tượng cơ quan quản lý nhà nước 

kiểm tra công tác nghiệm thu thì công tác kiểm tra an toàn lao động được phối hợp kiểm tra 

đồng thời. 

9. Bộ Xây dựng quy định về công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng. 

Điều 35. Quản lý môi trường xây dựng 
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1. Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho 

người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp 

chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với những công trình xây 

dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến 

đúng nơi quy định. 

2. Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo 

đảm an toàn, vệ sinh môi trường. 

3. Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực 

hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý 

nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy 

định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền 

đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi 

trường. 

4. Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây 

dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của 

mình gây ra. 

Điều 36. Quản lý các công tác khác 
1. Quản lý chất lượng xây dựng công trình 

Việc quản lý chất lượng xây dựng công trình được thực hiện theo quy định của Nghị định 

này, Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực 

hiện. 

2. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của Nghị định này, Nghị 

định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

3. Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng 

Việc quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng được thực hiện theo quy định của Nghị 

định này, Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực 

hiện. 

Mục 3: KẾT THÚC XÂY DỰNG ĐƯA CÔNG TRÌNH CỦA DỰ ÁN VÀO KHAI 

THÁC SỬ DỤNG 

Điều 37. Nghiệm thu đưa công trình và khai thác sử dụng 
1. Công trình xây dựng được đưa vào khai thác sử dụng khi đã xây dựng hoàn chỉnh theo 

thiết kế được duyệt, vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng. 

2. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng công trình, trong quá trình xây dựng có thể tiến hành 

bàn giao từng phần công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành thuộc dự án hoặc dự án 

thành phần để khai thác theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

3. Biên bản nghiệm thu bàn giao từng phần công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công 

trình hoàn thành là văn bản pháp lý để chủ đầu tư đưa công trình vào khai thác sử dụng và 

quyết toán vốn đầu tư. 

4. Hồ sơ bàn giao công trình gồm: Hồ sơ hoàn thành công trình; tài liệu hướng dẫn sử dụng, 

vận hành; quy định bảo trì công trình. 

5. Hồ sơ xây dựng công trình phải được nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ 

nhà nước. 

Điều 38. Kết thúc xây dựng công trình 
1. Kết thúc xây dựng công trình khi chủ đầu tư đã nhận bàn giao toàn bộ công trình và công 

trình đã hết thời gian bảo hành theo quy định. 

2. Trước khi bàn giao công trình, nhà thầu xây dựng phải di chuyển hết tài sản của mình ra 

khỏi khu vực công trường xây dựng. 

Điều 39. Vận hành công trình xây dựng, dự án đầu tư xây dựng 
1. Sau khi nhận bàn giao công trình xây dựng, dự án đầu tư xây dựng chủ đầu tư hoặc tổ 

chức được giao quản lý sử dụng công trình xây dựng có trách nhiệm vận hành, khai thác 
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đảm bảo hiệu quả công trình, dự án theo đúng mục đích và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đã 

được phê duyệt. 

2. Chủ đầu tư hoặc tổ chức được giao quản lý sử dụng công trình xây dựng có trách nhiệm 

thực hiện duy tu, bảo dưỡng, bảo trì công trình theo quy định. 

Mục 4: GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

Điều 40. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng 
1. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với các trường hợp cụ thể được quy định tại Điều 

91, Điều 92 và Điều 93 của Luật Xây dựng năm 2014. 

2. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng trong đô thị tại khu vực chưa có quy hoạch phân khu, 

quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc không yêu cầu lập quy 

hoạch chi tiết theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị thì giấy phép quy hoạch xây 

dựng hoặc thông tin quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp là cơ sở để 

xem xét cấp giấy phép xây dựng. 

Điều 41. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng 
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo; di dời công trình; nhà ở 

riêng lẻ; công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tôn 

giáo; công trình tượng đài, tranh hoành tráng; công trình quảng cáo được thực hiện theo quy 

định tại Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật Xây dựng năm 2014. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tín ngưỡng: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng; 

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật về đất đai; 

c) Bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định theo quy định; 

d) Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì 

thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. 

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và 

tổ chức quốc tế: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng; 

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật về đất đai; 

c) Bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định theo quy định; 

d) Các tài liệu khác theo quy định của hiệp định hoặc điều ước quốc tế đã được ký kết với 

Chính phủ Việt Nam. 

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như quy định đối với từng loại công 

trình, nhà ở riêng lẻ quy định tại Khoản 1 Điều này. 

5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo giai đoạn: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng; 

b) Bản sao một trong những giấy tờ hợp pháp về đất đai theo quy định của pháp luật về đất 

đai; 

c) Bản vẽ thiết kế xây dựng theo quy định, văn bản thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng theo từng giai đoạn (nếu có); 

d) Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đối với công trình quy định phải lập 

dự án. 

6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án: 

a) Tài liệu quy định tại các Điểm a, b, c và đ Khoản 2 Điều 95 của Luật Xây dựng năm 

2014; 

b) Bản vẽ thiết kế của từng công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng, văn bản thẩm định 

thiết kế đối với công trình có yêu cầu do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. 

Mục 5: QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ 

Điều 42. Công trình xây dựng đặc thù 
Công trình xây dựng đặc thù theo quy định tại Điều 128 của Luật Xây dựng năm 2014 gồm: 

1. Công trình bí mật nhà nước: 
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a) Công trình bí mật nhà nước gồm: Công trình xây dựng có yêu cầu phải tuân thủ bảo đảm 

bí mật trong các hoạt động đầu tư xây dựng thuộc các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực đặc thù khác; công trình xây dựng được 

quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; 

b) Thủ tướng Chính phủ quyết định việc xây dựng công trình bí mật nhà nước khi có yêu 

cầu đầu tư xây dựng. 

2. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, cấp bách gồm: 

a) Công trình có yêu cầu triển khai cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an 

ninh quốc gia, an toàn sinh mạng cộng đồng; 

b) Công trình thuộc dự án có yêu cầu cấp bách về an ninh, an toàn năng lượng, an toàn về 

môi trường, dự trữ quốc gia, khoa học công nghệ được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ xác nhận bằng văn bản; 

c) Công trình có yêu cầu triển khai xây dựng ngay để tránh gây thảm họa trực tiếp đến sinh 

mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng hoặc để không ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng 

đến các công trình lân cận, công trình liền kề; 

d) Công trình có yêu cầu xây dựng ngay theo lệnh khẩn cấp để khắc phục hoặc ứng cứu kịp 

thời hoặc ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do sự cố bất khả kháng, sự cố công trình xây 

dựng hoặc ứng phó sự cố môi trường đặc biệt nghiêm trọng; 

đ) Công trình thuộc các dự án có yêu cầu cấp bách phải triển khai thực hiện khác theo quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Công trình xây dựng tạm gồm: 

a) Công trình được xây dựng để phục vụ thi công xây dựng công trình chính được quy định 

tại Khoản 2 Điều này; 

b) Các công trình hỗ trợ hoặc bổ trợ cho công trình chính được quy định tại các Điểm c và d 

Khoản 2 Điều này. 

Điều 43. Quản lý đầu tư xây dựng công trình xây dựng đặc thù 
1. Đối với công trình bí mật nhà nước: 

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư xây dựng công trình bí mật nhà nước sau khi được Thủ 

tướng Chính phủ quyết định về chủ trương đầu tư công trình bí mật nhà nước; 

b) Người quyết định đầu tư xây dựng công trình bí mật nhà nước có quyền quyết định hoặc 

ủy quyền cho chủ đầu tư quyết định, chịu trách nhiệm về việc tổ chức quản lý thực hiện dự 

án đầu tư xây dựng và được giao thầu (không thông qua lựa chọn nhà thầu) từ giai đoạn lập 

dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng cho đến giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào 

khai thác, sử dụng. 

2. Đối với công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, có tính cấp bách: 

a) Người quyết định đầu tư xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp, có tính cấp bách tự 

quyết định về trình tự thực hiện đầu tư xây dựng và hình thức quản lý dự án; tự tổ chức 

thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng, giám sát thi công và nghiệm thu 

bàn giao công trình hoàn thành phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng; 

b) Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, có tính cấp bách được miễn giấy phép xây dựng 

theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014; 

c) Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép người quyết định đầu tư xây dựng công trình 

xây dựng theo lệnh khẩn cấp, có tính cấp bách quyết định hoặc ủy quyền cho chủ đầu tư 

quyết định, chịu trách nhiệm về việc tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng và 

được giao thầu (không thông qua lựa chọn nhà thầu) từ giai đoạn lập dự án, khảo sát, thiết 

kế, thi công xây dựng cho đến giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng. 

3. Đối với công trình xây dựng tạm: 

a) Chủ đầu tư tự tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng phù hợp với quy định của 

Nghị định này; tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; tự quyết định 

giao nhận thầu xây dựng công trình hoặc tự thực hiện xây dựng; 
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b) Chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng công trình chính có trách nhiệm phá dỡ, thu dọn công 

trình xây dựng tạm (nếu có) để khôi phục mặt bằng nguyên trạng khi bàn giao công trình 

hoàn thành. 

Chương IV 

ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Mục 1: ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN 

Điều 44. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại 

Việt Nam để đảm nhận các chức danh, được tham gia công việc cho các chức danh hoặc 

hành nghề độc lập quy định tại Khoản 3 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014. 

2. Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ 

hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt 

Nam dưới 6 (sáu) tháng thi được công nhận hành nghề. Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt 

động xây dựng ở Việt Nam từ 6 (sáu) tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng tại Bộ Xây dựng. 

3. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa trong thời hạn 5 (năm) năm, 

khi hết thời hạn phải làm thủ tục cấp lại. 

4. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên toàn 

quốc, bao gồm cả việc ban hành mẫu các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng quy 

định tại Nghị định này. 

5. Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng hạng I; chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là người nước 

ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 

b) Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III; 

c) Tổ chức xã hội - nghề nghiệp có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên của Hội, đối với lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt 

động của mình theo quy định của Bộ Xây dựng. 

Điều 45. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt 

Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù 

hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau: 

a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham 

gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên; 

b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham 

gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở 

lên; 

c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc 

phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân 

có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung 

cấp chuyên nghiệp. 

3. Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến 

lĩnh vực hành nghề. 

Điều 46. Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng 
1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng gồm: 

a) Khảo sát địa hình; 

b) Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình. 

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng phù hợp với loại hình khảo sát 

được quy định tại Điều 73 của Luật Xây dựng năm 2014 như sau: 
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a) Hạng I: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng chuyên ngành ít nhất 1 (một) dự án nhóm A 

hoặc 5 (năm) dự án nhóm B hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp I hoặc 3 (ba) công trình cấp 

II cùng loại; 

b) Hạng II: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng chuyên ngành ít nhất 2 (hai) dự án nhóm B 

hoặc 5 (năm) dự án nhóm C hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp II hoặc 3 (ba) công trình cấp 

III cùng loại; 

c) Hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng chuyên ngành ít nhất 3 (ba) dự án nhóm C hoặc 

ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 3 (ba) công trình cấp IV cùng loại. 

3. Phạm vi hoạt động khảo sát xây dựng: 

a) Hạng I: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng tất cả các nhóm dự án, các cấp công trình 

cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề; 

b) Hạng II: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm B, công trình cấp II trở 

xuống cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề; 

c) Hạng III: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm C, công trình cấp III trở 

xuống cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. 

Điều 47. Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng 
1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng phải có trình độ đại 

học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch và các chuyên ngành phù hợp với yêu 

cầu của đồ án quy hoạch và đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng sau: 

a) Hạng I: Đã làm chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành của ít 

nhất 1 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, 2 (hai) đồ án quy hoạch vùng tỉnh 

hoặc 3 (ba) đồ án quy hoạch vùng liên huyện hoặc 5 (năm) đồ án quy hoạch vùng huyện, 5 

(năm) đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù; 

b) Hạng II: Đã làm chủ trì thiết kế hoặc chủ trì thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành của 

ít nhất 1 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, 2 (hai) đồ án quy hoạch vùng liên 

huyện hoặc 3 (ba) đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc 3 (ba) đồ án quy hoạch 

chung xây dựng khu chức năng đặc thù; 

c) Hạng III: Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành của ít nhất 1 

(một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc 3 (ba) đồ án quy hoạch chung xây dựng 

khu chức năng đặc thù hoặc 5 (năm) đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì bộ môn chuyên ngành của các đồ án quy 

hoạch xây dựng; 

b) Hạng II: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì bộ môn chuyên ngành đồ án quy hoạch vùng 

tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù có 

quy mô dân số tương đương với đô thị loại II trở xuống, quy hoạch phân khu và quy hoạch 

chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn; 

c) Hạng III: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì bộ môn chuyên ngành đồ án quy hoạch 

vùng huyện, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, 

quy hoạch xây dựng nông thôn. 

Điều 48. Chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình bao gồm: 

a) Thiết kế kiến trúc công trình; 

b) Thiết kế nội - ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan; 

c) Thiết kế kết cấu công trình; 

d) Thiết kế điện - cơ điện công trình; 

đ) Thiết kế cấp - thoát nước; 

e) Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; 

g) Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng; 

h) Thiết kế phòng cháy - chữa cháy. 

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình: 
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a) Hạng I: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc 

liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 2 (hai) công trình cấp II 

và đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp I trở lên 

cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề; 

b) Hạng II: Đã làm chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội 

dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 5 (năm) công trình cấp III và đã tham gia 

thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II trở lên cùng loại với 

công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề; 

c) Hạng III: Đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội 

dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 3 (ba) công trình cấp III hoặc 5 (năm) 

công trình cấp IV cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề, 

3. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế các cấp công trình 

cùng loại đối với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ nhiệm lập 

tất cả các nhóm dự án cùng loại dự án được cấp chứng chỉ hành nghề; 

b) Hạng II: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế công trình cấp II 

trở xuống cùng loại đối với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ 

nhiệm lập dự án nhóm B, nhóm C cùng loại dự án được cấp chứng chỉ hành nghề; 

c) Hạng III: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế công trình cấp III, 

cấp IV cùng loại đối với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ 

nhiệm lập dự án nhóm C cùng loại dự án được cấp chứng chỉ hành nghề. 

Điều 49. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng 
1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ giám sát thi công xây dựng: 

a) Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện; 

b) Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; 

c) Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ. 

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng: 

a) Hạng I: Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp 

chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng 

loại; 

b) Hạng II: Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan 

đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 

(hai) công trình cấp III cùng loại; 

c) Hạng III: Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết 

kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng 

loại. 

3. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng tất cả các cấp 

công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề; 

b) Hạng II: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ 

cấp II trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp I cùng loại với công 

trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề; 

c) Hạng III: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ 

cấp III trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp II cùng loại với 

công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. 

Điều 50. Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng 
1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng: 

a) Hạng I: Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I; chứng chỉ thiết kế 

xây dựng hạng I; đã làm chủ trì kiểm định, chủ trì thiết kế hoặc đã trực tiếp giám sát thi 

công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại với 

công trình đề nghị cấp chứng chỉ; 
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b) Hạng II: Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II; chứng chỉ thiết 

kế xây dựng hạng II; đã làm chủ trì kiểm định, chủ trì thiết kế hoặc đã trực tiếp giám sát thi 

công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại với 

công trình đề nghị cấp chứng chỉ; 

c) Hạng III: Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III; chứng chỉ thiết 

kế xây dựng hạng III; đã làm chủ trì kiểm định, chủ trì thiết kế hoặc đã trực tiếp giám sát thi 

công xây dựng ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 3 (ba) công trình cấp IV cùng loại với 

công trình đề nghị cấp chứng chỉ. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm chủ trì kiểm định tất cả các cấp công trình cùng loại được ghi trong 

chứng chỉ hành nghề; 

b) Hạng II: Được làm chủ trì kiểm định công trình cấp II trở xuống cùng loại với công trình 

được ghi trong chứng chỉ hành nghề; 

c) Hạng III: Được làm chủ trì kiểm định công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình 

được ghi trong chứng chỉ hành nghề. 

Điều 51. Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng 
1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng đối với từng hạng 

như sau: 

a) Hạng I: Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách 

về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) 

công trình cấp II; 

b) Hạng II: Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên 

trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 (một) công 

trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III; 

c) Hạng III: Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên 

trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 (một) công 

trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an 

toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tất cả các cấp; 

b) Hạng II: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an 

toàn lao động trong thi công xây dựng công trình cấp I trở xuống; 

c) Hạng III: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách an toàn 

lao động trong thi công xây dựng công trình cấp II, cấp III. 

Điều 52. Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng 
1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng được chủ trì thực hiện các 

công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm: 

a) Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả đầu 

tư của dự án; 

b) Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá 

xây dựng; 

c) Đo bóc khối lượng; 

d) Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng; 

đ) Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; 

e) Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; 

g) Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công 

trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. 

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng: 

a) Hạng I: Đã tham gia quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc chủ trì lập tổng mức đầu tư của 

ít nhất 1 (một) dự án nhóm A hoặc 3 (ba) dự án nhóm B hoặc đã lập dự toán xây dựng của ít 

nhất 2 (hai) công trình cấp I hoặc 5 (năm) công trình cấp II; 
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b) Hạng II: Đã tham gia quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc chủ trì lập tổng mức đầu tư 

của ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 3 (ba) dự án nhóm C hoặc đã lập dự toán xây dựng 

của ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 3 (ba) công trình cấp II hoặc 10 (mười) công trình 

cấp III; 

c) Hạng III: Đã tham gia lập tổng mức đầu tư của ít nhất 1 (một) dự án nhóm C hoặc 2 (hai) 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc đã lập dự toán xây dựng của ít nhất 2 (hai) 

công trình cấp III hoặc 10 (mười) công trình cấp IV. 

3. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được chủ trì thực hiện tư vấn định giá xây dựng không phân biệt nhóm dự án và 

cấp công trình xây dựng; 

b) Hạng II: Được chủ trì thực hiện tư vấn định giá xây dựng dự án từ nhóm B trở xuống và 

công trình từ cấp I trở xuống; 

c) Hạng III: Được chủ trì thực hiện tư vấn định giá xây dựng dự án nhóm C, dự án có yêu 

cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và công trình từ cấp II trở xuống. 

Điều 53. Điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trường 
1. Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện 

tương ứng với các hạng như sau: 

a) Hạng I: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành 

nghề an toàn lao động hạng I; đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 

1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại; 

b) Hạng II: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành 

nghề an toàn lao động hạng II; đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 

1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại; 

c) Hạng III: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ 

hành nghề an toàn lao động hạng III; đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 1 (một) 

công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm chỉ huy trưởng công trường mọi cấp công trình cùng loại; 

b) Hạng II: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp II cùng loại trở 

xuống; 

c) Hạng III: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp III, cấp IV 

cùng loại. 

Điều 54. Điều kiện năng lực đối với giám đốc quản lý dự án 
1. Giám đốc quản lý dự án thuộc các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án 

khu vực, tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án và Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng một dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều này. 

2. Giám đốc quản lý dự án phải có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù 

hợp với yêu cầu của dự án, có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án và đáp ứng các điều 

kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây: 

a) Giám đốc quản lý dự án hạng I: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I hoặc chứng chỉ 

hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 (một) 

dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường 

hạng I; 

b) Giám đốc quản lý dự án hạng II: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II hoặc chứng chỉ 

hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 

(một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công 

trường hạng II; 

c) Giám đốc quản lý dự án hạng III: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc chứng chỉ hành 

nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã là Giám đốc tư vấn quản lý dự án của 1 

(một) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng III. 

3. Phạm vi hoạt động: 

a) Giám đốc quản lý dự án hạng I: Được làm giám đốc quản lý dự án tất cả các nhóm dự án; 
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b) Giám đốc quản lý dự án hạng II: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm B, nhóm C; 

c) Giám đốc quản lý dự án hạng III: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm C và các dự án 

chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

Điều 55. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng gồm các tài liệu sau: 

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng. 

2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do cơ sở hợp pháp 

cấp. 

3. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh 

vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng kèm theo bản 

sao các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc liên 

quan đến nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Người kê khai phải 

chịu trách nhiệm về sự trung thực và tính chính xác của nội dung kê khai. 

Điều 56. Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Nội dung sát hạch gồm 2 phần liên quan đến nội dung hành nghề: 

a) Phần về kiến thức chuyên môn; 

b) Phần về kiến thức pháp luật. 

2. Tổ chức sát hạch: 

a) Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thành lập Hội đồng để thực hiện công 

tác sát hạch; 

b) Thành phần Hội đồng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề gồm: Đại diện cơ quan cấp 

chứng chỉ hành nghề là Chủ tịch hội đồng và là thường trực hội đồng; đại diện của hội nghề 

nghiệp có liên quan; chuyên gia có trình độ chuyên môn cao thuộc lĩnh vực sát hạch do Chủ 

tịch hội đồng mời; 

c) Bộ Xây dựng thống nhất quản lý chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong cả nước 

thông qua việc cấp và quản lý số chứng chỉ hành nghề; công khai danh sách các cá nhân 

được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của mình. 

3. Bộ Xây dựng quy định chi tiết về Hội đồng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề; hình thức, 

thời gian, nội dung sát hạch cấp và cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

Mục 2: ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC 

Điều 57. Điều kiện chung 
1. Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật. 

2. Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung 

đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật. 

3. Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề 

nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. 

4. Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy 

sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt 

thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn 

phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án. 

5. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có hiệu lực tối đa trong thời hạn 5 

(năm) năm. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày có thay đổi, hết hiệu lực thì phải 

làm thủ tục cấp lại. 

Điều 58. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: 

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu quy định của Bộ Xây 

dựng; 

b) Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức; 

c) Bản kê khai danh sách, kinh nghiệm kèm theo chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động 

của những cá nhân chủ chốt theo mẫu; 
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d) Bản kê khai theo mẫu về kinh nghiệm của tổ chức ít nhất 3 (ba) công việc tiêu biểu trong 

thời gian gần nhất cho mỗi lĩnh vực liên quan đến nội dung đăng ký; 

đ) Bản kê khai năng lực tài chính; máy, thiết bị, phần mềm máy tính theo yêu cầu đối với 

từng lĩnh vực đăng ký; 

e) Quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với từng 

lĩnh vực đăng ký. 

2. Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: 

a) Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

hạng I; 

b) Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ 

chức có trụ sở chính tại địa bàn hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình. 

3. Bộ Xây dựng quy định chi tiết về hồ sơ; mẫu chứng chỉ; phương thức, quy trình đánh giá 

cấp mới, cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. 

Điều 59. Chứng chỉ năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng 
1. Hạng I: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I phù hợp với 

lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; 

b) Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức khảo sát xây 

dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp 

chứng chỉ năng lực; 

c) Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 (một) dự án nhóm A; 1 (một) công trình cấp I 

hoặc 2 (hai) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) công trình cấp II trở lên cùng loại hình khảo sát. 

2. Hạng II: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng II phù hợp với 

lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; 

b) Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức khảo sát xây 

dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp 

chứng chỉ năng lực; 

c) Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 (một) dự án nhóm B; 1 (một) công trình cấp II 

hoặc 2 (hai) dự án nhóm C hoặc 2 (hai) công trình cấp III trở lên cùng loại hình khảo sát. 

3. Hạng III: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III phù hợp với 

lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; 

b) Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức khảo sát xây 

dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp 

chứng chỉ năng lực. 

4. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được thực hiện khảo sát xây dựng tất cả các dự án và cấp công trình cùng loại; 

b) Hạng II: Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án đến nhóm B, công trình đến cấp II 

cùng loại; 

c) Hạng III: Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án đến nhóm C, công trình đến cấp III 

cùng loại. 

Điều 60. Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng 
1. Hạng I: 

a) Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I; 

những người chủ trì các bộ môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực 

chuyên môn đảm nhận; 

b) Có ít nhất 30 (ba mươi) người có chuyên môn phù hợp với loại quy hoạch xây dựng đăng 

ký cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng; 

c) Đã thực hiện lập ít nhất 1 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh hoặc 2 (hai) đồ án 

quy hoạch chung xây dựng đô thị loại I hoặc 2 (hai) đồ án quy hoạch xây dựng khu chức 

năng đặc thù. 
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2. Hạng II: 

a) Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II; 

những người chủ trì các bộ môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng II phù hợp với lĩnh vực 

chuyên môn đảm nhận; 

b) Có ít nhất 20 (hai mươi) người có chuyên môn phù hợp với loại quy hoạch xây dựng 

đăng ký cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng; 

c) Đã thực hiện lập ít nhất 1 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện hoặc 2 (hai) 

đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại II hoặc 2 (hai) đồ án quy hoạch xây dựng khu 

chức năng đặc thù. 

3. Hạng III: 

a) Có ít nhất 5 (năm) người có có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng 

III; những người chủ trì các bộ môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng III phù hợp với lĩnh 

vực chuyên môn đảm nhận; 

b) Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn phù hợp với loại quy hoạch xây dựng đăng ký 

cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng. 

4. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được lập các loại đồ án quy hoạch xây dựng; 

b) Hạng II: Được lập các đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng 

huyện, quy hoạch chung xây dựng đô thị loại II trở xuống, quy hoạch khu chức năng đặc thù 

cấp tỉnh, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch xây dựng nông thôn; 

c) Hạng III: Được lập các đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây 

dựng đô thị loại IV trở xuống, quy hoạch khu chức năng đặc thù cấp huyện, quy hoạch chi 

tiết xây dựng và quy hoạch xây dựng nông thôn. 

Điều 61. Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình 
1. Hạng I: 

a) Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ thiết kế hạng I phù hợp với loại công trình đề 

nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ 

hành nghề thiết kế hạng I phù hợp với công việc đảm nhận; 

b) Có ít nhất 15 (mười lăm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế 

xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp 

chứng chỉ năng lực; 

c) Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công 

trình cấp II cùng loại. 

2. Hạng II: 

a) Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ thiết kế hạng II phù hợp với loại công trình đề 

nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ 

hành nghề thiết kế hạng II phù hợp với công việc đảm nhận; 

b) Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây 

dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng 

chỉ năng lực; 

c) Đã thực hiện thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng 

loại. 

3. Hạng III: 

a) Có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ thiết kế hạng III phù hợp với loại công trình đề 

nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ 

hành nghề thiết kế hạng III phù hợp với công việc đảm nhận; 

b) Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng 

công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ 

năng lực. 

4. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại các cấp; 
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b) Hạng II: Được thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại cấp II trở xuống; 

c) Hạng III: Được thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại cấp III trở xuống. 

Điều 62. Chứng chỉ năng lực của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng 
1. Hạng I: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự án nhóm A đối với 

loại dự án đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; 

b) Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có chứng chỉ hành nghề hạng I 

phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận; 

c) Có ít nhất 30 (ba mươi) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án đăng ký 

cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư xây dựng; 

d) Đã thực hiện lập, thẩm tra ít nhất 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng 

loại. 

2. Hạng II: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự án nhóm B phù 

hợp với loại dự án đề nghị cấp chứng chỉ; 

b) Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có chứng chỉ hành nghề hạng II 

phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận; 

c) Có tối thiểu 20 (hai mươi) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án đăng 

ký cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư xây dựng; 

d) Đã thực hiện lập, thẩm tra ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm c cùng 

loại. 

3. Hạng III: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự án nhóm C phù 

hợp với loại dự án đề nghị cấp chứng chỉ; 

b) Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có chứng chỉ hành nghề hạng 

III phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận; 

c) Có tối thiểu 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án đăng ký 

cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư xây dựng. 

4. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được lập và thẩm tra các dự án cùng loại; 

b) Hạng II: Được lập và thẩm tra các dự án nhóm B cùng loại trở xuống; 

c) Hạng III: Được lập và thẩm tra các dự án nhóm C và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng cùng loại. 

Điều 63. Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án 
1. Hạng I: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người đủ điều kiện năng lực làm giám đốc quản lý dự án nhóm A; 

b) Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng I phù 

hợp với công việc đảm nhận; 

c) Có ít nhất 20 (hai mươi) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức tư vấn, ban 

quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ 

năng lực; 

d) Đã thực hiện quản lý ít nhất 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại. 

2. Hạng II: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người đủ điều kiện năng lực làm giám đốc quản lý dự án nhóm B; 

b) Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng II 

phù hợp với công việc đảm nhận; 

c) Có ít nhất 15 (mười lăm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức tư vấn, ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án đăng ký 

cấp chứng chỉ năng lực; 

d) Đã thực hiện quản lý ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại. 

3. Hạng III: 
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a) Có ít nhất 3 (ba) người đủ điều kiện năng lực làm giám đốc quản lý dự án nhóm C cùng 

loại; 

b) Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng III 

phù hợp với công việc đảm nhận; 

c) Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức tư vấn, ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án đăng ký 

cấp chứng chỉ năng lực. 

4. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được quản lý các dự án cùng loại; 

b) Hạng II: Được quản lý các dự án nhóm B cùng loại trở xuống; 

c) Hạng III: Được quản lý các dự án nhóm C và các công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

Điều 64. Điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
1. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước: 

a) Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 

Nghị định này; 

b) Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp 

với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận; 

c) Có ít nhất 20 (hai mươi) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án chuyên 

ngành. 

2. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện: 

a) Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 

Nghị định này; 

b) Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp 

quy mô dự án, cấp công trình và với công việc đảm nhận; 

c) Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án chuyên 

ngành. 

3. Ban quản lý dự án một dự án: 

a) Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 

Nghị định này; 

b) Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp 

với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận; 

c) Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án được giao 

quản lý. 

Điều 65. Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình 
1. Hạng I: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường hạng I 

cùng loại công trình xây dựng; 

b) Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng 

nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 3 (ba) năm đối với trình 

độ đại học, 5 (năm) năm đối với trình độ cao đẳng nghề; 

c) Có ít nhất 15 (mười lăm) người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao 

động có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình; 

d) Có ít nhất 30 (ba mươi) công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

đ) Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công 

xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận; 

e) Đã thực hiện thầu chính thi công ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình 

cấp II cùng loại. 

2. Hạng II: 
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a) Có ít nhất 2 (hai) người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường hạng II 

cùng loại công trình xây dựng; 

b) Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ cao đẳng, cao đẳng 

nghề, trung cấp nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 3 (ba) 

năm; 

c) Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao động 

có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình; 

d) Có ít nhất 20 (hai mươi) công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

đ) Đã thực hiện thầu chính thi công ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình 

cấp III cùng loại. 

3. Hạng III: 

a) Có ít nhất 1 (một) người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường hạng III 

cùng loại công trình xây dựng; 

b) Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ nghề phù hợp với công 

việc đảm nhận; 

c) Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao động có 

chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình; 

d) Có ít nhất 5 (năm) công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. 

4. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại; 

b) Hạng II: Được thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống cùng loại; 

c) Hạng III: Được thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống cùng loại. 

Điều 66. Chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây 

dựng 
1. Hạng I: Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, 

chủ trì kiểm định xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng. 

2. Hạng II: Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, 

chủ trì kiểm định xây dựng hạng II phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng. 

3. Hạng III: Có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, 

kiểm định xây dựng hạng III phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng, kiểm định 

xây dựng. 

4. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng tất cả các cấp công trình 

cùng loại; 

b) Hạng II: Được giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng các công trình từ cấp II 

trở xuống cùng loại; 

c) Hạng III: Được giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng các công trình từ cấp III 

trở xuống cùng loại. 

Điều 67. Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
1. Hạng I: 

a) Có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I; 

b) Có ít nhất 15 (mười lăm) người có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công tác quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

c) Đã thực hiện quản lý chi phí ít nhất 2 (hai) dự án nhóm A hoặc 5 (năm) dự án nhóm B. 

2. Hạng II: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II; 

b) Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công tác quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng. 

3. Hạng III: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III; 
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b) Có ít nhất 5 (năm) người có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công tác quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng. 

4. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối 

với tất cả các dự án; 

b) Hạng II: Được thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối 

với dự án nhóm B trở xuống; 

c) Hạng III: Được thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối 

với dự án nhóm C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

Điều 68. Điều kiện của tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây 

dựng 
1. Các tổ chức sau đây được tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây 

dựng: Cơ sở đào tạo từ trung học chuyên nghiệp trở lên; cơ sở có chức năng đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tổ chức đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Hiệp 

hội, Hội nghề nghiệp về lĩnh vực xây dựng. Trường hợp cụ thể khác do Bộ Xây dựng xem 

xét, công nhận. 

2. Cơ sở vật chất phục vụ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng: 

a) Đảm bảo các phòng học có quy mô và tiện nghi phù hợp với số lượng học viên và các 

phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập; 

b) Có các phòng thí nghiệm hoặc các băng đĩa hình để giới thiệu về các thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng. 

3. Giảng viên: 

a) Cơ sở bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng phải có ít nhất 40% giảng 

viên trong biên chế hoặc có hợp đồng không xác định thời hạn trên tổng số giảng viên tham 

gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; 

b) Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung tham 

gia giảng dạy; giảng viên tham gia giảng dạy phải có kinh nghiệm thực tế từ 7 (bảy) năm trở 

lên hoạt động trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh tế xây dựng; khảo sát, thiết kế; 

thi công xây dựng; giám sát thi công xây dựng công trình; nghiên cứu, giảng dạy về chuyên 

ngành xây dựng; 

c) Giảng viên có bản kê khai về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động 

nghề nghiệp và đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. 

4. Tài liệu giảng dạy: 

a) Tài liệu giảng dạy phải được in, đóng thành quyển kèm theo bộ đề kiểm tra của chương 

trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; 

b) Nội dung tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung theo quy định của Bộ Xây 

dựng. 

5. Quản lý cơ sở bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: 

a) Có bộ máy quản lý đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ để tổ chức các 

khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lưu trữ hồ sơ học viên, hồ sơ tài liệu liên quan tới 

công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; 

b) Có quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; 

c) Có người phụ trách khóa học có kinh nghiệm 5 (năm) năm trở lên trong việc tổ chức các 

khóa bồi dưỡng chuyên môn hoặc tập huấn nghiệp vụ về các lĩnh vực liên quan đến hoạt 

động xây dựng. 

6. Bộ Xây dựng quy định chi tiết về công tác tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất cơ sở bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng; chương trình khung bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ hoạt động xây dựng. 

Điều 69. Đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng 
1. Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực 

hoạt động xây dựng của mình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để đăng tải công khai 
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trên Trang thông tin điện tử do cơ quan này quản lý. Thẩm quyền tiếp nhận và đăng tải 

thông tin được quy định như sau: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng: Tiếp nhận, đăng tải thông tin của 

tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án 

nhóm A, công trình cấp I trở lên; tổ chức có 100% vốn đầu tư nước ngoài, cá nhân là người 

nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam; tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý 

của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương, Tập đoàn, Tổng 

công ty nhà nước; 

b) Sở Xây dựng: Tiếp nhận, đăng tải thông tin của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có 

địa chỉ trụ sở chính tại địa phương do minh quản lý và cá nhân do mình cấp chứng chỉ hành 

nghề (trừ những tổ chức, cá nhân quy định tại Điểm a Khoản này). 

2. Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị đăng tải của các 

tổ chức, cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp có trách nhiệm xem xét, thẩm định 

và đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trên Trang thông tin điện 

tử theo phân cấp quản lý. 

3. Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động xây dựng như sau: 

a) Lập quy hoạch xây dựng; 

b) Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; 

c) Quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư xây 

dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước; 

d) Khảo sát xây dựng; 

đ) Lập thiết kế, dự toán; thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 

e) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; 

g) Giám sát thi công xây dựng; 

h) Thi công xây dựng công trình; 

i) Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng. 

4. Bộ Xây dựng quy định chi tiết hồ sơ, quy trình đăng tải thông tin năng lực về hoạt động 

xây dựng. 

Mục 3: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO NHÀ THẦU NƯỚC 

NGOÀI 

Điều 70. Nguyên tắc quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài 
1. Nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động xây dựng tại Việt Nam sau khi được cơ quan 

quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng. 

2. Hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam phải tuân theo các quy định của pháp 

luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. 

Điều 71. Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng 
1. Nhà thầu nước ngoài tham gia các hoạt động xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 69 

Nghị định này phải công bố thông tin trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Sở 

Xây dựng theo phân cấp. 

2. Trường hợp các gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật 

về đấu thầu của Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải đảm bảo điều kiện đã có quyết định 

trúng thầu hoặc được chọn thầu. 

3. Trường hợp các gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định pháp luật 

về đấu thầu của Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện sau: 

a) Đã có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư; 

b) Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật về 

xây dựng. 

4. Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ 

Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công 

việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội 
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dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu 

phụ Việt Nam thực hiện. 

5. Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam 

có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam. 

Điều 72. Hồ sơ đề nghị, thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng 
1. Nhà thầu nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 1 bộ hồ sơ tới cơ quan 

cấp Giấy phép hoạt động xây dựng, gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng (theo mẫu do Bộ Xây dựng quy định); 

b) Bản sao có chứng thực văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp; 

c) Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài 

mang quốc tịch cấp; 

d) Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến các công việc nhận thầu và báo cáo 

tổng hợp kiểm toán tài chính trong 3 (ba) năm gần nhất (đối với trường hợp nêu tại Khoản 3 

Điều 71 Nghị định này); 

đ) Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng chính thức hoặc hợp đồng 

nguyên tắc với nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ 

dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu); 

e) Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của 

nhà thầu. 

2. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng phải làm bằng tiếng Việt. Giấy phép 

thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp 

hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là 

thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự. Các giấy tờ, tài liệu quy định tại 

Điểm b, c, đ và e Khoản 1 Điều này nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt 

và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

3. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng 

cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên 

địa bàn hai tỉnh trở lên; 

b) Sở Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp 

đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh. 

Điều 73. Thời hạn và lệ phí cấp Giấy phép hoạt động xây dựng 
1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 72 Nghị định này xem xét 

hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài trong thời hạn 20 (hai 

mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 72 Nghị định này. Trường hợp 

không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng phải trả lời bằng văn 

bản cho nhà thầu và nêu rõ lý do. 

2. Khi nhận Giấy phép hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài phải nộp lệ phí theo quy 

định của Bộ Tài chính. 

3. Giấy phép hoạt động xây dựng hết hiệu lực trong các trường hợp sau: 

a) Hợp đồng thầu đã hoàn thành và được thanh lý; 

b) Hợp đồng không còn hiệu lực khi nhà thầu nước ngoài bị đình chỉ hoạt động, giải thể, 

phá sản hoặc vì các lý do khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước 

mà nhà thầu có quốc tịch. 

Điều 74. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài 
1. Nhà thầu nước ngoài có các quyền sau: 

a) Được quyền yêu cầu các cơ quan có chức năng hướng dẫn việc lập hồ sơ xin cấp giấy 

phép hoạt động xây dựng và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của nhà thầu theo quy 

định của Nghị định này; 

b) Được quyền tố cáo, khiếu nại những hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân thực hiện các 

công việc theo quy định của Nghị định này; 
524



c) Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong kinh doanh tại Việt Nam theo giấy phép thầu được 

cấp. 

2. Nhà thầu nước ngoài có các nghĩa vụ sau: 

a) Đăng ký địa chỉ, số điện thoại, fax, e-mail của văn phòng điều hành và người đại diện 

thực hiện hợp đồng tại các cơ quan có liên quan đến các nội dung nêu trên theo quy định 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án nhận thầu. Đối với nhà thầu thực hiện các gói 

thầu lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây 

dựng công trình có thể đăng ký các nội dung nêu trên tại địa phương khác không phải là nơi 

có dự án nhận thầu. 

Sau khi thực hiện xong việc đăng ký các nội dung nêu trên, nhà thầu thông báo các thông tin 

này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ 

Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nơi có công trình xây dựng biết, theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; 

b) Đăng ký sử dụng con dấu của văn phòng điều hành công trình tại Công an tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương nơi có công trình xây dựng. Nhà thầu nước ngoài chỉ sử dụng con 

dấu này trong công việc phục vụ thực hiện hợp đồng tại Việt Nam theo quy định tại giấy 

phép thầu. Khi kết thúc hợp đồng, nhà thầu nước ngoài phải nộp lại con dấu cho cơ quan đã 

cấp; 

c) Đăng ký và nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện chế độ kế toán, mở 

tài khoản, thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

để phục vụ hoạt động kinh doanh theo hợp đồng; 

d) Thực hiện việc tuyển lao động, sử dụng lao động Việt Nam và lao động là người nước 

ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam về lao động. 

Chỉ được phép đăng ký đưa vào Việt Nam những chuyên gia quản lý kinh tế, quản lý kỹ 

thuật và người có tay nghề cao mà Việt Nam không đủ khả năng đáp ứng. 

Người nước ngoài làm việc cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật 

Việt Nam về xuất - nhập cảnh, đăng ký tạm trú hoặc thường trú và đăng ký để được cấp 

giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam về lao động; 

đ) Làm các thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị liên quan đến hợp đồng 

nhận thầu tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Công 

Thương, gồm: 

Đăng ký tạm nhập tái xuất vật tư, máy móc, thiết bị thi công xây dựng; 

Đăng ký danh mục nhập khẩu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, các thiết bị toàn bộ và đồng 

bộ cho công trình thuộc hợp đồng nhận thầu; 

e) Thực hiện hợp đồng liên danh đã ký kết với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu 

phụ Việt Nam đã được xác định trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng; 

g) Mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với công việc của nhà thầu 

gồm: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng; bảo hiểm 

tài sản hàng hóa đối với nhà thầu mua sắm; các loại bảo hiểm đối với nhà thầu thi công xây 

dựng và các chế độ bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

h) Đăng kiểm chất lượng vật tư, thiết bị nhập khẩu cung cấp theo hợp đồng nhận thầu; 

i) Đăng kiểm an toàn thiết bị thi công xây dựng và phương tiện giao thông liên quan đến 

hoạt động kinh doanh của nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

k) Tuân thủ các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn, về quản lý chất lượng công trình xây 

dựng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường cũng như các quy định khác của pháp luật Việt 

Nam có liên quan; 

l) Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định trong Giấy phép hoạt động xây dựng; 

m) Khi hoàn thành công trình, nhà thầu nước ngoài phải lập hồ sơ hoàn thành công trình; 

chịu trách nhiệm bảo hành; quyết toán vật tư, thiết bị nhập khẩu; xử lý vật tư, thiết bị còn dư 

trong hợp đồng thi công xây dựng công trình theo quy định về xuất nhập khẩu; tái xuất các 

vật tư, thiết bị thi công đã đăng ký theo chế độ tạm nhập - tái xuất; thanh lý hợp đồng. Đồng 
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thời thông báo tới các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về việc kết thúc hợp đồng, 

chấm dứt sự hoạt động của văn phòng điều hành công trình. 

Điều 75. Trách nhiệm của chủ đầu tư hoặc chủ dự án đối với nhà thầu nước ngoài 
Chủ đầu tư hoặc chủ dự án có trách nhiệm: 

1. Chỉ được ký hợp đồng giao nhận thầu khi đã có Giấy phép hoạt động xây dựng do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho nhà thầu nước ngoài; hướng dẫn nhà thầu nước ngoài 

tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; hỗ 

trợ nhà thầu nước ngoài trong việc chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến công trình nhận 

thầu mà nhà thầu nước ngoài phải kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thầu và các thủ 

tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cùng với nhà thầu nước ngoài 

đăng ký việc xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị có liên quan đến việc thực hiện 

hợp đồng thuộc trách nhiệm của nhà thầu nước ngoài theo quy định Nghị định này. 

2. Giám sát nhà thầu nước ngoài thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng liên danh với 

nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo nội dung quy định tại Điều 71 

Nghị định này. 

3. Xem xét khả năng cung cấp thiết bị thi công xây dựng trong nước trước khi thỏa thuận 

danh mục máy móc, thiết bị thi công của nhà thầu nước ngoài xin tạm nhập - tái xuất. 

4. Xem xét khả năng cung cấp lao động kỹ thuật tại Việt Nam trước khi thỏa thuận với nhà 

thầu nước ngoài về danh sách nhân sự người nước ngoài làm việc cho nhà thầu xin nhập 

cảnh vào Việt Nam để thực hiện các công việc thuộc hợp đồng của nhà thầu nước ngoài. 

5. Xác nhận quyết toán vật tư, thiết bị nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài khi hoàn thành 

công trình. 

6. Khi sử dụng nhà thầu nước ngoài để thực hiện tư vấn quản lý dự án, giám sát chất lượng 

xây dựng, chủ đầu tư hoặc chủ dự án phải thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu khác và 

các cơ quan quản lý chất lượng xây dựng biết về chức năng, nhiệm vụ của nhà thầu được 

thực hiện thay mặt cho chủ đầu tư hoặc chủ dự án. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 76. Trách nhiệm thi hành 
1. Bộ Xây dựng 

a) Thống nhất quản lý nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 

này. Hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các quy 

định của Nghị định này; 

b) Chỉ đạo và kiểm tra cơ quan chuyên môn trực thuộc trong việc tổ chức thẩm định dự án, 

thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của công trình dân dụng, công trình công nghiệp 

nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình 

giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua 

đô thị). 

2. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra cơ 

quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc trong việc tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, 

thiết kế, dự toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc chuyên ngành, cụ 

thể: 

a) Bộ Giao thông vận tải đối với công trình giao thông (trừ công trình do Bộ Xây dựng quản 

lý quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này); 

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với công trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn; 

c) Bộ Công Thương đối với công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, 

trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành (trừ công trình công nghiệp nhẹ); 

d) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với các công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định chi tiết về phí, lệ phí có liên quan đến các hoạt 

động: Thẩm định dự án; thẩm định thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng; cấp 

Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 
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xây dựng cho tổ chức; sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; bảo hiểm 

trong hoạt động đầu tư xây dựng; chế độ hạch toán, kế toán và sử dụng kinh phí của Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm quy định chi tiết về giám sát, đánh giá dự án đầu 

tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công; cơ chế hoạt động của hội đồng thẩm định nhà nước 

về các dự án đầu tư xây dựng. 

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý nhà 

nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này trên địa bàn hành 

chính của mình theo phân cấp; quyết định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết 

kế, dự toán xây dựng công trình thuộc thẩm quyền; chỉ đạo, kiểm tra các Sở quản lý công 

trình xây dựng chuyên ngành trong việc tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự 

toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc chuyên ngành, cụ thể: 

a) Sở Xây dựng đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công 

nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị 

(trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị); 

b) Sở Giao thông vận tải đối với công trình giao thông (trừ công trình do Sở Xây dựng thẩm 

định quy định tại Điểm a Khoản này); 

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với công trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn; 

d) Sở Công Thương đối với công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, 

trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành. 

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quản lý nhà nước về những nội dung thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Nghị định này trên địa bàn hành chính của mình theo phân cấp; chỉ 

đạo, kiểm tra phòng có chức năng quản lý về xây dựng trực thuộc tổ chức thực hiện công 

tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng các công trình theo phân cấp của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

7. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn 

kinh tế, tổng công ty nhà nước có trách nhiệm thành lập, tổ chức sắp xếp lại các Ban quản lý 

dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách thuộc phạm vi quản lý của 

mình theo quy định của Nghị định này. Trường hợp cần thiết phải ban hành văn bản hướng 

dẫn cụ thể các nội dung liên quan đến quy định của Nghị định này thì phải lấy ý kiến thống 

nhất của Bộ Xây dựng trước khi ban hành. 

8. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có trách nhiệm báo cáo 

định kỳ hàng quý về nội dung thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng. Báo cáo gửi 

về Bộ Xây dựng để tổng hợp, theo dõi. Mẫu báo cáo theo quy định của Bộ Xây dựng. 

Điều 77. Xử lý chuyển tiếp 
1. Trường hợp hồ sơ thiết kế cơ sở đã trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho ý kiến, 

thiết kế xây dựng đã trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm tra trước ngày 

01 tháng 01 năm 2015 thì tiếp tục thực hiện theo Luật Xây dựng năm 2003. Trường hợp phê 

duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt điều chỉnh thiết kế sau ngày 01 tháng 01 năm 2015 thì 

thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014. 

2. Công trình khởi công xây dựng trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 theo quy định thuộc đối 

tượng không yêu cầu cấp giấy phép xây dựng thì được tiếp tục xây dựng. Nếu công trình 

chưa khởi công xây dựng thuộc đối tượng yêu cầu cấp giấy phép xây dựng thì phải đề nghị 

cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Nghị định này. 

3. Các chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cấp được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn, trường hợp có nhu cầu chuyển đổi chứng chỉ 

hành nghề trước thời hạn thì thực hiện theo quy định của Nghị định này. Sau ngày 01 tháng 

3 năm 2016, cá nhân có nhu cầu sử dụng chứng chỉ hành nghề thì thực hiện các thủ tục đề 

nghị cấp chứng chỉ theo quy định tại Nghị định này. 
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4. Đối với các cơ sở bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hoạt động xây dựng đã được Bộ Xây 

dựng công nhận được tiếp tục hoạt động. Kể từ sau ngày 01 tháng 01 năm 2016 nếu các cơ 

sở đào tạo, bồi dưỡng có nhu cầu hoạt động bồi dưỡng đào tạo thì đăng ký để được công 

nhận và công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng theo quy định của 

Nghị định này. 

5. Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 

phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 phải có 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này. 

Điều 78. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2015 và thay thế Nghị định số 

12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính 

phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 

tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; các quy định về thẩm tra thiết 

kế quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 

2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù; quy định tại Mục 1 

Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê 

duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 

2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu 

nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam; Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16 

tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban 

hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg; Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28 

tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật 

Xây dựng. Các quy định trước đây của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương 

trái với Nghị định này đều bãi bỏ. 

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định 

này./. 

  

  
 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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PHỤ LỤC 1 
PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính 

phủ) 

TT LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

I DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA   

  1. Theo tổng mức đầu tư:   

  Dự án sử dụng vốn đầu tư công 10.000 tỷ đồng trở lên 

  

2. Theo mức độ ảnh hưởng đến môi trường hoặc tiềm ẩn 

khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao 

gồm: 

a) Nhà máy điện hạt nhân; 

b) Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất 

vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh 

quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 

héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở 

lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn 

biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản 

xuất từ 1.000 héc ta trở lên; 

c) Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta 

trở lên; 

d) Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, 

từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác; 

đ) Dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt 

cần được Quốc hội quyết định. 

Không phân biệt tổng 

mức đầu tư 

II NHÓM A   

II.1 

1. Dự án tại địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt. 

2. Dự án tại địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia 

về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về 

quốc phòng, an ninh. 

3. Dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ quốc phòng, an ninh có 

tính chất bảo mật quốc gia. 

4. Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ. 

5. Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất. 

Không phân biệt tổng 

mức đầu tư 

II.2 

1. Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân 

bay, đường sắt, đường quốc lộ. 

2. Công nghiệp điện. 

3. Khai thác dầu khí. 

4. Hóa chất, phân bón, xi măng. 

5. Chế tạo máy, luyện kim. 

6. Khai thác, chế biến khoáng sản. 

7. Xây dựng khu nhà ở. 

Từ 2.300 tỷ đồng trở lên 

II.3 

1. Dự án giao thông trừ các dự án quy định tại điểm 1 

Mục II.2. 

2. Thủy lợi. 

3. Cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật. 

4. Kỹ thuật điện. 

5. Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử. 

6. Hóa dược. 

Từ 1.500 tỷ đồng trở lên 
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7. Sản xuất vật liệu, trừ các dự án quy định tại điểm 4 

Mục II.2. 

8. Công trình cơ khí, trừ các dự án quy định tại điểm 5 

Mục II.2. 

9. Bưu chính, viễn thông. 

II.4 

1. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản. 

2. Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. 

3. Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới. 

4. Công nghiệp, trừ các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp 

quy định tại các Mục I.1, I.2 và I.3. 

Từ 1.000 tỷ đồng trở lên 

II.5 

1. Y tế, văn hóa, giáo dục; 

2. Nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; 

3. Kho tàng; 

4. Du lịch, thể dục thể thao; 

5. Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở quy định 

tại Mục II.2. 

Từ 800 tỷ đồng trở lên 

III NHÓM B   

III.1 Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.2 
Từ 120 đến 2.300 tỷ 

đồng 

III.2 Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.3 Từ 80 đến 1.500 tỷ đồng 

III.3 Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.4 Từ 60 đến 1.000 tỷ đồng 

III. 4 Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.5 Từ 45 đến 800 tỷ đồng 

IV NHÓM C   

IV.1 Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.2 Dưới 120 tỷ đồng 

IV.2 Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.3 Dưới 80 tỷ đồng 

IV.3 Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.4 Dưới 60 tỷ đồng 

IV.4 Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.5 Dưới 45 tỷ đồng 

  

PHỤ LỤC II 
MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THIẾT KẾ CƠ SỞ 

CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính 

phủ) 

Mẫu số 01 Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở 

Mẫu số 02 Công văn thông báo kết quả thẩm định dự án 

Mẫu số 03 Công văn thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án 

Mẫu số 04 Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

Mẫu số 05 Công văn thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng 

Mẫu số 06 Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình 

Mẫu số 07 Công văn thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng 

công trình 
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Mẫu số 01 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………. …………., ngày ….. tháng ….. năm ….. 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở 
Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định) 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan..............................................................................  

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Tên dự 

án) với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH) 
1. Tên dự án: ...................................................................................................................  

2. Nhóm dự án: ...............................................................................................................  

3. Loại và cấp công trình: ................................................................................................  

4. Người quyết định đầu tư: ............................................................................................  

5. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...): ...............  

6. Địa điểm xây dựng: ......................................................................................................  

7. Giá trị tổng mức đầu tư: ...............................................................................................  

8. Nguồn vốn đầu tư: .......................................................................................................  

9. Thời gian thực hiện: ......................................................................................................  

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: .................................................................................  

11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: ..................................................................  

12. Các thông tin khác (nếu có): ........................................................................................  

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO 
1. Văn bản pháp lý: 

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn 

đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác); 

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo 

quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có); 

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án; 

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 

ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án; 

- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có); 

- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị; 

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). 

2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán): 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án; 

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán); 

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh. 

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở; 

- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ 

nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế. 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định) thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Tên dự 

án) với các nội dung nêu trên./. 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 
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Mẫu số 02 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ………………… 

V/v thông báo kết quả thẩm 

định dự án... 

….…….., ngày … tháng …. năm ….. 

  

Kính gửi: (Tên Đơn vị trình) 

(Cơ quan thẩm định) đã nhận Văn bản số … ngày ... của … trình thẩm định dự án (Tên dự 

án đầu tư). 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Các căn cứ khác có liên quan ………………………………….. 

Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm tra của các cơ quan, tổ chức có liên quan, 

(Cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định dự án (tên dự án) như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 
1. Tên dự án: .....................................................................................................................  

2. Nhóm dự án, loại, cấp, quy mô công trình: ...................................................................  

3. Người quyết định đầu tư: ..............................................................................................  

4. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...): .................   

5. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................................  

6. Giá trị tổng mức đầu tư: .................................................................................................  

7. Nguồn vốn đầu tư: .........................................................................................................  

8. Thời gian thực hiện: .......................................................................................................  

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ....................................................................................  

10. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: ....................................................................  

11. Các thông tin khác (nếu có): .........................................................................................  

II. HỒ SƠ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 
1. Văn bản pháp lý: .............................................................................................................  

(Liệt kê các văn bản pháp lý trong hồ sơ trình) 

2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế: .........................................................................  

3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu: ........................................................................................  

III. NỘI DUNG HỒ SƠ DỰ ÁN TRÌNH THẨM ĐỊNH 
Ghi tóm tắt về nội dung cơ bản của hồ sơ dự án trình thẩm định được gửi kèm theo Tờ trình 

thẩm định dự án của Tổ chức trình thẩm định. 

IV. TỔNG HỢP Ý KIẾN CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 
Tổng hợp ý kiến của các đơn vị phối hợp theo chức năng nhiệm vụ. 

V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 
1. Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở: 

- Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được chấp 

thuận hoặc với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo 

tuyến; 

- Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với hạ tầng kỹ 

thuật của khu vực; 

- Sự phù hợp của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ được lựa chọn đối với công 

trình có yêu cầu về thiết kế công nghệ; 

- Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, 

phòng, chống cháy, nổ; 

- Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế; 

- Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tư 

vấn lập thiết kế; 
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- Sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với 

yêu cầu của thiết kế cơ sở. 

2. Nội dung thẩm định tổng mức đầu tư: 

...............................................................................................................................................  

3. Các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được thẩm định: 

- Đánh giá về sự cần thiết đầu tư xây dựng; 

- Đánh giá yếu tố bảo đảm tính khả thi của dự án; 

- Đánh giá yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án. 

VI. KẾT LUẬN 
Dự án (Tên dự án) đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện) để trình phê duyệt và triển khai các 

bước tiếp theo. 

Trên đây là thông báo của (Cơ quan thẩm định) về kết quả thẩm định dự án (Tên dự án). Đề 

nghị chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- …; 

- …; 

- Lưu. 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

  

533



 

Mẫu số 03 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………. 

V/v thông báo kết quả thẩm 

định thiết kế cơ sở của dự 

án... 

…………….., ngày …. tháng …. năm …. 

 Kính gửi: (Tên Đơn vị trình) 

(Cơ quan thẩm định) đã nhận Văn bản số ... ngày ... của …….. trình thẩm định thiết kế cơ 

sở của dự án (Tên dự án đầu tư). 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Các căn cứ khác có liên quan ............................................................................................  

Sau khi xem xét, (Cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án 

(tên dự án) như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 
1. Tên dự án: .......................................................................................................................  

2. Nhóm dự án, loại, cấp, quy mô công trình: .....................................................................  

3. Người quyết định đầu tư: ................................................................................................  

4. Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,...): ..................  

.............................................................................................................................................   

5. Địa điểm xây dựng: ..........................................................................................................  

6. Giá trị tổng mức đầu tư: ...................................................................................................  

7. Nguồn vốn đầu tư: ...........................................................................................................  

8. Thời gian thực hiện: ........................................................................................................  

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ......................................................................................  

10. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: ......................................................................  

11. Các thông tin khác (nếu có): ...........................................................................................  

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 
1. Văn bản pháp lý: ..............................................................................................................  

(Liệt kê các văn bản pháp lý trong hồ sơ trình) 

2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế: ..........................................................................  

3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu: .........................................................................................  

III. NỘI DUNG HỒ SƠ DỰ ÁN TRÌNH 
Ghi tóm tắt về nội dung cơ bản của hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án trình thẩm định được gửi 

kèm theo Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở của Tổ chức trình thẩm định. 

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ 
- Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được chấp 

thuận hoặc với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo 

tuyến; 

- Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với hạ tầng kỹ 

thuật của khu vực; 

- Sự phù hợp của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ được lựa chọn đối với công 

trình có yêu cầu về thiết kế công nghệ; 

- Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, 

phòng, chống cháy, nổ; 

- Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế; 

- Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tư 

vấn lập thiết kế; 

- Sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với 

yêu cầu của thiết kế cơ sở; 
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- Ý kiến về việc áp dụng đơn giá, định mức, đánh giá giải pháp thiết kế về tiết kiệm chi phí 

xây dựng công trình của dự án (áp dụng đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công 

tư). 

V. KẾT LUẬN 
Thiết kế cơ sở của dự án (Tên dự án) đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện) để trình phê duyệt và 

triển khai các bước tiếp theo. 

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thuyết minh 

Trên đây là thông báo của (Cơ quan thẩm định) về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự 

án (Tên dự án). Đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- …; 

- …; 

- Lưu. 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 
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Mẫu số 04 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……….. ………, ngày ….. tháng ….. năm …. 

 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
Kính gửi: (Cơ quan thẩm định) 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 

(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản 

vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình 

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 
1. Tên công trình: .............................................................................................................  

2. Loại, cấp, quy mô công trình: .......................................................................................  

3. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,….): ............................  

4. Địa điểm xây dựng: ......................................................................................................  

5. Giá trị dự toán xây dựng công trình: .............................................................................  

6. Nguồn vốn đầu tư: ........................................................................................................  

7. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: ..................................................................  

8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ...................................................................................  

9. Các thông tin khác có liên quan: ...................................................................................  

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM 
1. Văn bản pháp lý: 

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn 

đầu tư công); 

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ 

quan có thẩm quyền (nếu có); 

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư; 

- Và các văn bản khác có liên quan. 

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ; 

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà 

nước ngoài ngân sách. 

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; 

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ 

trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực); 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công 

trình…. với các nội dung nêu trên./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

 

 

Tên người đại diện 
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Mẫu số 05 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………………V/v 

thông báo kết quả thẩm định 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng 

………, ngày …. tháng …. năm …. 

  

Kính gửi: ……………………………………….. 

(Cơ quan thẩm định) đã nhận Tờ trình số .... ngày …. của ………… đề nghị thẩm định Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

Căn cứ hồ sơ trình thẩm định gửi kèm tờ trình thẩm định; 

Căn cứ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình số .... ngày … của 

………; 

Căn cứ Kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng (nếu có) của tổ chức 

tư vấn, cá nhân được (cơ quan thẩm định) giao (nếu có); 

Các căn cứ khác có liên quan ..........................................................................................  

Sau khi xem xét, (cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự 

toán xây dựng công trình như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH 
- Tên công trình …………….. Loại, cấp công trình ...........................................................  

- Chủ đầu tư: .....................................................................................................................  

- Giá trị dự toán xây dựng công trình: ...............................................................................  

- Nguồn vốn: ......................................................................................................................   

- Địa điểm xây dựng: ..........................................................................................................  

- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng .........................................  

- Nhà thầu khảo sát xây dựng ............................................................................................  

II. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH 
1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định. 

2. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng. 

3. Giải pháp thiết kế chủ yếu về: Kiến trúc, nền, móng, kết cấu, hệ thống kỹ thuật công 

trình, phòng chống cháy, nổ và các nội dung khác (nếu có). 

4. Phương pháp lập dự toán được lựa chọn và các cơ sở để xác định các khoản mục chi phí 

trong dự toán xây dựng trình thẩm định (nếu có). 

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG 
1. Sự phù hợp với quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình. 

2. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế; lập dự toán xây dựng 

(nếu có). Năng lực cá nhân thực hiện thẩm tra thiết kế và thẩm tra dự toán xây dựng (nếu 

có). 

3. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình. 

4. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử 

dụng vật liệu xây dựng cho công trình. 

5. Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, 

mức độ an toàn công trình và đảm bảo an toàn của công trình lân cận. 

6. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình 

có yêu cầu về công nghệ (nếu có). 

7. Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ. 

8. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế (nếu có) 
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(Đối với dự án sử dụng vốn khác ngoài các nội dung thẩm định nêu trên thì còn phải thẩm 

định thêm các nội dung được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 4 Điều 57 Luật Xây dựng 

năm 2014) 

Kết quả thẩm định dự toán (nếu có yêu cầu) 

9. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế. 

10. Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công 

trình. 

11. Giá trị dự toán xây dựng: …………… (giá trị dự toán ghi bằng chữ), trong đó: 

- Chi phí xây dựng: ..........................................................................................................  

- Chi phí thiết bị (nếu có): ................................................................................................  

- Chi phí quản lý dự án: ...................................................................................................  

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: ....................................................................................  

- Chi phí khác: ..................................................................................................................  

- Chi phí dự phòng: ..........................................................................................................  

12. Nội dung khác (nếu có) 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
- Đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để trình phê duyệt. 

- Yêu cầu, kiến nghị đối với chủ đầu tư (nếu có) 

  

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: …… 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 
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Mẫu số 06 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……….. ………, ngày … tháng …. năm …….. 

  

TỜ TRÌNH 

Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình 
Kính gửi: (Cơ quan thẩm định) 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 

(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản 

vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình 

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 
1. Tên công trình: .............................................................................................................  

2. Cấp công trình: ............................................................................................................  

3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt ..............................................  

4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,...): ............................  

5. Địa điểm xây dựng: ......................................................................................................  

6. Giá trị dự toán xây dựng công trình: ............................................................................  

7. Nguồn vốn đầu tư: .......................................................................................................  

8. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: .................................................................  

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ..................................................................................  

10. Các thông tin khác có liên quan: ................................................................................  

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM 
1. Văn bản pháp lý: 

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng; 

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ 

quan có thẩm quyền (nếu có); 

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư; 

- Các văn bản khác có liên quan. 

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ; 

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà 

nước ngoài ngân sách. 

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; 

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ 

trì thiết kế của nhà thầu thiết kế. 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công 

trình.... với các nội dung nêu trên./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

 

Tên người đại diện 
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Mẫu số 07 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ………….. 

V/v thông báo kết quả thẩm 

định thiết kế và dự toán xây 

dựng công trình 

………, ngày …. tháng …. năm ….. 

  

Kính gửi: …………………………….. 

(Cơ quan thẩm định) đã nhận Tờ trình số .... ngày …. của ………. đề nghị thẩm định thiết 

kế xây dựng (TKKT/TKBVTC) và dự toán xây dựng (nếu có) công trình …….. thuộc dự án 

đầu tư .......................................................  

Căn cứ hồ sơ trình thẩm định gửi kèm tờ trình thẩm định; 

Căn cứ Kết quả thẩm tra thiết kế (TKKT/TKBVTC) và dự toán xây dựng (nếu có) của tổ 

chức tư vấn, cá nhân được (cơ quan thẩm định) giao (nếu có); 

Các căn cứ khác có liên quan ......................................................................................  

Sau khi xem xét, (cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự 

toán xây dựng công trình như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH 
- Tên công trình …………..………….. Loại, cấp công trình ..........................................  

- Thuộc dự án đầu tư: ...................................................................................................  

- Chủ đầu tư: .................................................................................................................  

- Giá trị dự toán xây dựng công trình: ...........................................................................  

- Nguồn vốn: .................................................................................................................  

- Địa điểm xây dựng: ....................................................................................................  

- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, lập dự toán xây dựng (nếu có) 

- Nhà thầu khảo sát xây dựng ......................................................................................  

II. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH 
1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định. 

2. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng. 

3. Giải pháp thiết kế chủ yếu về: Kiến trúc, nền, móng, kết cấu, hệ thống kỹ thuật công 

trình, phòng chống cháy, nổ và các nội dung khác (nếu có). 

4. Phương pháp lập dự toán được lựa chọn và các cơ sở để xác định các khoản mục chi phí 

trong dự toán xây dựng trình thẩm định (nếu có). 

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 
1. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế; lập dự toán xây dựng 

(nếu có). Năng lực cá nhân thực hiện thẩm tra thiết kế và thẩm tra dự toán xây dựng (nếu 

có). 

2. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng bước sau so với thiết kế xây dựng bước trước (thiết kế 

kỹ thuật so với thiết kế cơ sở; thiết kế bản vẽ thi công so với thiết kế kỹ thuật trong trường 

hợp thiết kế ba bước, so với thiết kế cơ sở trong trường hợp thiết kế hai bước hoặc so với 

nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp thiết kế một bước). 

3. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình; 

4. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử 

dụng vật liệu xây dựng cho công trình. 

5. Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, 

mức độ an toàn công trình và đảm bảo an toàn của công trình lân cận. 

6. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình 

có yêu cầu về công nghệ (nếu có). 

7. Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ. 
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8. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế (nếu có). 

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN (NẾU CÓ YÊU CẦU) 
1. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế. 

2. Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công 

trình. 

3. Giá trị dự toán xây dựng là: ……………… (giá trị dự toán ghi bằng chữ), trong đó: 

- Chi phí xây dựng: ........................................................................................................  

- Chi phí thiết bị (nếu có): ..............................................................................................  

- Chi phí quản lý dự án: .................................................................................................  

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: .................................................................................  

- Chi phí khác: ...............................................................................................................  

- Chi phí dự phòng: .......................................................................................................  

4. Nội dung khác (nếu có) .............................................................................................  

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
- Đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để trình phê duyệt. 

- Yêu cầu, kiến nghị đối với chủ đầu tư (nếu có). 

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: …… 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 46/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015 

NGHỊ ĐỊNH 
VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

Chương I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong 

công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết 

sự cố công trình xây dựng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu, người quản lý, 

sử dụng công trình, nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài, các cơ quan quản lý nhà 

nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ        

1. Quản lý chất lượng công trình xây dựng là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia

các hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan 

trong quá trình chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng công trình và khai thác, sử dụng công 

trình nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và an toàn của công trình. 

2. Chỉ dẫn kỹ thuật là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu

chuẩn được áp dụng cho công trình, thiết kế xây dựng công trình để hướng dẫn, quy định về 

vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình và các công tác thi công, giám sát, 

nghiệm thu công trình xây dựng. 

3. Bản vẽ hoàn công là bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện vị trí, kích

thước, vật liệu và thiết bị được sử dụng thực tế. 

4. Hồ sơ hoàn thành công trình là tập hợp các hồ sơ, tài liệu có liên quan tới quá trình đầu tư

xây dựng công trình cần được lưu lại khi đưa công trình vào sử dụng. 

5. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là hoạt động đo lường nhằm xác định đặc tính của

đất xây dựng, vật liệu xây dựng, môi trường xây dựng, sản phẩm xây dựng, bộ phận công 

trình hoặc công trình xây dựng theo quy trình nhất định. 

6. Quan trắc công trình là hoạt động theo dõi, đo đạc, ghi nhận sự biến đổi về hình học, biến

dạng, chuyển dịch và các thông số kỹ thuật khác của công trình và môi trường xung quanh 

theo thời gian. 

7. Trắc đạc công trình là hoạt động đo đạc để xác định vị trí, hình dạng, kích thước của địa

hình, công trình xây dựng phục vụ thi công xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì và giải 

quyết sự cố công trình xây dựng. 

8. Kiểm định xây dựng là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư

hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của sản phẩm xây dựng, bộ 

phận công trình hoặc công trình xây dựng thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc 

tính toán, phân tích. 
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9. Giám định xây dựng là hoạt động kiểm định xây dựng và đánh giá sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về đầu tư xây dựng, được tổ chức thực hiện bởi cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của cơ quan này. 

10. Giám định tư pháp xây dựng là việc thực hiện các hoạt động chuyên môn về xây dựng 

theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của 

người yêu cầu giám định theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp. 

11. Đánh giá hợp quy trong hoạt động xây dựng là đánh giá mức độ phù hợp của vật liệu 

xây dựng và sản phẩm xây dựng so với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật có liên quan được 

áp dụng. 

12. Đánh giá hợp chuẩn trong hoạt động xây dựng là đánh giá mức độ phù hợp của sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường với tiêu chuẩn tương ứng. 

13. Bảo trì công trình xây dựng là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm 

việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác 

sử dụng. Nội dung bảo trì công trình xây dựng có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các 

công việc sau: Kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình 

nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình. 

14. Quy trình bảo trì công trình xây dựng là tài liệu quy định về trình tự, nội dung và chỉ dẫn 

thực hiện các công việc bảo trì công trình xây dựng. 

15. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình (tuổi thọ thiết kế) là khoảng thời gian 

công trình được dự kiến sử dụng, đảm bảo yêu cầu về an toàn và công năng. Thời hạn sử 

dụng theo thiết kế của công trình được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp 

dụng có liên quan, nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình. 

16. Thời hạn sử dụng thực tế của công trình (tuổi thọ thực tế) là khoảng thời gian công trình 

được sử dụng thực tế, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và công năng. 

17. Bảo hành công trình xây dựng là sự cam kết của nhà thầu về trách nhiệm khắc phục, sửa 

chữa trong một thời gian nhất định các hư hỏng, khiếm khuyết có thể xảy ra trong quá trình 

khai thác, sử dụng công trình xây dựng. 

18. Chủ sở hữu công trình là cá nhân, tổ chức có quyền sở hữu công trình theo quy định của 

pháp luật. 

19. Người quản lý, sử dụng công trình là chủ sở hữu trong trường hợp chủ sở hữu trực tiếp 

quản lý, sử dụng công trình hoặc là người được được chủ sở hữu công trình ủy quyền quản 

lý, sử dụng công trình trong trường hợp chủ sở hữu không trực tiếp quản lý, sử dụng công 

trình. 

Điều 4. Nguyên tắc chung trong quản lý chất lượng công trình xây dựng 
1. Công trình xây dựng phải được kiểm soát chất lượng theo quy định của Nghị định này và 

pháp luật có liên quan từ chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng đến quản lý, sử dụng công 

trình nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, thiết bị, công trình và các công trình lân cận. 

2. Hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào khai thác, 

sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp 

dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định 

của pháp luật có liên quan. 

3. Nhà thầu khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định, 

phải có biện pháp tự quản lý chất lượng các công việc xây dựng do mình thực hiện, Nhà 

thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm quản lý chất lượng công việc do nhà thầu phụ thực 

hiện. 

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng công trình phù hợp với hình thức 

đầu tư, hình thức quản lý dự án, hình thức giao thầu, quy mô và nguồn vốn đầu tư trong quá 

trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Nghị định này. Chủ đầu tư 

được quyền tự thực hiện các hoạt động xây dựng nếu đủ điều kiện năng lực theo quy định 

của pháp luật. 

5. Cơ quan chuyên môn về xây dựng hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng của 

các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình; thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác 
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nghiệm thu công trình xây dựng, tổ chức thực hiện giám định chất lượng công trình xây 

dựng; kiến nghị và xử lý các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của 

pháp luật. 

6. Các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng quy định tại Khoản 3, Khoản 4 và 

Khoản 5 Điều này chịu trách nhiệm về chất lượng các công việc do mình thực hiện. 

Điều 5. Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa chủ đầu 

tư và các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng 
1. Trường hợp chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng: 

a) Chủ đầu tư được ủy quyền cho ban quản lý dự án thực hiện một phần hoặc toàn bộ trách 

nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý chất lượng công trình theo quy định của Nghị định này. 

Chủ đầu tư phải chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về các công việc đã ủy quyền cho ban 

quản lý dự án thực hiện; 

b) Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật theo nhiệm vụ và 

quyền hạn được chủ đầu tư ủy quyền. 

2. Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công xây dựng 

công trình: 

a) Chủ đầu tư được quyền giao nhà thầu này thực hiện một hoặc một số trách nhiệm của chủ 

đầu tư trong quản lý chất lượng công trình xây dựng thông qua hợp đồng xây dựng. Chủ đầu 

tư có trách nhiệm giám sát thực hiện hợp đồng xây dựng, xử lý các vấn đề liên quan giữa 

nhà thầu tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình với các nhà 

thầu khác và với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện dự án; 

b) Các nhà thầu tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình chịu 

trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về những trách nhiệm được giao. 

3. Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết các trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng 

của chủ đầu tư; phân định trách nhiệm giữa các chủ thể có liên quan về quản lý chất lượng 

công trình xây dựng trong trường hợp áp dụng loại hợp đồng tổng thầu, hợp đồng liên danh 

và các trường hợp áp dụng đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 

Điều 6. Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn trong hoạt động đầu tư xây dựng 
1. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn trong hoạt động đầu tư xây dựng phải tuân 

thủ các quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng và tuân thủ các quy định có liên quan do Bộ Xây 

dựng ban hành. 

2. Khi áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài phải có bản thuyết minh về sự cần thiết phải áp dụng. 

Tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng phải có toàn văn tiêu chuẩn dưới dạng tệp tin hoặc bản 

in và phải có bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh cho phần nội dung sử dụng. 

3. Đối với các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, vật liệu mới chủ yếu của công trình lần đầu áp 

dụng tại Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật 

có liên quan. Nhà thầu đề xuất áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ, vật liệu mới có 

trách nhiệm cung cấp các căn cứ, tài liệu chứng minh về điều kiện đảm bảo an toàn, hiệu 

quả và khả thi khi áp dụng để cơ quan có thẩm quyền thẩm định trong quá trình thẩm định 

thiết kế xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

Điều 7. Quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ 
1. Công tác quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện trên nguyên tắc đảm 

bảo an toàn cho con người, tài sản, thiết bị, công trình, các công trình lân cận và môi trường 

xung quanh. Khuyến khích các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ 

áp dụng các quy định của Nghị định này để quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ. 

2. Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ. 

Điều 8. Phân loại và phân cấp công trình xây dựng 
1. Căn cứ theo công năng sử dụng, công trình xây dựng được phân thành các loại như sau: 

a) Công trình dân dụng; 

b) Công trình công nghiệp; 

c) Công trình giao thông; 

d) Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; 
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đ) Công trình hạ tầng kỹ thuật; 

e) Công trình quốc phòng, an ninh. 

Danh mục chi tiết các loại công trình được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định này. 

2. Đối với công trình không được quy định trong các mục từ mục I đến mục V của Phụ lục I 

Nghị định này, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành xác định loại của công trình. 

3. Công trình, hạng mục công trình được phân cấp căn cứ trên quy mô, loại kết cấu, tầm 

quan trọng để áp dụng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng sau đây: 

a) Quản lý phân hạng năng lực của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng và công bố 

thông tin năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình; 

b) Yêu cầu về cấp công trình phải lập chỉ dẫn kỹ thuật và xác định số bước thiết kế xây 

dựng công trình; 

c) Phân định trách nhiệm thẩm định thiết kế xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trong 

quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình của các cơ quan chuyên 

môn về xây dựng; 

d) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng; 

đ) Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; 

e) Quy định về thời hạn bảo hành công trình xây dựng; quản lý công tác bảo trì công trình 

xây dựng; 

g) Phân cấp sự cố công trình xây dựng và thẩm quyền giải quyết sự cố công trình xây dựng; 

h) Các quy định khác có liên quan. 

4. Phân cấp công trình để thiết kế xây dựng công trình và để quản lý các nội dung khác 

được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật có liên 

quan. 

5. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 

hướng dẫn phân cấp các loại công trình xây dựng nêu tại Khoản 3 Điều này. 

Điều 9. Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng 
1. Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng bao gồm các hình thức sau: 

a) Giải thưởng quốc gia về chất lượng công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ quy 

định; 

b) Giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao và các giải thưởng chất lượng khác. 

2. Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng quy định tại Khoản 1 Điều này là một 

trong các căn cứ để xếp hạng, đánh giá năng lực và kết quả thực hiện công việc của tổ chức, 

cá nhân khi tham gia hoạt động đầu tư xây dựng và được xem xét thưởng hợp đồng theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 146 Luật Xây dựng. 

3. Các nhà thầu đạt giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng quy định tại Khoản 1 

Điều này được xem xét ưu tiên khi tham gia đấu thầu trong hoạt động xây dựng theo quy 

định của pháp luật về đấu thầu. Giải thưởng là căn cứ để xem xét ưu tiên cho nhà thầu là các 

giải thưởng mà nhà thầu đạt được trong thời gian 3 năm gần nhất tính đến khi đăng ký tham 

gia dự thầu. Chủ đầu tư có trách nhiệm quy định nội dung nêu trên trong hồ sơ mời thầu. 

4. Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết các hình thức, điều kiện, tiêu chí, trình tự, thủ tục đăng 

ký và xét tặng giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. 

Điều 10. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quan trắc công trình xây dựng, kiểm 

định xây dựng và chứng nhận hợp quy 
1. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quan trắc công trình xây dựng, kiểm định xây dựng, 

chứng nhận hợp quy là các hoạt động tư vấn xây dựng có điều kiện. Các tổ chức khi tham 

gia thực hiện các hoạt động trên phải có đăng ký và được công nhận theo quy định. Các cá 

nhân tham gia thực hiện phải có chứng nhận, chứng chỉ hành nghề phù hợp. 

2. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về các hoạt động quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Chương II 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG 
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Điều 11. Trình tự quản lý chất lượng khảo sát xây dựng 
1. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng. 

2. Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. 

3. Quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng. 

4. Nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng. 

Điều 12. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng 
1. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được lập cho công tác khảo sát phục vụ việc lập dự án đầu 

tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp 

công trình hoặc phục vụ các công tác khảo sát khác có liên quan đến hoạt động xây dựng. 

2. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế lập. Trường hợp chưa lựa chọn được 

nhà thầu thiết kế, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ 

điều kiện năng lực lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng. 

3. Các nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm: 

a) Mục đích khảo sát xây dựng; 

b) Phạm vi khảo sát xây dựng; 

c) Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng; 

d) Khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng (dự kiến) và dự toán chi phí cho công tác 

khảo sát xây dựng; 

đ) Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng. 

4. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau: 

a) Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, phát hiện các yếu tố khác thường có thể ảnh 

hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế hoặc khi có thay đổi nhiệm vụ thiết kế cần phải bổ 

sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng; 

b) Trong quá trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng, báo cáo 

khảo sát xây dựng không đáp ứng yêu cầu thiết kế; 

c) Trong quá trình thi công, phát hiện các yếu tố khác thường so với tài liệu khảo sát, thiết 

kế có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình, biện pháp thi công xây dựng công trình. 

5. Khi lập nhiệm vụ khảo sát phải xem xét nhiệm vụ khảo sát và kết quả khảo sát đã thực 

hiện ở bước thiết kế trước và các kết quả khảo sát có liên quan được thực hiện trước đó (nếu 

có). 

Điều 13. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng 
1. Nhà thầu khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ khảo 

sát xây dựng, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng và trình chủ đầu tư phê 

duyệt. 

2. Nội dung phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng: 

a) Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; 

b) Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng; 

c) Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng; 

d) Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng; 

đ) Tổ chức thực hiện và biện pháp kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng; 

e) Tiến độ thực hiện; 

g) Biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các 

công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát; biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn 

cảnh quan trong khu vực khảo sát và phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát. 

3. Chủ đầu tư kiểm tra và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. Chủ đầu tư có 

thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây 

dựng làm cơ sở cho việc phê duyệt. 

Điều 14. Quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng 
1. Nhà thầu khảo sát có trách nhiệm bố trí đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp 

để thực hiện khảo sát theo quy định của hợp đồng xây dựng; cử người có đủ điều kiện năng 

lực để làm chủ nhiệm khảo sát và tổ chức thực hiện biện pháp kiểm soát chất lượng quy 

định tại phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. 
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2. Tùy theo quy mô và loại hình khảo sát, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức giám sát khảo 

sát xây dựng theo các nội dung sau: 

a) Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo 

sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án khảo sát xây 

dựng được duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng; 

b) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm: Vị trí khảo sát, khối lượng 

khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm; kiểm tra 

thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao 

động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát. 

3. Chủ đầu tư được quyền đình chỉ công việc khảo sát khi phát hiện nhà thầu không thực 

hiện đúng phương án khảo sát đã được phê duyệt hoặc các quy định của hợp đồng xây dựng. 

Điều 15. Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng 
1. Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng. 

2. Quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng. 

3. Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy 

mô, tính chất của công trình. 

4. Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện. 

5. Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích. 

6. Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có). 

7. Kết luận và kiến nghị. 

8. Các phụ lục kèm theo. 

Điều 16. Nghiệm thu, phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng 
1. Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng: 

a) Chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc khảo sát xây dựng đã thực hiện, xem xét sự 

phù hợp về quy cách, số lượng và nội dung của báo cáo khảo sát so với quy định của nhiệm 

vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt và 

quy định của hợp đồng xây dựng; thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo 

sát xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu khảo sát nếu đạt yêu cầu. 

Trường hợp báo cáo kết quả khảo sát xây dựng chưa đạt yêu cầu, chủ đầu tư gửi nhà thầu 

khảo sát ý kiến không chấp thuận nghiệm thu bằng văn bản, trong đó nêu các nội dung chưa 

đạt yêu cầu mà nhà thầu khảo sát phải chỉnh sửa hoặc phải thực hiện khảo sát lại; 

b) Chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để kiểm tra báo cáo kết quả 

khảo sát xây dựng làm cơ sở cho việc quyết định nghiệm thu. 

2. Chủ đầu tư phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả khảo sát xây dựng sau khi thông báo 

chấp thuận nghiệm thu báo cáo này và chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt của mình. 

3. Nhà thầu khảo sát chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do mình thực hiện. 

Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của chủ đầu tư không thay 

thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát 

thực hiện. 

4. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là thành phần của hồ sơ hoàn thành công trình và 

được lưu trữ theo quy định tại Điều 33 Nghị định này. 

Chương III 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Điều 17. Trình tự quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình 
1. Lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình. 

2. Quản lý chất lượng công tác thiết kế xây dựng. 

3. Thẩm định, thẩm tra thiết kế xây dựng. 

4. Phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. 

5. Nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình. 

Điều 18. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình 
1. Chủ đầu tư lập hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp lập nhiệm vụ thiết kế xây 

dựng công trình. 
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2. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình phải phù hợp với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng 

công trình là căn cứ để lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập thiết kế xây dựng công 

trình. Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn, chuyên gia góp ý hoặc thẩm tra nhiệm vụ thiết 

kế khi cần thiết 

3. Nội dung chính của nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình bao gồm: 

a) Các căn cứ để lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình; 

b) Mục tiêu xây dựng công trình; 

c) Địa điểm xây dựng công trình; 

d) Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc của công trình; 

đ) Các yêu cầu về quy mô và thời hạn sử dụng công trình, công năng sử dụng và các yêu 

cầu kỹ thuật khác đối với công trình. 

4. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với điều kiện 

thực tế để đảm bảo hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình. 

Điều 19. Chỉ dẫn kỹ thuật 
1. Chỉ dẫn kỹ thuật là cơ sở để thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình, thi công và 

nghiệm thu công trình xây dựng. Chỉ dẫn kỹ thuật do nhà thầu thiết kế hoặc nhà thầu tư vấn 

khác được chủ đầu tư thuê lập. Chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt là một thành phần của hồ 

sơ mời thầu thi công xây dựng, làm cơ sở để quản lý thi công xây dựng, giám sát thi công 

xây dựng và nghiệm thu công trình. 

2. Chỉ dẫn kỹ thuật phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình 

xây dựng được phê duyệt và yêu cầu của thiết kế xây dựng công trình. 

3. Bắt buộc thực hiện lập chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II. 

Đối với công trình di tích và các công trình còn lại, chỉ dẫn kỹ thuật có thể được lập riêng 

hoặc quy định trong thuyết minh thiết kế xây dựng công trình. 

Điều 20. Quản lý chất lượng công tác thiết kế xây dựng 
1. Nội dung quản lý chất lượng của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: 

a) Bố trí đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để thực hiện thiết kế; cử người 

có đủ điều kiện năng lực để làm chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế; 

b) Chỉ sử dụng kết quả khảo sát đáp ứng được yêu cầu của bước thiết kế và phù hợp với quy 

chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình; 

c) Chỉ định cá nhân, bộ phận trực thuộc tổ chức của mình hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác 

đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện công việc kiểm tra nội bộ chất lượng hồ sơ 

thiết kế; 

d) Trình chủ đầu tư hồ sơ thiết kế để được thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Xây 

dựng; tiếp thu ý kiến thẩm định và giải trình hoặc chỉnh sửa hồ sơ thiết kế theo ý kiến thẩm 

định; 

đ) Thực hiện điều chỉnh thiết kế theo quy định. 

2. Nhà thầu thiết kế chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình 

thực hiện; việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, 

người quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không 

làm giảm trách nhiệm của nhà thầu thiết kế về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do 

mình thực hiện. 

3. Trường hợp nhà thầu thiết kế làm tổng thầu thiết kế thì nhà thầu này phải đảm nhận thiết 

kế những hạng mục công trình chủ yếu hoặc công nghệ chủ yếu của công trình và chịu trách 

nhiệm toàn bộ về việc thực hiện hợp đồng với bên giao thầu. Nhà thầu thiết kế phụ chịu 

trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thiết kế trước tổng thầu và trước pháp luật đối với phần 

việc do mình đảm nhận. 

4. Trong quá trình thiết kế xây dựng công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô 

lớn, kỹ thuật phức tạp, nhà thầu thiết kế xây dựng có quyền đề xuất với chủ đầu tư thực hiện 

các thí nghiệm, thử nghiệm mô phỏng để kiểm tra, tính toán khả năng làm việc của công 

trình nhằm hoàn thiện thiết kế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn công trình. 
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Điều 21. Quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng công trình 
1. Hồ sơ thiết kế được lập cho từng công trình bao gồm thuyết minh thiết kế, bản tính, các 

bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng công trình và quy 

trình bảo trì công trình xây dựng (nếu có); 

2. Bản vẽ thiết kế phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo các tiêu chuẩn áp 

dụng trong hoạt động xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người 

trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện 

theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình trong 

trường hợp nhà thầu thiết kế là tổ chức. 

3. Các bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế, dự toán phải được đóng thành tập hồ sơ theo khuôn 

khổ thống nhất, được lập danh mục, đánh số, ký hiệu để tra cứu và bảo quản lâu dài. 

Điều 22. Thẩm định, thẩm tra, phê duyệt, nghiệm thu, lưu trữ thiết kế xây dựng công 

trình 
1. Công tác thẩm định, thẩm tra, phê duyệt, nghiệm thu, điều chỉnh thiết kế và chỉ dẫn kỹ 

thuật, thành phần của hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được thực hiện theo quy định Luật 

Xây dựng và Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

2. Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình là thành phần của hồ sơ hoàn thành công trình và phải 

được lưu trữ theo quy định tại Điều 33 Nghị định này. 

Chương IV 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Điều 23. Trình tự quản lý chất lượng thi công xây dựng 
Chất lượng thi công xây dựng công trình phải được kiểm soát từ công đoạn mua sắm, sản 

xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị được sử dụng 

vào công trình cho tới công đoạn thi công xây dựng, chạy thử và nghiệm thu đưa hạng mục 

công trình, công trình hoàn thành vào sử dụng. Trình tự và trách nhiệm thực hiện của các 

chủ thể được quy định như sau: 

1. Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình 

xây dựng. 

2. Quản lý chất lượng của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình. 

3. Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc 

xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình. 

4. Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dựng công trình. 

5. Thí nghiệm đối chứng, thí nghiệm thử tải và kiểm định xây dựng trong quá trình thi công 

xây dựng công trình. 

6. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng (nếu 

có). 

7. Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng. 

8. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

9. Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, lưu trữ hồ sơ của công trình và bàn giao công 

trình xây dựng. 

Điều 24. Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho 

công trình xây dựng 
1. Trách nhiệm của nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng đã là hàng hóa 

trên thị trường: 

a) Tổ chức thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng và cung cấp cho bên giao thầu (bên 

mua sản phẩm xây dựng) các chứng chỉ, chứng nhận, các thông tin, tài liệu có liên quan tới 

sản phẩm xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng, quy định của pháp luật về chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định của pháp luật khác có liên quan; 

b) Kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại của sản phẩm phù hợp với yêu cầu của hợp 

đồng xây dựng trước khi bàn giao cho bên giao thầu; 

c) Thông báo cho bên giao thầu các yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản sản phẩm xây 

dựng; 
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d) Thực hiện sửa chữa, đổi sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng theo cam kết bảo 

hành sản phẩm xây dựng và quy định của hợp đồng xây dựng. 

2. Trách nhiệm của nhà thầu chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị sử dụng 

cho công trình xây dựng theo yêu cầu riêng của thiết kế: 

a) Trình bên giao thầu (bên mua) quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng trong quá trình 

sản xuất, chế tạo và quy trình thí nghiệm, thử nghiệm theo yêu cầu của thiết kế; 

b) Tổ chức chế tạo, sản xuất và thí nghiệm, thử nghiệm theo quy trình đã được bên giao thầu 

chấp thuận; tự kiểm soát chất lượng và phối hợp với bên giao thầu trong việc kiểm soát chất 

lượng trong quá trình chế tạo, sản xuất, vận chuyển và lưu giữ tại công trình; 

c) Tổ chức kiểm tra và nghiệm thu trước khi bàn giao cho bên giao thầu; 

d) Vận chuyển, bàn giao cho bên giao thầu theo quy định của hợp đồng; 

đ) Cung cấp cho bên giao thầu các chứng nhận, chứng chỉ, thông tin, tài liệu liên quan theo 

quy định của hợp đồng xây dựng, quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

và của pháp luật khác có liên quan. 

3. Bên giao thầu có trách nhiệm như sau: 

a) Quy định số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, 

thiết bị trong hợp đồng với nhà thầu cung ứng; nhà thầu sản xuất, chế tạo phù hợp với yêu 

cầu của thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng cho công trình; 

b) Kiểm tra số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết 

bị theo quy định trong hợp đồng; yêu cầu các nhà thầu cung ứng, sản xuất; chế tạo thực hiện 

trách nhiệm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này trước khi nghiệm thu, cho phép đưa 

vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị vào sử dụng cho công trình; 

c) Thực hiện kiểm soát chất lượng trong quá trình chế tạo, sản xuất theo quy trình đã thống 

nhất với nhà thầu. 

4. Nhà thầu quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này chịu trách nhiệm về chất lượng vật 

liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị do mình cung ứng, chế tạo, sản xuất; việc nghiệm thu của 

bên giao thầu không làm giảm trách nhiệm nêu trên của nhà thầu. 

Điều 25. Quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình 
1. Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây 

dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình. 

2. Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, 

mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất 

lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ 

chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công 

trình của nhà thầu. 

3. Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau: 

a) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ 

thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật; 

b) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử 

dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, 

bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình; 

c) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây 

dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công 

trình, công trình xây dựng; 

d) Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng. 

4. Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của 

pháp luật có liên quan, 

5. Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, 

sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định tại Điều 24 Nghị 

định này và quy định của hợp đồng xây dựng. 
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6. Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị 

công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo quy định của hợp 

đồng xây dựng. 

7. Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng 

công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ 

hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất 

lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ 

sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp 

với thời gian thực hiện thực tế tại công trường. 

8. Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi công xây dựng 

công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là nhà 

thầu chính hoặc tổng thầu. 

9. Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây 

dựng (nếu có). 

10. Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, 

kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm 

thu. 

11. Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định. 

12. Lập bản vẽ hoàn công theo quy định. 

13. Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu 

giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng 

mục công trình, công trình xây dựng. 

14. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi 

trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của chủ 

đầu tư. 

15. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình 

ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong 

hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác. 

Điều 26. Giám sát thi công xây dựng công trình 
1. Công trình xây dựng phải được giám sát trong quá trình thi công xây dựng theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 120 Luật Xây dựng. Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình gồm: 

a) Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng 

của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, cho các nhà thầu có liên 

quan biết để phối hợp thực hiện; 

b) Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 của 

Luật Xây dựng; 

c) Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự 

thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: Nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình; 

d) Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã 

được phê duyệt; 

đ) Xem xét và chấp thuận các nội dung do nhà thầu trình quy định tại Khoản 3 Điều 25 

Nghị định này và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi 

công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng. Trường hợp 

cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà 

thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với 

các nội dung nêu trên; 

e) Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công 

trình; 

g) Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác triển khai 

công việc tại hiện trường theo yêu cầu về tiến độ thi công của công trình; 
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h) Giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các công trình xây 

dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; giám sát các biện pháp đảm bảo an 

toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình; 

i) Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động theo quy định của quy chuẩn, quy định của hợp 

đồng và quy định của pháp luật về an toàn lao động; 

k) Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết 

kế; 

l) Tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công 

xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn; chủ 

trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình 

thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị 

định này; 

m) Kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công; 

n) Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công 

trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 29 Nghị định này; 

o) Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công, nghiệm thu giai 

đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng 

mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi 

công xây dựng hoàn thành; 

p) Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng; 

q) Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng. 

2. Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình hoặc thuê tổ 

chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn 

bộ các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3.Trường hợp áp dụng loại hợp đồng tổng thầu thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi 

công xây dựng công trình (tổng thầu EPC) hoặc hợp đồng chìa khóa trao tay, trách nhiệm 

thực hiện giám sát thi công xây dựng được quy định như sau: 

a) Tổng thầu có trách nhiệm thực hiện giám sát thi công xây dựng đối với phần việc do 

mình thực hiện và phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. Tổng thầu được tự thực hiện hoặc 

thuê nhà thầu tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một, một số 

hoặc toàn bộ các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này và phải được quy định trong hợp 

đồng xây dựng giữa tổng thầu với chủ đầu tư; 

b) Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giám sát thi công xây dựng của tổng 

thầu. Chủ đầu tư được quyền cử đại diện tham gia kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, 

giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng của công trình và phải được thỏa thuận trước với 

tổng thầu trong kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 25 

Nghị định này. 

4. Tổ chức thực hiện giám sát quy định tại Khoản 2 và Điểm a Khoản 3 Điều này phải xây 

dựng hệ thống quản lý chất lượng và có đủ nhân sự thực hiện giám sát tại công trường phù 

hợp với quy mô, yêu cầu của công việc thực hiện giám sát. Tùy theo quy mô, tính chất, kỹ 

thuật của công trình, cơ cấu nhân sự của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình bao 

gồm giám sát trưởng và các giám sát viên. Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng 

của tổ chức nêu trên phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với 

chuyên ngành được đào tạo và cấp công trình. 

5. Đối với các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà 

nước ngoài ngân sách: 

a) Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình phải độc lập với các nhà thầu thi công xây 

dựng và các nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử 

dụng cho công trình; 

b) Tổ chức giám sát thi công xây dựng không được tham gia kiểm định chất lượng công 

trình xây dựng do mình giám sát; 
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c) Nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho 

công trình không được tham gia kiểm định chất lượng sản phẩm có liên quan đến vật tư, 

thiết bị do mình cung cấp. 

6. Bộ Xây dựng hướng dẫn về hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình. 

Điều 27. Nghiệm thu công việc xây dựng 
1. Căn cứ vào kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra đối với các công việc xây dựng và tiến độ thi 

công thực tế trên công trường, người giám sát thi công xây dựng công trình và người phụ 

trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện nghiệm 

thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công. Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng 

biên bản cho một hoặc nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự 

thi công. 

2. Người giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, 

chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng, các kết quả 

kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình thi công xây 

dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để kiểm tra các công việc xây dựng được yêu 

cầu nghiệm thu. 

3. Người giám sát thi công xây dựng phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và xác 

nhận bằng biên bản, tối đa không quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo nghiệm thu 

công việc xây dựng để chuyển bước thi công của nhà thầu thi công xây dựng. Trường hợp 

không đồng ý nghiệm thu phải thông báo lý do bằng văn bản cho nhà thầu thi công xây 

dựng. 

Điều 28. Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công 

trình 
1. Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế ba bước, nhà thầu lập thiết kế 

bản vẽ thi công đối với trường hợp thiết kế một bước hoặc hai bước có trách nhiệm thực 

hiện giám sát tác giả theo quy định của hợp đồng xây dựng. 

2. Nội dung thực hiện: 

a) Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà 

thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình; 

b) Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết 

kế trong quá trình thi công xây dựng, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây 

dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư; 

c) Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc thi 

công sai với thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công xây dựng; 

d) Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp 

phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu phải có 

ý kiến kịp thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư. 

Điều 29. Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực 

của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng 
1. Thí nghiệm đối chứng được thực hiện trong các trường hợp sau: 

a) Được quy định trong hợp đồng xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình quan 

trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công trình có ảnh hưởng lớn 

đến an toàn cộng đồng và môi trường; 

b) Khi vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị và chất lượng thi công xây dựng có dấu hiệu 

không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật hoặc thiết kế; 

c) Theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng. 

2. Kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được thực 

hiện trong các trường hợp sau: 

a) Được quy định trong hợp đồng xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật theo yêu cầu của thiết kế; 

b) Khi công trình, hạng mục công trình, bộ phận công trình xây dựng có biểu hiện không 

đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của thiết kế; 
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c) Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng đầu tư theo hình thức 

đối tác công tư; 

d) Trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng theo quy định của pháp 

luật về giám định tư pháp hoặc theo yêu cầu của cơ quan chủ trì tổ chức giám định nguyên 

nhân sự cố khi xảy ra sự cố công trình xây dựng; 

đ) Theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng hoặc yêu cầu 

của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi cần thiết. 

3. Trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1, Điểm d và Điểm đ Khoản 2 Điều này, cơ quan 

yêu cầu được phép chỉ định tổ chức tư vấn theo quy trình chỉ định thầu rút gọn quy định tại 

Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 về Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu để thực hiện. 

4. Nhà thầu thiết kế xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng, 

sản xuất sản phẩm xây dựng và các nhà thầu khác có liên quan phải chịu chi phí thực hiện 

thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công 

trình nếu kết quả thí nghiệm, kiểm định chứng minh được lỗi của các nhà thầu này. Đối với 

các trường hợp còn lại, chi phí thực hiện các công việc này được tính vào tổng mức đầu tư 

xây dựng công trình. 

Điều 30. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng 
1. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng công trình, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây 

dựng có thể thỏa thuận về việc nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc một bộ phận 

công trình xây dựng trong các trường hợp sau: 

a) Khi kết thúc một giai đoạn thi công hoặc một bộ phận công trình cần phải thực hiện kiểm 

tra, nghiệm thu để đánh giá chất lượng trước khi chuyển sang giai đoạn thi công tiếp theo; 

b) Khi kết thúc một gói thầu xây dựng. 

2. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng có liên quan thỏa thuận về thời điểm nghiệm 

thu, trình tự và nội dung nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu; kết quả nghiệm thu 

được lập thành biên bản, 

Điều 31. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử 

dụng 
1. Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. 

2. Điều kiện để nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng: 

a) Các công việc xây dựng đã thực hiện được nghiệm thu theo quy định tại Điều 27, Điều 30 

Nghị định này. Kết quả thí nghiệm, kiểm tra, chạy thử đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo 

quy định của thiết kế xây dựng; 

b) Không còn tồn tại lớn về chất lượng thi công xây dựng làm ảnh hưởng đến an toàn khai 

thác, sử dụng công trình; 

c) Được cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và 

chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; được cơ quan phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 

môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và văn bản chấp 

thuận của cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan, nếu có. 

3. Chủ đầu tư được quyết định tổ chức nghiệm thu từng phần công trình hoặc nghiệm thu có 

điều kiện để đưa công trình vào sử dụng trong trường hợp còn một số tồn tại về chất lượng 

nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ, công năng của công trình và 

bảo đảm công trình, đủ điều kiện khai thác an toàn. Biên bản nghiệm thu phải nêu rõ các các 

tồn tại về chất lượng cần khắc phục hoặc các công việc xây dựng cần được tiếp tục thực 

hiện và thời gian hoàn thành các công việc này. Chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu hoàn 

thành công trình sau khi các tồn tại về chất lượng đã được khắc phục hoặc các công việc xây 

dựng còn lại đã được hoàn thành. 

4. Điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng: 

a) Công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu theo quy định; 
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b) Đối với các công trình quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định này, phải được cơ quan 

có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định này kiểm tra công tác nghiệm thu 

và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư nêu tại Điểm a Khoản này. 

Riêng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách, chủ 

đầu tư chỉ được quyết toán hợp đồng thi công xây dựng sau khi có văn bản chấp thuận kết 

quả nghiệm thu nêu trên. 

5. Chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan thỏa thuận về thời điểm nghiệm thu, trình tự và 

nội dung nghiệm thu; kết quả nghiệm thu được lập thành biên bản. 

Điều 32. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng 
1. Công trình xây dựng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 

Điều này kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công 

xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật Xây dựng bao gồm: 

a) Công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo danh 

mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định hàng năm; 

b) Công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; 

c) Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định 

này ngoài các công trình đã nêu tại Điểm a, Điểm b Khoản này; 

d) Công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường ngoài các công trình quy định tại Điểm a, 

Điểm b, Điểm c Khoản này được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra theo quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường; 

đ) Riêng đối với công trình đường dây, trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống, 

công trình cấp IV sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu 

theo quy định của Nghị định này. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo về kết quả nghiệm thu 

nêu trên cho cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp tại Điểm c Khoản 2 Điều này 

để tổng hợp, theo dõi. 

2. Thẩm quyền kiểm tra: 

a) Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng được thành lập và hoạt động 

theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện kiểm tra đối với công trình quy định tại 

Điểm a Khoản 1 Điều này; 

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây 

dựng chuyên ngành kiểm tra các loại công trình không phân biệt nguồn vốn đầu tư thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Nghị định này đối 

với công trình cấp I, công trình cấp đặc biệt, công trình do Thủ tướng Chính phủ giao, công 

trình theo tuyến đi qua 2 tỉnh trở lên, công trình do Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây 

dựng chuyên ngành quyết định đầu tư, công trình do các Tập đoàn kinh tế nhà nước quyết 

định đầu tư hoặc làm chủ đầu tư, trừ các công trình quy định tại Điểm a Khoản này; 

c) Sở Xây dựng và Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra các loại công 

trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở theo quy định tại Khoản 4 

Điều 51 Nghị định này, trừ các công trình quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này. 

Căn cứ điều kiện thực tế của các địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền 

thực hiện kiểm tra đối với một số công trình cấp III, IV thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng, 

Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành nêu trên cho Phòng có chức năng quản lý xây 

dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện; 

d) Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình, hạng mục 

công trình có loại và cấp khác nhau thuộc đối tượng nêu tại Khoản 1 Điều này thì cơ quan 

chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra là cơ quan có trách nhiệm thực hiện kiểm tra đối với công 

trình, hạng mục công trình chính có cấp cao nhất của dự án đầu tư xây dựng công trình; 

đ) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định về thẩm quyền thực hiện kiểm tra đối với các công 

trình quốc phòng, an ninh. 

3. Nội dung kiểm tra bao gồm kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất 

lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng 
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trong khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình theo quy định của Nghị định này và 

quy định của pháp luật có liên quan. 

4. Trình tự kiểm tra: 

a) Đối với công trình quy định tại Khoản 1 Điều này, sau khi khởi công chủ đầu tư có trách 

nhiệm báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này các thông tin sau: 

Tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô và tiến độ 

thi công dự kiến của công trình; 

b) Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này thông báo cho chủ đầu tư kế 

hoạch kiểm tra; tổ chức thực hiện kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra trong quá trình thi 

công xây dựng công trình chậm nhất sau 7 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra; 

c) Tối thiểu trước 15 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I hoặc trước 10 ngày đối với 

các công trình còn lại so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu theo quy định tại 

Khoản 1 hoặc Khoản 3 Điều 31 Nghị định này, chủ đầu tư phải gửi văn bản đề nghị kiểm tra 

công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng tới cơ quan có 

thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này; 

d) Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này thực hiện kiểm tra công tác 

nghiệm thu của chủ đầu tư và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư 

trong thời hạn 15 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I hoặc 10 ngày đối với các công 

trình còn lại kể từ khi kết thúc kiểm tra. Trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện các yêu cầu 

quy định tại Điểm đ Khoản này thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành 

các yêu cầu này; 

đ) Trong quá trình kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền được quyền yêu cầu chủ đầu tư và các 

bên có liên quan giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có) và thực hiện thí nghiệm đối 

chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục hoặc toàn bộ công trình theo quy 

định tại Điều 29 Nghị định này; 

e) Cơ quan có thẩm quyền được mời các tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia 

thực hiện việc kiểm tra. 

5. Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành 

thi công xây dựng do chủ đầu tư lập dự toán, thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng 

mức đầu tư xây dựng công trình. 

6. Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công 

và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình. 

Điều 33. Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng 
1. Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng phải được chủ đầu tư tổ chức lập đầy đủ trước khi 

đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào khai thác, vận hành. 

2. Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng được lập một lần chung cho toàn bộ dự án đầu tư 

xây dựng công trình nếu các công trình (hạng mục công trình) thuộc dự án được đưa vào 

khai thác, sử dụng cùng một thời điểm. Trường hợp các công trình (hạng mục công trình) 

của dự án được đưa vào khai thác, sử dụng ở thời điểm khác nhau thì có thể lập hồ sơ hoàn 

thành công trình cho riêng từng công trình (hạng mục công trình) này. 

3. Chủ đầu tư tổ chức lập và lưu trữ một bộ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng; các chủ 

thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình tự lưu trữ các hồ sơ liên quan đến phần 

việc do mình thực hiện. Riêng công trình nhà ở và công trình di tích, việc lưu trữ hồ sơ còn 

phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về di sản văn hóa. 

4. Bộ Xây dựng hướng dẫn về danh mục và thời hạn lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình. 

Điều 34. Bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng 
1. Việc bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại 

Điều 124 Luật Xây dựng. 

2. Tùy theo điều kiện cụ thể của công trình, từng phần công trình, hạng mục công trình đã 

hoàn thành và được nghiệm thu theo quy định có thể được bàn giao đưa vào khai thác theo 

yêu cầu của chủ đầu tư hoặc đơn vị khai thác sử dụng. 
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3. Trường hợp áp dụng đầu tư theo hình thức đối tác công tư, cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền ký hợp đồng dự án, nhà đầu tư phải xem xét việc đáp ứng các điều kiện chuyển 

giao quy định tại hợp đồng dự án và các quy định của văn bản quy phạm pháp luật khác có 

liên quan. 

Điều 35. Yêu cầu về bảo hành công trình xây dựng 
1. Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư 

về việc bảo hành đối với phần công việc do mình thực hiện. 

2. Thời gian bảo hành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, 

nâng cấp được tính kể từ khi nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 31 

Nghị định này và được quy định như sau: 

a) Không ít hơn 24 tháng đối với công trình, hạng mục công trình cấp đặc biệt và cấp I; 

b) Không ít hơn 12 tháng đối với các công trình, hạng mục công trình cấp còn lại; 

c) Riêng đối với nhà ở, thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

3. Thời gian bảo hành đối với các thiết bị công trình, thiết bị công nghệ được xác định theo 

hợp đồng xây dựng nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản 

xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị. 

4. Tùy theo điều kiện cụ thể của công trình, chủ đầu tư có thể thỏa thuận với nhà thầu về 

thời gian bảo hành riêng cho một hoặc một số hạng mục công trình hoặc gói thầu thi công 

xây dựng, lắp đặt thiết bị ngoài thời gian bảo hành chung cho công trình theo quy định tại 

Khoản 2 Điều này, nhưng không ít hơn thời gian bảo hành quy định tại Khoản 2, Khoản 3 

Điều này. 

5. Đối với các hạng mục công trình trong quá trình thi công có khiếm khuyết về chất lượng 

hoặc xảy ra sự cố đã được nhà thầu sửa chữa, khắc phục thì thời gian bảo hành của các hạng 

mục công trình này có thể kéo dài hơn trên cơ sở thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu thi 

công xây dựng trước khi được nghiệm thu. 

6. Chủ đầu tư phải thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu tham gia xây dựng 

công trình về quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành công trình xây dựng; thời 

hạn bảo hành công trình xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ; mức tiền bảo 

hành; việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo hành và việc thay thế tiền bảo hành công trình 

xây dựng bằng thư bảo lãnh bảo hành của ngân hàng có giá trị tương đương. Các nhà thầu 

nêu trên chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình hoặc giải tỏa thư bảo lãnh bảo hành sau 

khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo 

hành. 

7. Đối với công trình sử dụng vốn nhà nước, mức tiền bảo hành tối thiểu được quy định như 

sau: 

a) 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp I; 

b) 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp còn lại; 

c) Mức tiền bảo hành đối với công trình sử dụng vốn khác có thể tham khảo các mức tối 

thiểu nêu tại Điểm a và Điểm b Khoản này để áp dụng. 

Điều 36. Thực hiện bảo hành công trình xây dựng 
1. Trong thời gian bảo hành công trình xây dựng, khi phát hiện hư hỏng, khiếm khuyết của 

công trình thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thông báo cho chủ đầu tư 

để yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị thực hiện bảo 

hành. 

2. Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị thực hiện bảo hành phân công 

việc do mình thực hiện sau khi nhận được thông báo yêu cầu bảo hành của chủ đầu tư, chủ 

sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình đối với các hư hỏng phát sinh trong thời gian 

bảo hành và phải chịu mọi chi phí liên quan đến thực hiện bảo hành. 

3. Nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị có quyền từ chối bảo 

hành trong các trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh không phải do lỗi của nhà thầu 

gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng; Trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh 

do lỗi của nhà thầu mà nhà thầu không thực hiện bảo hành thì chủ đầu tư có quyền sử dụng 
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tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện bảo hành. Chủ đầu tư hoặc người 

quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định về vận hành, bảo 

trì công trình xây dựng trong quá trình khai thác, sử dụng công trình. 

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện bảo hành của nhà thầu thi 

công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị. 

5. Xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình xây dựng: 

a) Khi kết thúc thời gian bảo hành, nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung 

ứng thiết bị lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành gửi chủ đầu tư. Chủ đầu tư có tránh 

nhiệm xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu bằng văn bản; 

b) Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tham gia xác nhận 

hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà 

thầu cung ứng thiết bị khi có yêu cầu của Chủ đầu tư. 

6. Nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây 

dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình và các nhà thầu khác có liên quan 

chịu trách nhiệm về chất lượng đối với phần công việc do mình thực hiện kể cả sau thời 

gian bảo hành. 

Chương V  

BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Điều 37. Trình tự thực hiện bảo trì công trình xây dựng 
1. Lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng. 

2. Lập kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì công trình xây dựng. 

3. Thực hiện bảo trì và quản lý chất lượng công việc bảo trì. 

4. Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình. 

5. Lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình xây dựng. 

Điều 38. Quy trình bảo trì công trình xây dựng 
1. Nội dung chính của quy trình bảo trình công trình xây dựng bao gồm: 

a) Các thông số kỹ thuật, công nghệ của công trình, bộ phận công trình và thiết bị công 

trình; 

b) Quy định đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình; 

c) Quy định nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình phù hợp với từng bộ phận 

công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình; 

d) Quy định thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình; 

đ) Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công 

trình bị xuống cấp; 

e) Quy định thời gian sử dụng của công trình; 

g) Quy định về nội dung, thời gian đánh giá định kỳ đối với công trình phải đánh giá an toàn 

trong quá trình khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan; 

h) Xác định thời điểm, đối tượng và nội dung cần kiểm định định kỳ; 

i) Quy định thời điểm, phương pháp, chu kỳ quan trắc đối với công trình có yêu cầu thực 

hiện quan trắc; 

k) Các chỉ dẫn khác liên quan đến bảo trì công trình xây dựng và quy định các điều kiện 

nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện bảo trì công 

trình xây dựng. 

2. Trách nhiệm lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng: 

a) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình lập và bàn giao cho chủ đầu tư quy trình bảo trì 

công trình xây dựng, bộ phận công trình cùng với hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; 

cập nhật quy trình bảo trì cho phù hợp với các nội dung thay đổi thiết kế trong quá trình thi 

công xây dựng (nếu có) trước khi nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa 

vào sử dụng; 

b) Nhà thầu cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình lập và bàn giao cho chủ đầu tư quy trình 

bảo trì đối với thiết bị do mình cung cấp trước khi lắp đặt vào công trình; 
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c) Trường hợp nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị không lập 

được quy trình bảo trì, chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn khác có đủ điều kiện năng lực 

để lập quy trình, bảo trì cho các đối tượng nêu tại Điểm a, Điểm b Khoản này và có trách 

nhiệm chi trả chi phí tư vấn; 

d) Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì theo quy định tại Điểm b Khoản 1 

Điều 126 Luật Xây dựng. Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có 

thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ quy trình 

bảo trì công trình xây dựng do nhà thầu thiết kế lập làm cơ sở cho việc phê duyệt; 

đ) Đối với các công trình xây dựng đã đưa vào khai thác, sử dụng nhưng chưa có quy trình 

bảo trì thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình tổ chức lập và phê duyệt quy 

trình bảo trì công trình xây dựng, có thể tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng 

làm cơ sở để lập quy trình bảo trì công trình xây dựng nếu cần thiết. Trong quy trình bảo trì 

phải xác định rõ thời gian sử dụng còn lại của công trình. 

3. Không bắt buộc phải lập quy trình bảo trì riêng cho từng công trình cấp III trở xuống, nhà 

ở riêng lẻ và công trình tạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Chủ sở hữu hoặc 

người quản lý sử dụng của các công trình này vẫn phải thực hiện bảo trì công trình xây dựng 

theo các quy định về bảo trì công trình xây dựng của Nghị định này. 

4. Trường hợp có tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo trì hoặc có quy trình bảo trì của công trình 

tương tự phù hợp thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có thể áp dụng tiêu 

chuẩn kỹ thuật hoặc quy trình đó cho công trình mà không cần lập quy trình bảo trì riêng. 

5. Điều chỉnh quy trình bảo trì công trình xây dựng: 

a) Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình được quyền điều chỉnh quy trình bảo 

trì khi phát hiện thấy những yếu tố bất hợp lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình, 

gây ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng công trình và chịu trách nhiệm về quyết định của 

mình; 

b) Nhà thầu lập quy trình bảo trì có nghĩa vụ sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi những nội dung 

bất hợp lý trong quy trình bảo trì nếu do lỗi của mình gây ra và có quyền từ chối những yêu 

cầu điều chỉnh quy trình bảo trì không hợp lý của chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng 

công trình; 

c) Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có quyền thuê nhà thầu khác có đủ 

điều kiện năng lực thực hiện sửa đổi, bổ sung thay đổi quy trình bảo trì trong trường hợp 

nhà thầu lập quy trình bảo trì ban đầu không thực hiện các việc này. Nhà thầu thực hiện sửa 

đổi, bổ sung quy trình bảo trì công trình xây dựng phải chịu trách nhiệm về chất lượng công 

việc do mình thực hiện; 

d) Đối với công trình sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì để thực hiện bảo trì, khi tiêu chuẩn 

này được sửa đổi hoặc thay thế thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có 

trách nhiệm thực hiện bảo trì theo nội dung đã được sửa đổi; 

đ) Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm phê duyệt những nội 

dung điều chỉnh của quy trình bảo trì, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Điều 39. Kế hoạch bảo trì công trình xây dựng              
1. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình lập kế hoạch bảo trì công trình xây 

dựng hằng năm trên cơ sở quy trình bảo trì được phê duyệt và hiện trạng công trình. 

2. Nội dung chính của kế hoạch bảo trì công trình xây dựng bao gồm: 

a) Tên công việc thực hiện; 

b) Thời gian thực hiện; 

c) Phương thức thực hiện; 

d) Chi phí thực hiện. 

3. Kế hoạch bảo trì có thể được sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện. Chủ sở hữu hoặc 

người quản lý sử dụng công trình quyết định việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch bảo trì công 

trình xây dựng. 

4. Việc sửa chữa công trình, thiết bị tùy theo mức độ chi phí, thủ tục được thực hiện như 

sau: 
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a) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí dưới 5 trăm triệu đồng từ 

nguồn vốn ngân sách nhà nước thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự 

quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung sau: Tên bộ phận công trình hoặc thiết bị 

cần sửa chữa, thay thế; lý do sửa chữa hoặc thay thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối 

lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành; 

b) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí thực hiện từ 5 trăm triệu đồng 

trở lên từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công 

trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư 

xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình; 

c) Đối với công việc sửa chữa công trình không sử dụng vốn từ nguồn ngân sách nhà nước, 

khuyến khích chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tham khảo, áp dụng các nội 

dung nêu tại Điểm a, Điểm b Khoản này. 

Điều 40. Thực hiện bảo trì công trình xây dựng 
1. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự tổ chức thực hiện việc kiểm tra, bảo 

dưỡng và sửa chữa công trình theo quy trình bảo trì công trình được phê duyệt nếu đủ điều 

kiện năng lực hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện. 

2. Kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện kịp thời các dấu 

hiệu xuống cấp, những hư hỏng của công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình làm cơ sở cho 

việc bảo dưỡng công trình. 

3. Bảo dưỡng công trình được thực hiện theo kế hoạch bảo trì hằng năm và quy trình bảo trì 

công trình xây dựng được phê duyệt. 

4. Sửa chữa công trình bao gồm: 

a) Sửa chữa định kỳ công trình bao gồm sửa chữa hư hỏng hoặc thay thế bộ phận công trình, 

thiết bị lắp đặt vào công trình bị hư hỏng được thực hiện định kỳ theo quy định của quy 

trình bảo trì; 

b) Sửa chữa đột xuất công trình được thực hiện khi bộ phận công trình, công trình bị hư 

hỏng do chịu tác động đột xuất như gió, bão, lũ lụt, động đất, va đập, cháy và những tác 

động đột xuất khác hoặc khi bộ phận công trình, công trình có biểu hiện xuống cấp ảnh 

hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành, khai thác công trình. 

5. Kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo trì được thực hiện trong các 

trường hợp sau: 

a) Kiểm định định kỳ theo quy trình bảo trì công trình đã được phê duyệt; 

b) Khi phát hiện thấy chất lượng công trình có những hư hỏng của một số bộ phận công 

trình, công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử 

dụng; 

c) Khi có yêu cầu đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình phục vụ cho việc lập quy 

trình bảo trì đối với những công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì; 

d) Khi cần có cơ sở để quyết định việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình đối với các 

công trình đã hết tuổi thọ thiết kế hoặc làm cơ sở cho việc cải tạo, nâng cấp công trình; 

đ) Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. 

6. Quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì phải được thực hiện trong các trường hợp 

sau: 

a) Các công trình quan trọng quốc gia, công trình khi xảy ra sự cố có thể dẫn tới thảm họa; 

b) Công trình có dấu hiệu lún, nghiêng, nứt và các dấu hiệu bất thường khác có khả năng 

gây sập đổ công trình; 

c) Theo yêu cầu của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng; 

Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quy định về danh mục các 

công trình bắt buộc phải quan trắc trong quá trình khai thác sử dụng. 

7. Trường hợp công trình có nhiều chủ sở hữu thì ngoài việc chịu trách nhiệm bảo trì phần 

công trình thuộc sở hữu riêng của mình, các chủ sở hữu có trách nhiệm bảo trì cả phần công 

trình thuộc sở hữu chung theo quy định của pháp luật có liên quan. 

560



8. Đối với các công trình chưa bàn giao được cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng 

công trình, Chủ đầu tư có trách nhiệm lập kế hoạch bảo trì công trình xây dựng và thực hiện 

việc bảo trì công trình xây dựng theo các nội dung quy định tại Điều này và Điều 39 Nghị 

định này. Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho Chủ sở 

hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình trước khi bàn giao công trình đưa vào khai thác, 

sử dụng. 

Điều 41. Quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng 
1. Việc kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ và đột xuất được chủ sở hữu hoặc người 

quản lý, sử dụng công trình thực hiện bằng trực quan, bằng các số liệu quan trắc thường 

xuyên (nếu có) hoặc bằng các thiết bị kiểm tra chuyên dụng khi cần thiết. 

2. Công tác bảo dưỡng công trình được thực hiện từng bước theo quy định tại quy trình bảo 

trì công trình xây dựng. Kết quả thực hiện công tác bảo dưỡng công trình phải được ghi 

chép và lập hồ sơ; chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm xác 

nhận việc hoàn thành công tác bảo dưỡng và quản lý trong hồ sơ bảo trì công trình xây 

dựng. 

3. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức giám sát, 

nghiệm thu công tác thi công sửa chữa; lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ sửa chữa công trình 

theo quy định của pháp luật về quản lý công trình xây dựng và các quy định pháp luật khác 

có liên quan. 

4. Công việc sửa chữa công trình phải được bảo hành không ít hơn 6 tháng đối với công 

trình từ cấp II trở xuống và không ít hơn 12 tháng đối với công trình từ cấp I trở lên. 

5. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thỏa thuận với nhà thầu sửa chữa 

công trình về quyền và trách nhiệm bảo hành, thời gian bảo hành, mức tiền bảo hành đối với 

các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng. 

6. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức giám sát, 

nghiệm thu công tác thi công sửa chữa; lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ sửa chữa công trình 

theo quy định của pháp luật. 

7. Trường hợp công trình có yêu cầu về quan trắc hoặc phải kiểm định chất lượng thì chủ sở 

hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực để 

thực hiện. Trường hợp cần thiết chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có thể 

thuê tổ chức độc lập để đánh giá báo cáo kết quả kiểm định, báo cáo kết quả quan trắc. 

8. Tài liệu phục vụ bảo trì công trình xây dựng: 

a) Các tài liệu phục vụ công tác bảo trì bao gồm quy trình bảo trì công trình xây dựng, bản 

vẽ hoàn công, lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình và các hồ sơ, tài liệu cần thiết khác 

phục vụ cho bảo trì công trình xây dựng; 

b) Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao các tài liệu phục vụ bảo trì công trình xây dựng cho 

chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình trước khi bàn giao công trình đưa vào 

khai thác, sử dụng. 

9. Hồ sơ bảo trì công trình xây dựng bao gồm: 

a) Các tài liệu phục vụ công tác bảo trì công trình xây dựng nêu tại Khoản 8 Điều này; 

b) Kế hoạch bảo trì; 

c) Kết quả kiểm tra công trình thường xuyên và định kỳ; 

d) Kết quả bảo dưỡng, sửa chữa công trình; 

đ) Kết quả quan trắc, kết quả kiểm định chất lượng công trình (nếu có); 

e) Kết quả đánh giá an toàn chịu lực và vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử 

dụng (nếu có); 

g) Các tài liệu khác có liên quan. 

Điều 42. Chi phí bảo trì công trình xây dựng 
1. Kinh phí bảo trì công trình xây dựng được hình thành từ các nguồn sau đây: 

a) Ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương) phân bổ hàng năm 

đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; 

b) Nguồn thu phí sử dụng công trình xây dựng ngoài ngân sách nhà nước; 
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c) Nguồn vốn của chủ đầu tư, chủ sở hữu đối với các công trình kinh doanh; 

d) Nguồn đóng góp và huy động của các tổ chức, cá nhân; 

đ) Các nguồn vốn hợp pháp khác. 

2. Chi phí lập, thẩm tra quy trình bảo trì công trình xây dựng: 

a) Chi phí lập, thẩm tra quy trình bảo trì công trình xây dựng được tính trong tổng mức đầu 

tư xây dựng công trình; 

b) Chi phí lập, thẩm tra quy trình bảo trì công trình xây dựng đối với công trình đã đưa vào 

khai thác, sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì được tính trong chi phí bảo trì công trình 

xây dựng; 

c) Chi phí điều chỉnh quy trình bảo trì công trình xây dựng nằm trong chi phí bảo trì công 

trình xây dựng. Nhà thầu lập quy trình bảo trì công trình xây dựng có trách nhiệm chi trả chi 

phí thực hiện điều chỉnh quy trình bảo trì công trình xây dựng trong trường hợp việc phải 

thực hiện điều chỉnh này do lỗi của mình gây ra. 

3. Dự toán bảo trì công trình xây dựng: 

a) Dự toán bảo trì công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là dự toán bảo trì) được xác định 

theo công việc bảo trì cụ thể và là căn cứ để chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công 

trình quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng; 

b) Dự toán bảo trì được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo kế 

hoạch bảo trì và đơn giá xây dựng theo quy định của cấp có thẩm quyền phục vụ bảo trì 

công trình xây dựng để thực hiện khối lượng công việc đó; 

c) Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định 

và phê duyệt dự toán bảo trì đối với các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

và vốn nhà nước ngoài ngân sách để thực hiện bảo trì công trình xây dựng. 

Đối với các công trình sử dụng nguồn vốn khác, khuyến khích chủ sở hữu hoặc người quản 

lý, sử dụng công trình tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí bảo trì; 

d) Các cơ quan quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 51 Nghị định này căn cứ 

phương pháp lập định mức xây dựng phục vụ bảo trì công trình xây dựng do Bộ Xây dựng 

hướng dẫn, tổ chức xây dựng và công bố các định mức xây dựng phục vụ bảo trì cho các 

công trình phù hợp với đặc thù của Bộ, địa phương và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, 

quản lý. 

4. Chủ sở hữu công trình hoặc người quản lý, sử dụng công trình phê duyệt dự toán bảo trì 

công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí trong hoạt động xây 

dựng. 

5. Quản lý, thanh toán, quyết toán chi phí bảo trì công trình xây dựng: 

a) Đối với công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chủ sở hữu hoặc 

người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí 

bảo trì công trình xây dựng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định 

khác của pháp luật có liên quan; 

b) Đối với công trình xây dựng không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện 

bảo trì, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình chịu trách nhiệm quản lý kinh 

phí thực hiện bảo trì và thanh toán, quyết toán chi phí bảo trì công trình xây dựng. 

6. Đối với trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 40 Nghị định này, chi phí bảo trì công 

trình xây dựng được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình. 

Điều 43. Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình 

khai thác, sử dụng 
1. Công trình quan trọng quốc gia, công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, ảnh hưởng đến 

an toàn cộng đồng phải được tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn của công trình trong quá 

trình khai thác sử dụng. 

2. Nội dung đánh giá bao gồm an toàn chịu lực và an toàn vận hành trong quá trình khai 

thác, sử dụng của công trình. Việc đánh giá an toàn phòng cháy và chữa cháy, an toàn hạt 

nhân và các nội dung đánh giá an toàn khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có 

liên quan. 
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3. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải tổ chức đánh giá định kỳ về an 

toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình, gửi kết quả đánh giá đến cơ quan có thẩm 

quyền quy định tại Khoản 4 Điều này để theo dõi và kiểm tra. 

4. Thẩm quyền kiểm tra công tác đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành trong quá trình 

khai thác, sử dụng công trình: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây 

dựng chuyên ngành kiểm tra đối với công trình cấp I trở lên theo chuyên ngành quản lý quy 

định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Nghị định này; 

b) Sở Xây dựng và Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra đối với công 

trình trên địa bàn từ cấp II trở xuống theo chuyên ngành quản lý quy định tại Khoản 4 Điều 

51 Nghị định này; 

c) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thực hiện kiểm tra đối với các công trình quốc 

phòng, an ninh. 

5. Chi phí thực hiện việc đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác sử dụng bao 

gồm chi phí kiểm định chất lượng, chi phí thuế chuyên gia và các chi phí cần thiết khác do 

chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình chi trả và được tính vào chi phí bảo trì 

công trình xây dựng. 

6. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Bộ 

Quốc phòng và Bộ Công an quy định về đối tượng công trình, tần suất đánh giá, quy trình 

đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành của công trình trong quá trình khai thác, sử 

dụng. 

Điều 44. Xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho 

khai thác, sử dụng 
1. Khi phát hiện công trình, hạng mục công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an 

toàn cho việc khai thác, sử dụng thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có 

trách nhiệm thực hiện các việc sau đây: 

a) Kiểm tra lại hiện trạng công trình; 

b) Tổ chức kiểm định chất lượng công trình (nếu cần thiết); 

c) Quyết định thực hiện các biện pháp khẩn cấp như hạn chế sử dụng công trình, ngừng sử 

dụng công trình, di chuyển người và tài sản để bảo đảm an toàn nếu công trình có nguy cơ 

sập đổ; 

d) Báo cáo ngay với chính quyền địa phương nơi gần nhất; 

đ) Sửa chữa những hư hỏng có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, an toàn vận 

hành của công trình hoặc phá dỡ công trình khi cần thiết. 

2. Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin bộ phận công trình hoặc công trình có dấu hiệu 

nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng thì chính quyền địa phương 

có trách nhiệm: 

a) Tổ chức kiểm tra, thông báo, yêu cầu và hướng dẫn chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử 

dụng công trình tổ chức khảo sát, kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ nguy hiểm, thực 

hiện sửa chữa hoặc phá dỡ bộ phận công trình hoặc công trình, nếu cần thiết; 

b) Yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện các biện pháp khẩn 

cấp nêu tại Điểm c Khoản 1 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử 

dụng công trình không chủ động thực hiện để đảm bảo an toàn; 

c) Trường hợp công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng có dấu hiệu nguy hiểm 

có thể dẫn tới nguy cơ sập đổ thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm 

chủ trì, phối hợp với chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng thực hiện ngay các biện pháp 

an toàn, bao gồm hạn chế sử dụng công trình, ngừng sử dụng công trình, di chuyển người và 

tài sản nếu cần thiết để bảo đảm an toàn; 

d) Xử lý trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình theo quy định 

của pháp luật khi không thực hiện theo các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền quy định tại Khoản 2 Điều 45 Nghị định này. 
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3. Riêng đối với chung cư cũ, chung cư có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho 

việc khai thác, sử dụng, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện các 

quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật về nhà ở. 

4. Mọi công dân đều có quyền thông báo cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công 

trình, cơ quan quản lý nhà nước hoặc các phương tiện thông tin đại chúng biết khi phát hiện 

bộ phận công trình, công trình xây dựng xảy ra sự cố hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không 

đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng để xử lý kịp thời. 

5. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền khi tiếp nhận được thông tin về bộ phận công trình, công trình xây dựng xảy ra sự cố 

hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng có trách 

nhiệm áp dụng các biện pháp an toàn nêu tại Điểm c Khoản 1 Điều này. Trường hợp không 

xử lý kịp thời, gây thiệt hại về người và tài sản thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Điều 45. Xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp 
1. Công trình hết thời hạn sử dụng thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình 

phải thực hiện các công việc sau: 

a) Tổ chức kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình; 

b) Gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng công trình (nếu có) để đảm bảo công năng và an toàn 

sử dụng trước khi xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng công trình; 

c) Tự quyết định việc tiếp tục sử dụng sau khi thực hiện các công việc nêu tại Điểm a, Điểm 

b Khoản này trừ các công trình quy định tại Điểm d Khoản này; 

d) Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình, kết quả sửa chữa 

công trình (nếu có) với các cơ quan quy định tại Khoản 2 Điều này để được xem xét và chấp 

thuận việc kéo dài thời hạn sử dụng đối với công trình quy định tại Phụ lục II Nghị định 

này. 

2. Trách nhiệm thông báo và thẩm quyền xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng có 

nhu cầu sử dụng tiếp: 

a) Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các công trình cấp 

đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Nghị 

định này; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các công trình cấp I, cấp II trên địa bàn; 

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các công trình còn lại trên địa bàn; 

d) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định về trách nhiệm thông báo và thẩm quyền xử lý đối 

với công trình hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp đối với công trình quốc phòng, 

an ninh; 

đ) Riêng đối với nhà ở, thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

3. Việc quyết định thời hạn tiếp tục sử dụng của công trình được căn cứ vào tình trạng kỹ 

thuật, yêu cầu sử dụng cụ thể, loại và cấp của công trình. 

4. Các trường hợp không tiếp tục sử dụng đối với công trình hết thời hạn sử dụng: 

a) Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình không có nhu cầu sử dụng tiếp; 

b) Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình đã thực hiện các quy định tại Khoản 

1 Điều này nhưng công trình không đảm bảo an toàn. 

5. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm phá dỡ công trình quy 

định tại Khoản 4 Điều này. 

Chương VI  

SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Điều 46. Phân cấp sự cố trong quá trình thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công 

trình 
Cấp sự cố được chia thành ba cấp theo mức độ hư hại công trình và thiệt hại về người, bao 

gồm sự cố cấp I, cấp II và cấp III như sau: 

1. Sự cố cấp I bao gồm: 

a) Sự cố công trình xây dựng làm chết từ 6 người trở lên; 

564



b) Sập, đổ công trình, hạng mục công trình cấp I trở lên hoặc hư hỏng có nguy cơ gây sập, 

đổ công trình, hạng mục công trình cấp I trở lên. 

2. Sự cố cấp II bao gồm: 

a) Sự cố công trình xây dựng làm chết từ 1 người đến 5 người; 

b) Sập, đổ công trình, hạng mục công trình cấp II, cấp III hoặc hư hỏng có nguy cơ gây sập, 

đổ công trình, hạng mục công trình cấp II và cấp III. 

3. Sự cố cấp III bao gồm các sự cố còn lại ngoài các sự cố công trình xây dựng quy định tại 

Khoản 1, Khoản 2 Điều này. 

Điều 47. Báo cáo sự cố công trình xây dựng 
1. Ngay sau khi xảy ra sự cố, bằng phương pháp nhanh nhất chủ đầu tư phải báo cáo tóm tắt 

về sự cố cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố và cơ quan cấp trên của mình, Ủy ban 

nhân dân cấp xã ngay sau khi nhận được thông tin phải báo cáo cho Ủy ban nhân dân cấp 

huyện và cấp tỉnh về sự cố. 

2. Trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư báo cáo về sự cố bằng văn bản tới 

Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố. Đối với tất cả các 

loại sự cố, nếu có thiệt hại về người thì chủ đầu tư gửi báo cáo cho Bộ Xây dựng và các cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Sau khi nhận được báo cáo bằng văn bản hoặc nhận được thông tin về sự cố, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo sự cố cho Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình 

xây dựng chuyên ngành đối với các sự cố sự cố cấp I và các sự cố khác có thiệt hại về 

người. 

4. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được quyền yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên 

quan cung cấp thông tin về sự cố. 

5. Trường hợp sự cố công trình xảy ra trong quá trình khai thác, sử dụng, chủ sở hữu hoặc 

người quản lý, sử dụng có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, 

Khoản 3 Điều này. 

Điều 48. Giải quyết sự cố công trình xây dựng 
1. Khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm 

thực hiện các biện pháp kịp thời để tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, 

hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố 

và thực hiện báo cáo theo quy định tại Điều 47 Nghị định này. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ 

đạo, hỗ trợ các bên có liên quan tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ hiện trường sự 

cố và thực hiện các công việc cần thiết khác trong quá trình giải quyết sự cố. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng và 

thực hiện các công việc sau: 

a) Xem xét, quyết định dừng, tạm dừng thi công hoặc khai thác sử dụng đối với hạng mục 

công trình, một phần hoặc toàn bộ công trình tùy theo mức độ và phạm vi sự cố; 

b) Xem xét, quyết định việc phá dỡ, thu dọn hiện trường sự cố trên cơ sở đáp ứng các yêu 

cầu sau: Đảm bảo an toàn cho người, tài sản, công trình và các công trình lân cận. Hiện 

trường sự cố phải được các bên liên quan chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép 

các tư liệu cần thiết phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố và lập hồ sơ sự cố trước 

khi phá dỡ, thu dọn; 

c) Thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố cho chủ đầu tư, các chủ thể khác có liên 

quan; các yêu cầu đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc các bên có liên quan phải thực hiện 

để khắc phục sự cố; 

d) Xử lý trách nhiệm của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật; 

đ) Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho 

Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì giải quyết đối với sự cố công trình xây dựng cấp III. 

3. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng trong quá trình thi công xây dựng hoặc chủ sở 

hữu, người quản lý, sử dụng trong quá trình khai thác, sử dụng có trách nhiệm khắc phục sự 

cố theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi khắc phục sự cố, cơ quan có 
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thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này quyết định việc tiếp tục thi công hoặc đưa công 

trình vào sử dụng. 

4. Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chi phí cho việc 

khắc phục sự cố tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sự cố. 

Điều 49. Giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng 
1. Thẩm quyền chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng được quy 

định như sau: 

a) Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức giám định 

nguyên nhân sự cố cấp I đối với công trình xây dựng chuyên ngành theo trách nhiệm quản 

lý quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Nghị định này, trừ trường hợp khác theo yêu cầu 

của Thủ tướng Chính phủ; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức giám định nguyên nhân các sự cố cấp II, cấp III trên 

địa bàn. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể đề nghị Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành phối hợp hoặc tổ chức thực hiện giám định nguyên nhân sự cố nêu trên khi cần thiết; 

c) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình 

quốc phòng, an ninh. 

2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này thành lập Tổ điều tra sự cố để 

giám định nguyên nhân sự cố. Tổ điều tra sự cố bao gồm đại diện các đơn vị của cơ quan 

chủ trì giải quyết sự cố, các cơ quan có liên quan và các chuyên gia về những chuyên ngành 

kỹ thuật liên quan đến sự cố. Trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì tổ chức giám định 

nguyên nhân sự cố chỉ định tổ chức kiểm định thực hiện giám định chất lượng công trình 

phục vụ đánh giá nguyên nhân sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục. 

Đối với sự cố có hậu quả nghiêm trọng, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ủy ban 

hoặc Tổ điều tra sự cố do Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan để 

giám định nguyên nhân sự cố. 

3. Nội dung thực hiện giám định nguyên nhân sự cố: 

a) Thu thập hồ sơ, tài liệu, số liệu kỹ thuật có liên quan và thực hiện các công việc chuyên 

môn để xác định nguyên nhân sự cố; 

b) Đánh giá mức độ an toàn của công trình sau sự cố; 

c) Phân định trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan; 

d) Lập hồ sơ giám định nguyên nhân sự cố, bao gồm: Báo cáo giám định nguyên nhân sự cố 

và các tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện giám định nguyên nhân sự cố. 

4. Chi phí tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng 

a) Trường hợp sự cố công trình xây dựng xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công 

trình, chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công 

trình xây dựng. Sau khi có kết quả giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng và 

phân định trách nhiệm thì tổ chức, cá nhân gây ra sự cố công trình xây dựng phải có trách 

nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên nhân sự cố nêu trên. Trường hợp sự cố công 

trình xảy ra do nguyên nhân bất khả kháng thì trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định 

nguyên nhân sự cố thực hiện theo quy định của hợp đồng xây dựng có liên quan; 

b) Trường hợp sự cố công trình xây dựng xảy ra trong quá trình khai thác, sử dụng công 

trình, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm chi trả chi phí tổ 

chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng. Sau khi có kết quả giám định 

nguyên nhân sự cố công trình xây dựng và phân định trách nhiệm thì tổ chức, cá nhân gây ra 

sự cố công trình xây dựng phải có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên 

nhân sự cố nêu trên. Trường hợp sự cố công trình xảy ra do nguyên nhân bất khả kháng thì 

trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên nhân sự cố do chủ sở hữu hoặc người 

quản lý, sử dụng công trình chi trả. 

Điều 50. Hồ sơ sự cố công trình xây dựng 
Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng có trách nhiệm lập hồ sơ sự cố bao gồm 

các nội dung sau: 
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1. Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố với các nội dung: Tên công trình, hạng mục công 

trình xảy ra sự cố; địa điểm xây dựng công trình, thời điểm xảy ra sự cố, mô tả sơ bộ và diễn 

biến sự cố; tình trạng công trình khi xảy ra sự cố; sơ bộ về tình hình thiệt hại về người và 

vật chất; sơ bộ về nguyên nhân sự cố. 

2. Các tài liệu về thiết kế và thi công xây dựng công trình liên quan đến sự cố. 

3. Hồ sơ giám định nguyên nhân sự cố. 

4. Các tài liệu liên quan đến quá trình giải quyết sự cố. 

Chương VII 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Điều 51. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 
1. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong phạm 

vi cả nước và quản lý chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành, bao gồm: Công 

trình dân dụng; công trình công nghiệp vật liệu xây dựng; công trình công nghiệp nhẹ; công 

trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông trong đô thị trừ công trình đường sắt, công 

trình cầu vượt sông và đường quốc lộ. 

2. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: 

a) Bộ Giao thông vận tải quản lý chất lượng công trình giao thông trừ các công trình giao 

thông do Bộ Xây dựng quản lý; 

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý chất lượng công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn; 

c) Bộ Công Thương quản lý chất lượng các công trình công nghiệp trừ các công trình công 

nghiệp do Bộ Xây dựng quản lý. 

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý chất lượng các công trình quốc phòng, an ninh. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa 

bàn. Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành giúp Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quản lý chất lượng công trình chuyên ngành trên địa bàn như sau: 

a) Sở Xây dựng quản lý chất lượng các công trình dân dụng; công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng, công trình công nghiệp nhẹ; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông 

trong đô thị trừ công trình đường sắt, công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ; 

b) Sở Giao thông vận tải quản lý chất lượng công trình giao thông trừ các công trình giao 

thông do Sở Xây dựng quản lý. 

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý chất lượng công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn; 

d) Sở Công thương quản lý chất lượng công trình công nghiệp trừ các công trình công 

nghiệp do Sở Xây dựng quản lý. 

Điều 52. Nội dung thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của 

Bộ Xây dựng 
1. Ban hành và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về quản lý chất 

lượng công trình xây dựng. 

2. Tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng 

của các Bộ, ngành, địa phương, các chủ thể tham gia xây dựng công trình và kiểm tra chất 

lượng các công trình xây dựng khi cần thiết. 

3. Yêu cầu, đôn đốc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh thực hiện kiểm tra công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng 

trong phạm vi quản lý của mình. 

4. Hướng dẫn việc đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân 

trên cả nước và đăng tải trên trang thông tin điện tử do Bộ quản lý theo quy định. 

5. Thẩm định thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình. 

6. Kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng chuyên ngành thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ và phối hợp với Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra đối 

với các công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 32 Nghị định này. 
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7. Hướng dẫn về chi phí cho việc lập, thẩm tra và điều chỉnh quy trình bảo trì; xác định tổ 

chức, cá nhân có trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng và hướng dẫn việc đóng góp chi 

phí để bảo trì đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý của Bộ; hướng dẫn phương pháp 

lập dự toán bảo trì công trình xây dựng và tổ chức lập, công bố các định mức xây dựng phục 

vụ bảo trì công trình xây dựng. 

8. Kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực và an toàn 

vận hành trong quá trình khai thác sử dụng. 

9. Xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng đối với công trình hết tuổi thọ thiết kế, xử lý 

đối với công trình có biểu hiện xuống cấp về chất lượng, không đảm bảo an toàn cho việc 

khai thác, sử dụng và thông báo thông tin các công trình hết thời hạn sử dụng được tiếp tục 

sử dụng, tạm dừng sử dụng đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý của Bộ. 

10. Chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương có liên quan thực 

hiện thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo trì công trình xây dựng 

trên phạm vi toàn quốc. 

11. Tổ chức giám định chất lượng đối với các công trình xây dựng quy định tại Khoản 1 

Điều 51 Nghị định này khi được yêu cầu hoặc khi phát hiện công trình có chất lượng không 

đảm bảo yêu cầu theo thiết kế, có nguy cơ mất an toàn chịu lực. 

12. Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 49 Nghị định này đối với 

các công trình xây dựng quy định tại Khoản 1 Điều 51 Nghị định này. 

13. Chủ trì tổ chức xét giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Điều 

9 Nghị định này. 

14. Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hằng năm về tình hình chất lượng, công tác 

quản lý chất lượng công trình xây dựng trên phạm vi cả nước và báo cáo đột xuất khi có yêu 

cầu. 

15. Xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định. 

16. Thực hiện các nội dung quản lý khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến quản 

lý chất lượng công trình xây dựng. 

Điều 53. Nội dung quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của các Bộ, 

ngành khác 
1. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm quản lý chất lượng 

công trình xây dựng như sau: 

a) Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình 

xây dựng áp dụng cho các công trình xây dựng chuyên ngành; 

b) Tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng 

của các chủ thể tham gia xây dựng công trình và kiểm tra chất lượng các công trình xây 

dựng chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ khi cần thiết hoặc khi được Bộ Xây dựng 

yêu cầu; 

c) Báo cáo Bộ Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kết quả kiểm tra công tác quản lý chất lượng và 

chất lượng các công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ; 

d) Thực hiện các quy định từ Khoản 5 đến Khoản 9 Điều 52 Nghị định này đối với công 

trình xây dựng chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ; 

đ) Phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra 

việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo trì công trình xây dựng trên phạm vi toàn quốc; 

e) Tổ chức giám định chất lượng đối với các công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 2 

Điều 51 Nghị định này khi được yêu cầu hoặc khi phát hiện công trình có chất lượng không 

đảm bảo yêu cầu theo thiết kế, có nguy cơ mất an toàn chịu lực; 

g) Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 49 Nghị định này đối với 

các công trình xây dựng quy định tại Khoản 2 Điều 51 Nghị định này; 

h) Phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng theo 

quy định tại Điều 9 Nghị định này. 

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng như 

sau: 
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a) Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình 

quốc phòng, an ninh; 

b) Tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng 

của các chủ thể tham gia xây dựng công trình và kiểm tra chất lượng các công trình quốc 

phòng, an ninh do Bộ quản lý; 

c) Thực hiện các quy định từ Khoản 5 đến Khoản 9 Điều 52 Nghị định này đối với công 

trình quốc phòng, an ninh; 

d) Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo trì công trình xây dựng đối với công 

trình quốc phòng, an ninh; 

đ) Tổ chức giám định chất lượng đối với các công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 3 

Điều 51 Nghị định này khi được yêu cầu hoặc khi phát hiện công trình có chất lượng không 

đảm bảo yêu cầu theo thiết kế, có nguy cơ mất an toàn chịu lực; 

e) Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 49 Nghị định này đối với 

các công trình xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 51 Nghị định này. 

3. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các Bộ, ngành khác tổng hợp, báo 

cáo Bộ Xây dựng về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây 

dựng do Bộ, ngành quản lý trước ngày 15 tháng 12 hằng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu 

cầu. 

Điều 54. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 
1. Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 

cho các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Căn cứ và điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho 

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình thuộc địa bàn quản lý. 

2. Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng 

công trình xây dựng trên địa bàn. 

3. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Nghị định này đối với các tổ chức, cá nhân tham 

gia xây dựng công trình trên địa bàn. 

4. Hướng dẫn xác định tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng phù hợp 

với loại công trình, nguồn vốn bảo trì và hình thức sở hữu công trình. 

5. Kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng và đánh giá sự an toàn công trình 

theo quy định. 

6. Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 49 Nghị định này đối với 

các công trình xây dựng trên địa bàn theo quy định tại Khoản 4 Điều 51 Nghị định này. 

7. Tổ chức giám định chất lượng khi được yêu cầu đối với các công trình xây dựng trên địa 

bàn theo quy định tại Khoản 4 Điều 51 Nghị định này. 

8. Phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng theo 

quy định tại Điều 9 Nghị định này. 

9. Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình 

xây dựng trên địa bàn trước ngày 15 tháng 12 hằng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

Điều 55. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý 

nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 
1. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất quản lý nhà 

nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn, thực hiện các việc sau: 

a) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các 

văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn; 

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây 

dựng thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

c) Kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất 

lượng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và chất lượng các 

công trình xây dựng trên địa bàn; 
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d) Chủ trì, phối hợp với Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc tuân 

thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành; 

đ) Thẩm định thiết kế xây dựng công trình xây dựng chuyên ngành do Sở quản lý theo quy 

định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

e) Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 

này đối với công trình xây dựng chuyên ngành do Sở quản lý; 

g) Kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng và đánh giá sự an toàn chịu lực và 

vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng đối với công trình, xây dựng chuyên 

ngành do Sở quản lý; 

h) Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức giám định công trình xây dựng khi được yêu cầu 

và tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 49 Nghị định này; theo dõi, 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình sự cố trên địa bàn; 

i) Hướng dẫn việc đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân 

trên cả nước và đăng tải trên trang thông tin điện tử do Sở quản lý theo quy định; 

k) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định kỳ, đột xuất về việc tuân thủ quy định về quản lý 

chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn; 

l) Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp và báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình chất lượng 

công trình xây dựng trên địa bàn định kỳ hằng năm và đột xuất; báo cáo danh sách các nhà 

thầu vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình khi tham gia các hoạt động xây 

dựng trên địa bàn. 

2. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và 

kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công 

trình chuyên ngành và chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn; 

b) Thực hiện quy định tại Điểm đ, Điểm e Khoản 1 Điều này đối với công trình xây dựng 

chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Sở; 

c) Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức giám định công trình xây dựng chuyên ngành khi 

được yêu cầu và tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình xây dựng chuyên 

ngành; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Xây dựng về tình hình chất lượng 

công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn định kỳ hằng năm và đột xuất. 

3. Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng 

trên địa bàn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây 

dựng; 

b) Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình, xây 

dựng đối với các công trình xây dựng được ủy quyền quyết định đầu tư và cấp giấy phép 

xây dựng trên địa bàn; 

c) Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc 

thực hiện bảo trì công trình xây dựng và đánh giá sự an toàn chịu lực và vận hành công trình 

trong quá trình khai thác; 

d) Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra công 

trình xây dựng trên địa bàn khi được yêu cầu; 

đ) Thực hiện quy định tại Điểm đ, Điểm e Khoản 1 Điều này đối với công trình được phân 

cấp; 

e) Báo cáo sự cố và giải quyết sự cố theo quy định của Nghị định này; 

g) Tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng định kỳ hằng năm, đột xuất 

việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng 

công trình xây dựng trên địa bàn. 

4. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình thuộc địa bàn 

quản lý trong trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. 

Chương VIII  
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ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 56. Xử lý chuyển tiếp 
Công trình xây dựng khởi công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc kiểm tra công 

tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định 

số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công 

trình xây dựng. Công trình xây dựng khởi công sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc 

kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi 

công xây dựng công trình thực hiện theo quy định của Nghị định này. 

Điều 57. Tổ chức thực hiện 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và thay thế Nghị định 

số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây 

dựng và Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản 

lý chất lượng công trình xây dựng trừ các nội dung liên quan đến thẩm tra thiết kế của cơ 

quan quản lý nhà nước về xây dựng. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

3. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn 

và tổ chức thực hiện Nghị định này./. 

  

 
Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị 

trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, KTN (3b). XH 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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PHỤ LỤC I 
PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ) 

I. CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG 
1. Nhà ở: Nhà chung cư và các loại nhà ở tập thể khác; nhà ở riêng lẻ. 

2. Công trình công cộng. 

a) Công trình giáo dục: Nhà trẻ, trường mẫu giáo; trường phổ thông các cấp; trường đại học 

và cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp; trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, 

trường nghiệp vụ và các loại trường khác; 

b) Công trình y tế: Bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa từ trung ương đến địa 

phương; các phòng khám đa khoa, khám chuyên khoa khu vực; trạm y tế, nhà hộ sinh; nhà 

điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, nhà dưỡng lão; cơ sở phòng chống dịch bệnh; 

các cơ sở y tế khác; 

c) Công trình thể thao: Công trình thể thao ngoài trời, công trình thể thao trong nhà và công 

trình thể thao khác; 

d) Công trình văn hóa: Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu 

phim, rạp xiếc, vũ trường; công trình vui chơi, giải trí và các công trình văn hóa tập trung 

đông người khác; các công trình di tích; bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày, tượng 

đài ngoài trời và các công trình khác có chức năng tương đương; pa nô, biển quảng cáo độc 

lập; 

đ) Công trình tôn giáo, tín ngưỡng. 

Công trình tôn giáo: Trụ sở của tổ chức tôn giáo, chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh đường, 

thánh thất, niệm phật đường, trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo, tượng 

đài, bia, tháp và những công trình tương tự của các tổ chức tôn giáo; 

Công trình tín ngưỡng: Đình, đền, am, miếu, từ đường, nhà thờ họ và những công trình 

tương tự khác; 

e) Công trình thương mại, dịch vụ và trụ sở làm việc: Công trình đa năng, khách sạn, nhà 

khách, nhà nghỉ; trụ sở làm việc của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và 

doanh nghiệp; trung tâm thương mại, siêu thị; chợ; cửa hàng, nhà hàng ăn uống, giải khát và 

công trình tương tự khác; nhà phục vụ thông tin liên lạc: bưu điện, bưu cục, nhà lắp đặt thiết 

bị thông tin; 

g) Nhà ga: hàng không, đường thủy, đường sắt; bến xe ô tô; cáp treo vận chuyển người;  

h) Trụ sở cơ quan nhà nước: Nhà làm việc của Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, nhà 

làm việc của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và cơ quan chuyên môn trực thuộc các cấp; 

trụ sở tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 

II. CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 
1. Công trình sản xuất vật liệu xây dựng: Nhà máy sản xuất xi măng; mỏ khai thác vật liệu 

xây dựng và các công trình sản xuất vật liệu/sản phẩm xây dựng khác. 

2. Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo: Nhà máy luyện kim mầu; nhà máy luyện, cán 

thép; nhà máy chế tạo máy động lực và máy nông nghiệp; nhà máy chế tạo máy công cụ và 

thiết bị công nghiệp; nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ; nhà máy chế tạo máy xây dựng; nhà 

máy chế tạo thiết bị toàn bộ; nhà máy sản xuất, lắp ráp phương tiện giao thông (ô tô, xe 

máy, tàu thủy, đầu máy tầu hỏa...); nhà máy chế tạo thiết bị điện- điện tử; nhà máy sản xuất 

công nghiệp hỗ trợ. 

3. Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản: Mỏ than hầm lò; mỏ than lộ thiên; nhà 

máy sàng tuyển, chế biến than; nhà máy chế biến khoáng sản; mỏ quặng hầm lò; mỏ quặng 

lộ thiên; nhà máy tuyển quặng, làm giầu quặng; nhà máy sản xuất alumin. 

4. Công trình dầu khí: Các công trình khai thác trên biển (giàn khai thác và tàu chứa dầu); 

nhà máy lọc dầu; nhà máy chế biến khí; nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học; kho xăng 

dầu; kho chứa khí hóa lỏng; tuyến ống dẫn khí, dầu; trạm bán xăng dầu; trạm chiết khí hóa 

lỏng; nhà máy sản xuất dầu nhờn; nhà máy tái chế dầu thải. 

572



5. Công trình năng lượng: Nhà máy nhiệt điện; nhà máy cấp nhiệt; nhà máy cấp hơi; nhà 

máy cấp khí nén; công trình thủy điện; nhà máy điện nguyên tử; nhà máy điện gió; nhà máy 

điện mặt trời; nhà máy điện địa nhiệt; nhà máy điện thủy triều; nhà máy điện rác; nhà máy 

điện sinh khối; nhà máy điện khí biogas; nhà máy điện đồng phát; đường dây điện và trạm 

biến áp. 

6. Công trình hóa chất: 

a) Công trình sản xuất sản phẩm phân bón; công trình sản phẩm hóa chất bảo vệ thực vật; 

công trình sản xuất sản phẩm hóa dầu; công trình sản xuất sản phẩm hóa dược; công trình 

sản xuất sản phẩm hóa chất cơ bản và hóa chất khác; công trình sản xuất sản phẩm nguồn 

điện hóa học; công trình sản xuất sản phẩm khí công nghiệp; công trình sản xuất sản phẩm 

cao su; công trình sản xuất sản phẩm tẩy rửa; công trình sản xuất sản phẩm sơn, mực in; 

b) Công trình sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; công trình sản xuất tiền chất thuốc nổ; kho 

chứa vật liệu nổ công nghiệp. 

7. Công trình công nghiệp nhẹ: 

a) Công trình công nghiệp thực phẩm: Nhà máy sữa; nhà máy sản xuất bánh kẹo, mỳ ăn 

liền; kho đông lạnh; nhà máy sản xuất dầu ăn, hương liệu; nhà máy sản xuất rượu, bia, nước 

giải khát; nhà máy chế biến khác; 

b) Công trình công nghiệp tiêu dùng: Nhà máy xơ sợi; nhà máy dệt; nhà máy in, nhuộm; 

nhà máy sản xuất các sản phẩm may; nhà máy thuộc da và sản xuất các sản phẩm từ da; nhà 

máy sản xuất các sản phẩm nhựa; nhà máy sản xuất đồ sành sứ, thủy tinh; nhà máy bột giấy 

và giấy; nhà máy sản xuất thuốc lá; các nhà máy sản xuất các sản phẩm tiêu dùng khác; 

c) Công trình công nghiệp chế biến nông, thủy và hải sản: Nhà máy chế biến thủy hải sản; 

nhà máy chế biến đồ hộp; các nhà máy xay xát, lau bóng gạo; các nhà máy chế biến nông 

sản khác. 

III. CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT 
1. Công trình cấp nước: Nhà máy nước, công trình xử lý nước sạch; trạm bơm (nước thô, 

nước sạch hoặc tăng áp); bể chứa nước sạch; tuyến ống cấp nước (nước thô hoặc nước 

sạch). 

2. Công trình thoát nước: Tuyến cống thoát nước mưa, cống chung; tuyến cống thoát nước 

thải; hồ điều hòa; trạm bơm nước mưa; công trình xử lý nước thải; trạm bơm nước thải; 

công trình xử lý bùn. 

3. Công trình xử lý chất thải rắn: 

a) Công trình xử lý chất thải rắn thông thường: trạm trung chuyển; bãi chôn lấp rác; khu liên 

hợp xử lý/khu xử lý; cơ sở xử lý chất thải rắn; 

b) Công trình xử lý chất thải nguy hại. 

4. Công trình chiếu sáng công cộng: mạng lưới điện chiếu sáng, cột đèn. 

5. Công trình khác: 

a) Công trình thông tin, truyền thông: Cột thông tin, công trình thu phát sóng; đường cáp 

truyền dẫn tín hiệu viễn thông (cáp chôn trực tiếp dưới lòng đất, cáp trong cống bể, cáp dưới 

đáy biển, cáp dưới đáy sông, cáp treo); công trình xây dựng lắp đặt cột bê tông (loại cột như 

trên) để treo các loại cáp thông tin; 

b) Nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; 

c) Công viên, cây xanh; 

d) Bãi đỗ ô tô, xe máy: bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe nổi; 

đ) Cống, bể kỹ thuật, hào và tuy nen kỹ thuật. 

IV. CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 
1. Công trình đường bộ: Đường ô tô cao tốc các loại; đường ô tô, đường trong đô thị; đường 

nông thôn, bến phà. 

2. Công trình đường sắt: đường sắt cao tốc và cận cao tốc; đường sắt đô thị, đường sắt trên 

cao, đường tầu điện ngầm (Metro); đường sắt quốc gia; đường sắt chuyên dụng và đường 

sắt địa phương. 
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3. Công trình cầu: cầu đường bộ, cầu bộ hành (không bao gồm cầu treo dân sinh); cầu 

đường sắt; cầu phao; cầu treo dân sinh. 

4. Công trình hầm: Hầm đường ô tô; hầm đường sắt; hầm cho người đi bộ. 

5. Công trình đường thủy nội địa: Công trình sửa chữa/đóng mới phương tiện thủy nội địa 

(bến, ụ, triền, đà, ...); cảng bến thủy nội địa; âu tầu; đường thủy chạy tàu (trên sông, hồ, vịnh 

và đường ra đảo, trên kênh đào). 

6. Công trình hàng hải: bến cảng biển; công trình sửa chữa/đóng mới phương tiện thủy nội 

địa (bến, ụ, triền, đà...); luồng hàng hải (chạy tàu 1 chiều); công trình chỉnh trị (đê chắn 

sóng/chắn cát, kè hướng dòng/bảo vệ bờ). 

7. Các công trình hàng hải khác: bến phà/cảng ngoài đảo, bến cảng chuyên dụng, công trình 

nổi trên biển; hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên sông/biển; đèn biển, đăng tiêu. 

8. Công trình hàng không: Khu bay (bao gồm cả các công trình đảm bảo bay). 

V. CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
1. Công trình thủy lợi: hồ chứa nước; đập ngăn nước (bao gồm đập tạo hồ, đập ngăn mặt, 

giữ ngọt, điều tiết trên sông, suối.v.v..tràn xả lũ; cống lấy nước, cống tiêu nước, cống xả 

nước; kênh, đường ống dẫn nước; đường hầm thủy công; trạm bơm tưới-tiêu và công trình 

thủy lợi khác. 

2. Công trình đê điều: đê sông; đê biển; đê cửa sông và các công trình trên đê, trong đê và 

dưới đê. 

3. Công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và các công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn khác. 

VI. CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG, AN NINH 
Công trình quốc phòng, an ninh là công trình được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà 

nước do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, phục vụ quốc phòng, an ninh. Công trình 

quốc phòng, an ninh không thuộc các loại công trình đã nêu từ Mục I đến Mục V của Phụ 

lục này do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định. 

  

PHỤ LỤC II 
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN AN 

TOÀN CỘNG ĐỒNG 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính 

phủ) 

Mã số Loại công trình Cấp công trình 

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG  

I.1 Nhà ở Nhà chung cư, nhà ở tập thể, ký 

túc xá, nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở 

lên 

Cấp III trở lên 

I.2 Công trình công cộng   

I.2.1 Công trình giáo dục  Cấp III trở lên 

I.2.2 Công trình y tế  Cấp III trở lên 

I.2.3 Công trình thể thao Công trình thể thao ngoài trời 

(không bao gồm sân thể thao), 

công trình thể thao trong nhà 

Cấp III trở lên 

I.2.4 Công trình văn hóa Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà 

văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu 

phim, rạp xiếc, vũ trường 

Cấp III trở lên 

Bảo tàng, thư viện, triển lãm Cấp III trở lên 

Công trình vui chơi, giải trí và 

các công trình văn hóa tập trung 

đông người khác 

Cấp III trở lên 

I.2.5 Công trình thương mại, Công trình đa năng, khách sạn; Cấp III trở lên 
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dịch vụ và trụ sở làm 

việc của các tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp, đơn vị 

sự nghiệp và doanh 

nghiệp 

trụ sở làm việc của các tổ chức xã 

hội, sự nghiệp và doanh nghiệp 

Trung tâm thương mại, siêu thị Cấp III trở lên 

Nhà phục vụ thông tin liên lạc: 

bưu điện, bưu cục 

Cấp II trở lên 

Cửa hàng, nhà hàng ăn uống, giải 

khát và công trình tương tự khác 

Cấp II trở lên 

I.2.6  Cáp treo vận chuyển người Mọi cấp 

I.2.7 Nhà ga Nhà ga hàng không Mọi cấp 

Nhà ga đường thủy, nhà ga 

đường sắt, bến xe ô tô 

Cấp III trở lên 

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 

II.1 Công trình sản xuất vật 

liệu xây dựng 

 Cấp III trở lên 

II.2 Công trình luyện kim và 

cơ khí chế tạo 

 Cấp III trở lên 

II.3 Công trình khai thác mỏ 

và chế biến khoáng sản 

 Cấp III trở lên 

II.4 Công trình dầu khí  Cấp III trở lên 

II.5 Công trình năng lượng  Cấp III trở lên 

II.6 Công trình hóa chất  Cấp III trở lên 

II.7 Công trình công nghiệp 

nhẹ 

 Cấp III trở lên 

III CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

III.1 Cấp nước  Cấp II trở lên 

III.2 Thoát nước  Cấp II trở lên 

III.3 Xử lý chất thải rắn  Cấp II trở lên 

III.4 Công trình thông tin, 

truyền thông 

Tháp thu, phát sóng viễn thông, 

truyền thanh, truyền hình, cột 

BTS 

Cấp III trở lên 

Đường cáp truyền dẫn tín hiệu 

viễn thông 

Cấp II trở lên 

III.5 Bãi đỗ xe ô tô, xe máy Bãi đỗ xe ngầm Cấp II trở lên 

Bãi đỗ xe nổi Cấp II trở lên 

III.6 Công cáp; hào và tuy 

nen kỹ thuật 

Tuy nen kỹ thuật Cấp II trở lên 

IV CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

IV.1 Đường bộ Đường ô tô cao tốc Mọi cấp 

Đường ô tô, đường trong đô thị Cấp I trở lên 

Bến phà Cấp II trở lên 

Đường sắt  Mọi cấp 

Cầu Cầu đường bộ, cầu bộ hành, cầu 

đường sắt, cầu phao 

Cấp III trở lên 

Hầm Hầm đường ô tô, hầm đường sắt, 

hầm cho người đi bộ 

Cấp III trở lên 

 Hầm tàu điện ngầm (Metro) Mọi cấp 

IV.2 Công trình đường thủy 

nội địa 

Cảng, bến thủy nội địa Cấp III trở lên 

Đường thủy có bề rộng (B) và độ 

sâu (H) nước chạy tầu (bao gồm 

cả phao tiêu, công trình chỉnh trị) 

Cấp III trở lên 
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IV.3 Công trình hàng hải   Cấp II trở lên 

IV.4 Công trình hàng không Khu bay (bao gồm cả các công 

trình bảo đảm hoạt động bay) 

Mọi cấp 

V CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

V.1 Công trình thủy lợi Công trình cấp nước Cấp II trở lên 

Hồ chứa nước Cấp III trở lên 

Tường chắn Cấp III trở lên 

Đập ngăn nước và các công trình 

thủy lợi chịu áp khác 

Mọi cấp 

V.2 Công trình đê điều   Mọi cấp 
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CHÍNH PHỦ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
Số: 26/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013 

NGHỊ ĐỊNH 
VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÀNH XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng, 

Chương 1. 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước ngành 

Xây dựng, thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra ngành Xây dựng; trách nhiệm của các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành Xây dựng. 

Điều 2. Đối tượng thanh tra 
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và của Sở

Xây dựng theo ủy quyền hoặc phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nghĩa vụ chấp hành quy định của pháp luật trong các lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng. 

Chương 2. 

TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN THANH TRA NHÀ 

NƯỚC NGÀNH XÂY DỰNG 

Điều 3. Cơ quan thanh tra nhà nước ngành Xây dựng 
1. Thanh tra Bộ Xây dựng.

2. Thanh tra Sở Xây dựng.

Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng có con dấu và tài khoản riêng. 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng 
1. Thanh tra Bộ Xây dựng có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên, công

chức, được tổ chức thành các phòng nghiệp vụ. 

2. Chánh Thanh tra do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với

Tổng Thanh tra Chính phủ. 

Phó Chánh Thanh tra do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của 

Chánh Thanh tra. Phó Chánh Thanh tra giúp Chánh Thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo sự 

phân công của Chánh Thanh tra. 

Các phòng nghiệp vụ do Bộ trưởng quyết định thành lập. 

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ Xây dựng 
Thanh tra Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 18 Luật 

thanh tra, Điều 7 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra và các nhiệm vụ, 

quyền hạn sau: 

1. Khảo sát, thu thập thông tin làm cơ sở xây dựng kế hoạch thanh tra trình Bộ trưởng ban

hành; định hướng Thanh tra Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch thanh tra. 
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2. Thực hiện thanh tra chuyên ngành theo nội dung quy định tại Điều 11 của Nghị định này. 

3. Yêu cầu Thanh tra Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo về công tác thanh tra thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

4. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về thanh tra cho công chức, thanh tra viên làm công tác thanh 

tra chuyên ngành xây dựng. 

5. Chủ trì hoặc tham gia các đoàn thanh tra liên ngành do Bộ, ngành, địa phương thành lập. 

6. Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối với Thanh tra 

Sở Xây dựng. 

7. Thường trực công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. 

8. Tổng kết pháp luật về thanh tra, pháp luật về xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung hoàn thiện. 

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng 
Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 19 

Luật thanh tra, Điều 8 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

1. Quyết định thành lập các đoàn thanh tra theo kế hoạch thanh tra được Bộ trưởng phê 

duyệt. 

2. Quyết định thanh tra đột xuất khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm 

pháp luật hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 

hoặc do Bộ trưởng giao. 

3. Trình Bộ trưởng ra quyết định thành lập đoàn thanh tra hành chính liên ngành theo kế 

hoạch thanh tra được duyệt hoặc đột xuất đối với vụ việc đặc biệt phức tạp, liên quan đến 

trách nhiệm quản lý của nhiều cấp, nhiều ngành; quyết định thành lập đoàn thanh tra chuyên 

ngành theo kế hoạch thanh tra được duyệt hoặc đột xuất đối với vụ việc phức tạp, liên quan 

đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều cấp, nhiều ngành. 

4. Yêu cầu Chánh Thanh tra Sở Xây dựng báo cáo về công tác thanh tra chuyên ngành định 

kỳ hoặc đột xuất. 

5. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. 

6. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng giao. 

Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng 
1. Thanh tra Sở Xây dựng có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên, công 

chức. 

Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi 

thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh. 

Phó Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề 

nghị của Chánh Thanh tra. Phó Chánh Thanh tra giúp Chánh Thanh tra thực hiện nhiệm vụ 

theo sự phân công của Chánh Thanh tra. 

2. Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức các 

đội đặt tại địa bàn cấp huyện. 

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Xây dựng 
Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 Luật thanh tra, 

Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

1. Khảo sát, thu thập thông tin làm cơ sở xây dựng kế hoạch thanh tra theo định hướng của 

Thanh tra Bộ, trình Giám đốc Sở phê duyệt, báo cáo Thanh tra Bộ. 

2. Thực hiện thanh tra chuyên ngành theo nội dung quy định tại Điều 11 của Nghị định này 

trong phạm vi thẩm quyền quản lý. 

3. Thường trực công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

4. Chủ trì hoặc tham gia các đoàn thanh tra liên ngành do các sở, ngành, địa phương thành 

lập; tham gia các đoàn thanh tra do Thanh tra Bộ thành lập. 

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng 
Chánh Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 25 Luật 

thanh tra, Điều 14 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 
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1. Quyết định thành lập đoàn thanh tra theo kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở phê 

duyệt. 

2. Quyết định việc thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, hoặc theo 

yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Giám đốc 

Sở giao. 

3. Trình Giám đốc Sở ra quyết định thành lập đoàn thanh tra, đoàn thanh tra liên ngành theo 

kế hoạch thanh tra được duyệt hoặc theo yêu cầu đột xuất. 

4. Chỉ đạo hoạt động của lực lượng cán bộ, công chức, thanh tra viên của Thanh tra Sở Xây 

dựng theo quy định của pháp luật. 

Chương 3. 

HOẠT ĐỘNG THANH TRA NGÀNH XÂY DỰNG 

Điều 10. Nội dung thanh tra hành chính 
Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp 

luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều 2 

Nghị định này. 

Điều 11. Nội dung thanh tra chuyên ngành xây dựng 
1. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch, kiến trúc: 

a) Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng: Quy hoạch xây 

dựng vùng; quy hoạch xây dựng đô thị; quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; quy 

hoạch xây dựng nông thôn mới; quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu 

công nghệ cao, các cửa khẩu biên giới quốc tế; 

b) Về công tác quản lý quy hoạch xây dựng: Công bố công khai quy hoạch xây dựng; cắm 

mốc chỉ giới xây dựng và các mốc giới quy định khác ngoài thực địa; cấp giấy phép quy 

hoạch; cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng; thực hiện xây dựng theo quy hoạch xây 

dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Việc quản lý, sử dụng vốn cho công tác quy hoạch xây dựng theo thẩm quyền; 

d) Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng, điều kiện 

hành nghề kiến trúc sư, điều kiện hành nghề kỹ sư quy hoạch đô thị; việc đào tạo, cấp và 

quản lý chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, chứng chỉ hành nghề kỹ sư quy hoạch đô thị. 

2. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng: 

a) Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; 

b) Việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự 

toán công trình xây dựng; 

c) Việc áp dụng quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng đối với công trình xây dựng; việc 

áp dụng tiêu chuẩn xây dựng của nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam; 

d) Việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng 

theo giấy phép xây dựng; 

đ) Việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của Luật xây dựng và 

pháp luật về đấu thầu; 

e) Việc cấp, thu hồi giấy phép thầu đối với các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại 

Việt Nam; 

g) Việc thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam; 

h) Việc ký kết, thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng; 

i) Việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

k) Việc quản lý chất lượng công trình xây dựng; nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì 

công trình; thanh toán, quyết toán công trình theo thẩm quyền; 

l) Việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp và quản lý các loại chứng nhận, chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật; 

m) Việc thành lập, hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 

3. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phát triển đô thị, bao gồm: 

a) Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; 
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b) Việc tuân thủ quy định pháp luật trong việc nâng cấp đô thị; 

c) Việc đầu tư xây dựng các khu đô thị. 

4. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng các công trình hạ 

tầng kỹ thuật, bao gồm: cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải; chất thải rắn thông thường; 

chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; nghĩa trang; công trình ngầm đô thị; các công trình hạ 

tầng kỹ thuật khác trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

5. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở, 

kinh doanh bất động sản, quản lý, sử dụng công sở trong phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng. 

6. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; kinh doanh vật liệu xây dựng có điều kiện theo quy định 

của pháp luật. 

7. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng chống tham nhũng theo thẩm quyền. 

8. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật khác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của ngành Xây dựng. 

Điều 12. Phê duyệt kế hoạch thanh tra 
1. Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt kế 

hoạch thanh tra chậm nhất vào ngày 15 tháng 11 hằng năm. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra chậm nhất 

vào ngày 25 tháng 11 hằng năm. 

2. Căn cứ vào định hướng chương trình thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng và Thanh tra 

tỉnh, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm trình Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt 

kế hoạch thanh tra chậm nhất vào ngày 05 tháng 12 hằng năm. 

Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra chậm nhất 

vào ngày 15 tháng 12 hằng năm. 

Kế hoạch thanh tra được gửi cho Thanh tra Bộ Xây dựng chậm nhất vào ngày 25 tháng 12 

hằng năm. 

3. Việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt của Bộ Xây dựng phải báo cáo Bộ 

trưởng; việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt của Sở Xây dựng phải báo cáo 

Giám đốc Sở. 

Điều 13. Xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra 
1. Kế hoạch thanh tra của Sở Xây dựng nếu chồng chéo với kế hoạch thanh tra của Bộ Xây 

dựng thì thực hiện theo kế hoạch thanh tra của Bộ Xây dựng. 

2. Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Chánh Thanh tra tỉnh giải 

quyết việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra ngành Xây dựng với các cơ quan thanh tra 

của địa phương. 

Điều 14. Thẩm quyền ra quyết định thanh tra 
Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng ra quyết định thanh tra hành 

chính, thanh tra chuyên ngành. Khi cần thiết, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Giám đốc Sở Xây 

dựng ra quyết định thanh tra theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 và Khoản 3 Điều 9 Nghị định 

này. 

Điều 15. Thời hạn thanh tra 
1. Cuộc thanh tra chuyên ngành, cuộc thanh tra hành chính do Thanh tra Bộ Xây dựng tiến 

hành không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 

ngày. 

2. Cuộc thanh tra chuyên ngành, cuộc thanh tra hành chính do Thanh tra Sở Xây dựng tiến 

hành không quá 30 ngày, trường hợp phức tạp hoặc do điều kiện đi lại khó khăn tại các địa 

bàn miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 

45 ngày. 

3. Người ra quyết định thanh tra có thẩm quyền quyết định kéo dài thời hạn thanh tra theo 

quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 
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Điều 16. Trình tự, thủ tục hoạt động thanh tra ngành Xây dựng 
1. Hoạt động thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện theo 

quy định của Luật thanh tra, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức 

năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. 

2. Hoạt động thanh tra của thanh tra viên tiến hành thanh tra độc lập thực hiện theo quy định 

của Nghị định số 07/2012/NĐ-CP. 

Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra 
1. Trong quá trình thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Tổ chức, chỉ đạo các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung quyết định thanh 

tra; 

b) Kiến nghị với người ra quyết định thanh tra áp dụng biện pháp thuộc nhiệm vụ, quyền 

hạn của người ra quyết định thanh tra quy định tại Điều 55 Luật thanh tra; 

c) Yêu cầu đối tượng thanh tra xuất trình giấy phép, đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành 

nghề và cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan 

đến nội dung thanh tra; 

d) Lập biên bản về việc vi phạm của đối tượng thanh tra; 

đ) Kiểm kê tài sản liên quan đến nội dung thanh tra của đối tượng thanh tra; 

e) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra 

cung cấp thông tin, tài liệu đó; 

g) Tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép sử dụng trái pháp luật theo quy định khi xét thấy cần 

ngăn chặn ngay việc vi phạm pháp luật hoặc để xác minh làm chứng cứ cho việc kết luận, 

xử lý; 

h) Quyết định niêm phong tài liệu của đối tượng thanh tra khi có căn cứ cho rằng có vi 

phạm pháp luật; 

i) Tạm đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ việc làm của đối tượng thanh 

tra khi xét thấy việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và 

lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

k) Kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ luật, thuyên 

chuyển công tác, cho nghỉ hưu đối với người đang cộng tác với cơ quan thanh tra nhà nước, 

cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc đang là đối tượng 

thanh tra nếu xét thấy việc thi hành quyết định đó gây trở ngại cho việc thanh tra; 

l) Yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra để phục vụ việc 

thanh tra khi có căn cứ cho rằng đối tượng thanh tra có hành vi tẩu tán tài sản; 

m) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 

n) Báo cáo với người ra quyết định thanh tra về kết quả thanh tra và chịu trách nhiệm về 

tính chính xác, trung thực của báo cáo đó. 

2. Trưởng đoàn thanh tra được đóng dấu của cơ quan thanh tra lên chữ ký của mình khi ban 

hành văn bản để áp dụng các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo thẩm quyền. 

3. Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp quy định tại các Điểm g, h, i, k và l 

Khoản 1 Điều này thì Trưởng đoàn thanh tra phải quyết định hoặc kiến nghị hủy bỏ ngay 

việc áp dụng biện pháp đó. 

4. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, Trưởng 

đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm trước người ra quyết định thanh tra và trước pháp luật 

về hành vi, quyết định của mình. 

Điều 18. Thực hiện kết luận thanh tra 
1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký kết luận thanh tra hoặc nhận được kết luận thanh 

tra, Bộ trưởng, Giám đốc Sở có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh 

tra. 

2. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan ra quyết định thanh tra, thủ 

trưởng đơn vị sự nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là đối tượng thanh 
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tra có trách nhiệm ra quyết định xử lý kỷ luật cá nhân có sai phạm được nêu trong kết luận 

thanh tra theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức hoặc pháp luật về lao động. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xử lý vi phạm nêu trong kết luận thanh tra, 

quyết định xử lý về thanh tra quy định tại Khoản 2 Điều này mà không xử lý, xử lý không 

kịp thời hoặc xử lý không đầy đủ thì bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật. 

Điều 19. Thanh tra lại 
1. Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh kết luận thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 

nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Bộ trưởng giao. 

2. Quyết định thanh tra lại bao gồm các nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật 

thanh tra. Chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định thanh tra lại, người ra 

quyết định thanh tra lại phải gửi quyết định thanh tra lại cho người đã ký kết luận thanh tra 

và đối tượng thanh tra lại. 

3. Căn cứ thanh tra lại, thời hiệu thanh tra lại, thời hạn thanh tra lại, nhiệm vụ, quyền hạn 

của người ra quyết định thanh tra lại, trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, báo 

cáo kết quả thanh tra lại, kết luận thanh tra lại thực hiện theo quy định của Luật thanh tra, 

Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP. 

4. Kết luận thanh tra lại của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng được gửi Bộ trưởng, Thanh tra 

Chính phủ. 

Điều 20. Tổng hợp, báo cáo công tác thanh tra ngành Xây dựng 
1. Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Tổng Thanh tra Chính phủ 

về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong phạm vi 

trách nhiệm của mình. 

2. Chánh Thanh tra Sở Xây dựng báo cáo Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, 

Chánh Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 

nhũng trong phạm vi trách nhiệm của mình. 

Chương 4. 

THANH TRA VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA NGÀNH XÂY DỰNG 

Điều 21. Thanh tra viên ngành Xây dựng 
1. Thanh tra viên ngành Xây dựng là công chức của Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra Sở 

Xây dựng, được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra và các nhiệm 

vụ khác theo sự phân công của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, Chánh Thanh tra Sở Xây 

dựng. 

2. Thanh tra viên ngành Xây dựng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định 

của pháp luật về xây dựng; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, Chánh 

Thanh tra Sở Xây dựng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; 

b) Xử phạt vi phạm hành chính hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính theo quy định của pháp luật. 

Điều 22. Trang phục, phù hiệu, biển hiệu của thanh tra viên ngành Xây dựng 
1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về trang phục, cấp hiệu của thanh tra ngành Xây dựng 

sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ. 

2. Thanh tra viên ngành Xây dựng có trách nhiệm bảo quản, sử dụng thẻ thanh tra, biển 

hiệu, phù hiệu, cấp hiệu trong khi thi hành nhiệm vụ. Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân sử dụng 

thẻ thanh tra, trang phục, phù hiệu, biển hiệu, cấp hiệu tương tự, gây nhầm lẫn với thanh tra 

ngành Xây dựng; nghiêm cấm thanh tra viên ngành Xây dựng sử dụng thẻ thanh tra, phù 

hiệu, biển hiệu, cấp hiệu vào mục đích cá nhân. Trường hợp thanh tra viên sử dụng thẻ 

thanh tra, phù hiệu, biển hiệu thực hiện hành vi trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ 

vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Điều 23. Cộng tác viên thanh tra ngành Xây dựng 
1. Cộng tác viên thanh tra ngành Xây dựng là công chức, viên chức, người am hiểu sâu về 

chuyên ngành, được Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng trưng tập tham gia 
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đoàn thanh tra. Cộng tác viên thanh tra ngành Xây dựng là người không thuộc biên chế của 

các cơ quan thanh tra nhà nước. 

2. Cộng tác viên thanh tra ngành Xây dựng là người có phẩm chất đạo đức, ý thức trách 

nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan. 

Tùy theo yêu cầu từng đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra trưng tập cộng tác viên thanh tra. 

Việc trưng tập kết thúc khi đoàn thanh tra kết thúc cuộc thanh tra hoặc cộng tác viên thanh 

tra không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ theo quy định. 

3. Cộng tác viên thanh tra ngành Xây dựng có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy 

định của pháp luật. 

Chương 5. 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT 

ĐỘNG THANH TRA NGÀNH XÂY DỰNG 

Điều 24. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
1. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thanh tra trong phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

2. Phê duyệt kế hoạch thanh tra hằng năm của Bộ Xây dựng. 

3. Xử lý kịp thời các kết luận, kiến nghị về công tác thanh tra. 

4. Kiện toàn tổ chức; chỉ đạo, bảo đảm kinh phí, trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang phục 

và các điều kiện hoạt động cho Thanh tra Bộ Xây dựng. 

5. Ban hành quy định cụ thể về trang phục, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật của thanh tra 

ngành Xây dựng. 

6. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 25. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
1. Chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng đề án kiện toàn cơ cấu tổ 

chức, hoạt động của Thanh tra Sở. 

2. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế, trang bị cơ sở vật 

chất, kỹ thuật, trang phục và kinh phí hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng theo đề nghị 

của Giám đốc Sở Xây dựng. 

3. Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. 

Điều 26. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng 
1. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở Xây dựng. 

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của 

Thanh tra Sở, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

3. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại các Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 6 

Điều 24 Nghị định này trong phạm vi quản lý của Sở Xây dựng. 

Điều 27. Trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan thanh tra ngành Xây dựng và các cơ 

quan, tổ chức khác 
1. Trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan thanh tra ngành Xây dựng: 

a) Thanh tra Bộ chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ về thanh tra chuyên ngành đối với Thanh 

tra Sở; 

b) Thanh tra Sở có trách nhiệm phối hợp, cử người tham gia các đoàn thanh tra do Chánh 

Thanh tra Bộ hoặc Bộ trưởng quyết định thành lập khi có yêu cầu. 

2. Trách nhiệm của cơ quan trong ngành Xây dựng: 

Các cơ quan trong ngành Xây dựng có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các 

thông tin, tài liệu theo đề nghị của cơ quan thanh tra ngành Xây dựng để phục vụ cho hoạt 

động thanh tra; giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, xử lý kịp thời vi phạm của các cá 

nhân, cơ quan, đơn vị được phát hiện qua công tác thanh tra. 

3. Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức khác: 

a) Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng đề án kiện toàn cơ cấu tổ 

chức, hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng; 

b) Cơ quan công an các cấp có trách nhiệm phối hợp, giải quyết những kiến nghị do cơ quan 

thanh tra ngành Xây dựng chuyển đến và trả lời bằng văn bản về việc xử lý kiến nghị theo 
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quy định; phối hợp với cơ quan thanh tra ngành Xây dựng, lực lượng quản lý trật tự xây 

dựng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. 

4. Trách nhiệm, quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo quy định tại Điều 10 Luật thanh tra. 

Chương 6. 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 28. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2013, thay thế Nghị định số 

46/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của 

Thanh tra Xây dựng. 

2. Chấm dứt việc thực hiện Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của 

Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra 

xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 29. Trách nhiệm thi hành 
1. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  

\Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc 

TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 06/2019/TT-BXD Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019 

THÔNG TƯ 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN 

LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư như sau: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban 

hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 như sau: 
1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Quy chế này áp dụng đối với nhà chung cư có mục đích để ở và nhà chung cư có mục 

đích sử dụng hỗn hợp dùng để ở và sử dụng vào các mục đích khác (bao gồm căn hộ dùng 

để ở, cơ sở lưu trú du lịch, công trình dịch vụ, thương mại, văn phòng và các công trình 

khác) theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (sau đây gọi chung là Luật Nhà ở), 

bao gồm: 

a) Nhà chung cư thương mại;

b) Nhà chung cư xã hội, trừ nhà chung cư quy định tại Khoản 2 Điều này;

c) Nhà chung cư phục vụ tái định cư;

d) Nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại;

đ) Nhà chung cư sử dụng làm nhà ở công vụ.” 

2. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Việc quản lý, sử dụng nhà chung cư được thực hiện trên cơ sở tự nguyện cam kết, thỏa 

thuận giữa các bên nhưng không được trái pháp luật về nhà ở, pháp luật có liên quan và đạo 

đức xã hội”. 

3. Bổ sung thêm Khoản 8 Điều 4 như sau:

“8. Khuyến khích chủ đầu tư, Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành, chủ sở hữu, người sử 

dụng nhà chung cư áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, 

sử dụng, vận hành nhà chung cư.” 

4. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 5. Lập, bàn giao và lưu trữ hồ sơ nhà chung cư 
1. Chủ sở hữu nhà chung cư phải lập và lưu trữ hồ sơ về nhà ở theo quy định tại Điều 76 và

Điều 77 của Luật Nhà ở. 

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ công trình nhà chung cư theo quy định của pháp luật

về xây dựng. Đối với nhà chung cư không còn hồ sơ lưu trữ thì phải lập lại hồ sơ hoàn công 

của công trình nhà chung cư theo quy định của pháp luật. 

3. Việc lưu trữ và bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư được thực hiện theo quy định sau

đây: 

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này; trong thời hạn 20

ngày làm việc, kể từ ngày Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung 

cư (đối với trường hợp không phải thành lập Ban quản trị) có văn bản yêu cầu bàn giao hồ 

sơ công trình nhà chung cư thì chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao 02 bộ hồ sơ sao y từ bản 

chính cho Ban quản trị. Hồ sơ bàn giao cho Ban quản trị gồm: 
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- Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo) theo quy định của pháp luật về xây 

dựng. 

- Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình của nhà sản xuất. 

- Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bảo trì công trình. 

- Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình nhà 

chung cư của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

- Bản vẽ mặt bằng khu vực để xe do chủ đầu tư lập trên cơ sở hồ sơ dự án và thiết kế đã 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó phân định rõ khu vực để xe cho các chủ sở 

hữu, người sử dụng nhà chung cư (bao gồm chỗ để xe thuộc sở hữu chung, chỗ để xe ô tô) 

và khu vực để xe công cộng; 

b) Sau khi nhận bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư quy định tại Điểm a Khoản này từ 

chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm lưu trữ và quản lý hồ sơ này tại nhà 

sinh hoạt cộng đồng hoặc văn phòng của Ban quản trị (nếu có) hoặc tại địa điểm mà Hội 

nghị nhà chung cư thống nhất; trường hợp nhà chung cư phải có đơn vị quản lý vận hành 

theo quy định của Luật Nhà ở thì Ban quản trị nhà chung cư phải cung cấp một bộ hồ sơ đã 

nhận bàn giao của chủ đầu tư cho đơn vị quản lý vận hành, trừ trường hợp đơn vị quản lý 

vận hành là chủ đầu tư. 

Trường hợp đơn vị quản lý vận hành không còn thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư 

thì phải bàn giao lại hồ sơ này cho Ban quản trị; 

c) Trường hợp quá thời hạn quy định tại Điểm a Khoản này mà chủ đầu tư không bàn giao 

hồ sơ công trình nhà chung cư thì Ban quản trị nhà chung cư có văn bản đề nghị Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có nhà chung cư (sau đây gọi chung 

là Ủy ban nhân dân cấp huyện) yêu cầu chủ đầu tư phải bàn giao hồ sơ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ban quản trị 

nhà chung cư, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải kiểm tra, nếu chủ đầu tư chưa bàn giao hồ 

sơ công trình nhà chung cư theo quy định thì phải có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bàn giao 

hồ sơ; trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện mà chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư thì bị xử lý theo 

quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng nhà ở 

và buộc phải bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư cho Ban quản trị; 

d) Trường hợp chủ đầu tư bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư theo đúng quy định mà 

Ban quản trị không nhận thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bàn giao, chủ đầu 

tư báo cáo về việc Ban quản trị không nhận bàn giao và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện 

nơi có nhà chung cư tiếp nhận hồ sơ này. Ban quản trị phải chịu trách nhiệm về các vấn đề 

có liên quan xảy ra khi không nhận bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư theo quy định 

của pháp luật. 

4. Trước khi bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư, chủ đầu tư và Ban quản trị nhà chung 

cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung cư phải thực hiện việc kiểm đếm trang thiết bị, 

phân định thực tế phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở; việc 

bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư và bàn giao thực tế hiện trạng phải được lập thành 

biên bản có xác nhận của các bên. Trường hợp không thực hiện được việc kiểm đếm trang 

thiết bị, phân định rõ phần sở hữu chung thì chủ đầu tư và Ban quản trị lập biên bản ghi 

nhận hiện trạng thiết bị, hiện trạng quản lý sử dụng phần diện tích sở hữu chung của nhà 

chung cư.” 

5. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 13. Hội nghị nhà chung cư lần đầu 
1. Điều kiện để tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu được quy định như sau: 

a) Hội nghị của tòa nhà chung cư phải được tổ chức trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày nhà 

chung cư đó được bàn giao đưa vào sử dụng và có tối thiểu 50% số căn hộ đã được bàn giao 

cho người mua, thuê mua (không bao gồm số căn hộ mà chủ đầu tư giữ lại không bán hoặc 

chưa bán, chưa cho thuê mua); trường hợp quá thời hạn quy định tại Điểm này mà tòa nhà 
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chung cư chưa có đủ 50% số căn hộ được bàn giao thì hội nghị nhà chung cư được tổ chức 

sau khi có đủ 50% số căn hộ được bàn giao; 

b) Hội nghị của cụm nhà chung cư được tổ chức khi có tối thiểu 50% số căn hộ của mỗi tòa 

nhà trong cụm đã được bàn giao cho người mua, thuê mua (không bao gồm số căn hộ mà 

chủ đầu tư giữ lại không bán hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua) và có tối thiểu 50% đại 

diện chủ sở hữu căn hộ của từng tòa nhà đã nhận bàn giao đưa vào sử dụng đồng ý nhập tòa 

nhà vào cụm nhà chung cư. 

2. Điều kiện về số lượng người tham dự cuộc họp hội nghị nhà chung cư lần đầu được quy 

định như sau: 

a) Đối với hội nghị của tòa nhà chung cư thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn 

hộ đã nhận bàn giao tham dự. Trường hợp không đủ số người tham dự quy định tại Điểm 

này thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức họp hội nghị được ghi trong 

thông báo mời họp, chủ đầu tư hoặc đại diện chủ sở hữu căn hộ có văn bản đề nghị Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có nhà chung cư (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân 

cấp xã) tổ chức hội nghị nhà chung cư; 

b) Đối với hội nghị của cụm nhà chung cư thì phải đảm bảo số lượng đã đồng ý nhập tòa 

nhà vào cụm nhà chung cư theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này tham dự; trường hợp 

không đủ số người tham dự theo quy định thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày tổ 

chức họp hội nghị được ghi trong thông báo mời họp, chủ đầu tư hoặc đại diện chủ sở hữu 

căn hộ có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hội nghị nhà chung cư, trừ 

trường hợp tòa nhà trong cụm tổ chức họp hội nghị nhà chung cư riêng theo quy định tại 

Điểm a Khoản này. 

3. Chủ đầu tư (nếu là nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu) hoặc chủ sở hữu (nếu là nhà chung 

cư có một chủ sở hữu) có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung họp, thông báo thời gian, địa 

điểm và tổ chức họp hội nghị chính thức cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. 

Chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu có thể tổ chức họp trù bị để chuẩn bị các nội dung cho hội nghị 

nhà chung cư chính thức. Nội dung chuẩn bị tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu bao gồm 

các công việc sau đây: 

a) Kiểm tra, xác định tư cách đại diện chủ sở hữu căn hộ tham dự hội nghị; trường hợp ủy 

quyền thì phải có văn bản ủy quyền bao gồm các nội dung sau: Họ, tên và số điện thoại liên 

hệ (nếu có) của người ủy quyền và người được ủy quyền, địa chỉ căn hộ hoặc phần diện tích 

khác trong nhà chung cư của người ủy quyền, các nội dung ủy quyền liên quan đến hội nghị 

nhà chung cư, quyền và trách nhiệm của các bên ủy quyền và được ủy quyền, văn bản ủy 

quyền phải có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền; 

b) Dự thảo quy chế họp hội nghị nhà chung cư; 

c) Dự kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư (nếu có); 

d) Dự thảo quy chế bầu Ban quản trị nhà chung cư, đề xuất tên gọi của Ban quản trị theo 

quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Quy chế này, đề xuất danh sách, số lượng thành 

viên Ban quản trị, dự kiến Trưởng ban, Phó ban quản trị (nếu nhà chung cư thuộc diện phải 

có Ban quản trị); dự kiến kế hoạch bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận 

hành nhà chung cư cho các thành viên Ban quản trị; 

đ) Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì cần chuẩn bị thêm các nội dung, bao gồm 

đề xuất mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, dự thảo kế hoạch bảo trì phần sở 

hữu chung của nhà chung cư, đề xuất đơn vị quản lý vận hành trong trường hợp nhà chung 

cư phải có đơn vị quản lý vận hành nhưng chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản lý 

vận hành hoặc có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhưng không tham gia quản lý vận 

hành và không ủy thác cho đơn vị khác quản lý vận hành; trường hợp nhà chung cư phải có 

Ban quản trị thì phải đề xuất mô hình hoạt động của Ban quản trị, dự thảo quy chế hoạt 

động và quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị; 

e) Thông báo giá dịch vụ phải trả phí như bể bơi, phòng tập, sân tennis, khu spa, siêu thị và 

các dịch vụ khác (nếu có); 
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g) Các đề xuất khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư cần báo cáo hội 

nghị nhà chung cư lần đầu. 

4. Hội nghị nhà chung cư lần đầu quyết định các nội dung sau đây: 

a) Quy chế họp hội nghị nhà chung cư (bao gồm họp lần đầu, họp thường niên và họp bất 

thường); 

b) Quy chế bầu Ban quản trị nhà chung cư, tên gọi của Ban quản trị, số lượng, danh sách 

thành viên Ban quản trị, Trưởng ban, Phó ban quản trị (nếu nhà chung cư có thành lập Ban 

quản trị); kế hoạch bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung 

cư cho các thành viên Ban quản trị; 

c) Sửa đổi, bổ sung nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư (nếu có); 

d) Các nội dung quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều này; đối với giá dịch vụ quản lý vận 

hành nhà chung cư thì hội nghị nhà chung cư quyết định trên cơ sở quy định của Quy chế 

này và thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành; 

đ) Các khoản kinh phí mà chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải đóng góp trong quá 

trình sử dụng nhà chung cư; 

e) Các nội dung khác có liên quan. 

5. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu khi có một 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Nhà chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng quá thời hạn 12 tháng và đã có đủ 50% 

số căn hộ được bàn giao theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này nhưng chủ đầu tư 

không tổ chức hội nghị nhà chung cư và có đơn của đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn 

giao đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hội nghị; 

b) Trường hợp không đủ số người tham dự theo quy định tại Khoản 2 Điều này; 

c) Chủ đầu tư chấm dứt hoạt động do bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu thì kinh phí tổ 

chức hội nghị này do các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng góp. 

6. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn của đại diện chủ sở hữu căn 

hộ hoặc nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 5 Điều này, Ủy 

ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu. Kết quả của hội 

nghị nhà chung cư lần đầu do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức có giá trị áp dụng đối với các 

chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư như hội nghị nhà chung cư do chủ đầu tư tổ 

chức.” 

6. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 16. Thành phần tham dự và việc biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư 
1. Đối với nhà chung cư, cụm nhà chung cư có một chủ sở hữu thì thành phần tham dự hội 

nghị nhà chung cư bao gồm đại diện chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư và mời đại 

diện của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư tham dự. 

2. Đối với nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành phần tham dự hội 

nghị nhà chung cư được quy định như sau: 

a) Trường hợp tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu thì thành phần tham dự bao gồm đại 

diện chủ đầu tư, đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao, đại diện đơn vị quản lý vận 

hành nhà chung cư (nếu có) và mời đại diện của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Trường hợp tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường và hội nghị nhà chung cư thường 

niên thì thành phần tham dự bao gồm đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao, đại diện 

chủ đầu tư (nếu chủ đầu tư còn sở hữu diện tích trong nhà chung cư), đại diện đơn vị quản 

lý vận hành (nếu nhà chung cư phải thuê đơn vị quản lý vận hành) và mời đại diện của Ủy 

ban nhân dân cấp xã. 

3. Quyền biểu quyết tại hội nghị tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư được tính theo diện 

tích sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ, chủ sở hữu phần diện tích khác trong nhà chung cư 

theo nguyên tắc 1 m2 diện tích sở hữu riêng tương đương với 01 phiếu biểu quyết. 
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4. Chủ sở hữu căn hộ hoặc chủ sở hữu phần diện tích khác trong nhà chung cư được ủy 

quyền cho chủ sở hữu khác trong nhà chung cư đó hoặc người đang sử dụng nhà chung cư 

đó tham dự họp và thay mặt chủ sở hữu biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư. 

Đối với các căn hộ thuộc sở hữu nhà nước (bao gồm cả đối với căn hộ chưa có người sử 

dụng và căn hộ đã có người sử dụng) thì cơ quan đại diện chủ sở hữu dự họp và thực hiện 

quyền biểu quyết. Trường hợp các căn hộ đang có người sử dụng mà cơ quan đại diện chủ 

sở hữu ủy quyền cho người sử dụng tham gia dự họp thì người sử dụng căn hộ tham dự họp 

và thực hiện biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư đối với phần diện tích căn hộ đang sử 

dụng. 

5. Mọi quyết định của hội nghị tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư được thông qua theo 

nguyên tắc đa số bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu; nội dung cuộc họp phải được lập 

thành biên bản, có chữ ký của các thành viên chủ trì và thư ký cuộc họp hội nghị nhà chung 

cư.” 

7. Khoản 5 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“5. Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư chịu trách nhiệm thực hiện các công việc theo 

phân công tại quy chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông 

qua.” 

8. Khoản 7 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“7. Mức thù lao của các thành viên Ban quản trị nhà chung cư do các chủ sở hữu, người sử 

dụng nhà chung cư đóng góp theo quyết định của hội nghị nhà chung cư. Hội nghị nhà 

chung cư có thể tham khảo mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước để xem 

xét, quyết định về mức thù lao tương xứng với trách nhiệm, nghĩa vụ của các thành viên 

Ban quản trị trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng tòa nhà, cụm nhà chung cư và từng địa 

phương, trừ trường hợp thành viên Ban quản trị từ chối nhận thù lao. 

Trường hợp nhà chung cư có đơn vị quản lý vận hành theo quy định của Luật Nhà ở và Quy 

chế này thì chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư có trách nhiệm đóng thù lao qua 

đơn vị này để chi trả cho các thành viên Ban quản trị; khoản tiền này không phải hạch toán 

vào hoạt động kinh doanh của đơn vị quản lý vận hành. Nếu nhà chung cư không có đơn vị 

quản lý vận hành theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này thì thù lao này do Ban quản 

trị nhà chung cư thu và chi trả cho từng thành viên.” 

9. Khoản 2 Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“2. Khuyến khích các thành viên Ban quản trị nhà chung cư tham gia lớp bồi dưỡng kiến 

thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư do các cơ sở đủ điều kiện 

thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung 

cư đã được Bộ Xây dựng công nhận theo quy định.” 

10. Khoản 2 Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị của Ban quản trị 

nhà chung cư, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra và ban hành Quyết định 

công nhận hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư kiểm tra hồ sơ 

và ban hành Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư.” 

11. Bổ sung thêm Điểm e Khoản 3 Điều 22 như sau: 

“e) Thay thế Quyết định công nhận trước đó (nếu có).” 

12. Khoản 4 Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“4. Sau khi có Quyết định công nhận Ban quản trị của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy 

ban nhân dân cấp xã, Ban quản trị được công nhận có trách nhiệm lập tài khoản hoạt động 

của Ban quản trị; trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì Ban quản trị phải lập tài 

khoản quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định của pháp luật về nhà ở, 

Quy chế này và đăng ký con dấu theo quy định của pháp luật về đăng ký quản lý con dấu 

(tên Ban quản trị nhà chung cư khắc trên con dấu phải trùng với tên Ban quản trị đã được 

công nhận), trừ trường hợp Ban quản trị đã có con dấu và có tài khoản được lập theo quy 

định.” 

13. Khoản 5 Điều 22 được bổ sung như sau: 
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"5. Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được hoạt động kể từ khi được Ủy ban 

nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận. Ban quản trị nhà chung cư có 

nhiều chủ sở hữu được hoạt động kể từ khi có con dấu được đăng ký theo quy định của pháp 

luật và có các tài khoản được lập theo quy định của Quy chế này. 

Đối với Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu đã có con dấu, có tài khoản được 

lập theo quy định mà không thuộc trường hợp đổi tên Ban quản trị thì phải có văn bản thông 

báo cho tổ chức tín dụng nơi đã mở tài khoản kèm theo bản sao có chứng thực quyết định 

công nhận Ban quản trị để thực hiện các giao dịch với tổ chức tín dụng theo quy định.” 

14. Điểm a Khoản 2 Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“a) Mô hình hoạt động của Ban quản trị; mối quan hệ giữa các thành viên Ban quản trị, giữa 

Ban quản trị với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư và các cơ quan, tổ chức có 

liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư.” 

15. Khoản 2 Điều 25 được sửa đổi như sau: 

“2. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì các đề xuất sau đây chỉ được thông qua 

khi có tối thiểu 50% tổng số thành viên của Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư 

tán thành: 

a) Đề xuất thay đổi đơn vị quản lý vận hành; 

b) Quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện bảo trì; 

c) Đề xuất thay đổi giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; 

d) Các đề xuất, yêu cầu của Ban quản trị đối với chủ đầu tư trong quá trình quản lý, sử dụng 

nhà chung cư; 

đ) Các trường hợp khác do hội nghị nhà chung cư quyết định.” 

16. Khoản 3 Điều 25 được sửa đổi như sau: 

“3. Đối với quyết định chi tiêu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có 

nhiều chủ sở hữu thì thực hiện biểu quyết theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp Ban quản trị tòa nhà chung cư quyết định việc bảo trì phần sở hữu chung của 

tòa nhà chung cư thì phải có tối thiểu 75% tổng số thành viên Ban quản trị đồng ý; 

b) Trường hợp Ban quản trị cụm nhà chung cư quyết định việc bảo trì phần sở hữu chung 

của cả cụm nhà chung cư thì phải có tối thiểu 75% tổng số thành viên Ban quản trị cụm nhà 

chung cư đồng ý; nếu chỉ bảo trì phần sở hữu chung của một hoặc một số tòa nhà trong cụm 

thì phải có tối thiểu 75% tổng số thành viên Ban quản trị là đại diện của một hoặc một số 

tòa nhà đó đồng ý.” 

17. Điểm c Khoản 2 Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“c) Chủ tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì đối với nhà chung cư có mục đích để ở có thể do 

một thành viên Ban quản trị hoặc nhiều thành viên Ban quản trị đứng tên đồng chủ tài 

khoản. 

Chủ tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì đối với nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp 

có tối thiểu là 03 thành viên Ban quản trị đứng tên đồng chủ tài khoản, số lượng thành viên 

tối đa do hội nghị nhà chung cư quyết định. Các thành viên tham gia đồng chủ tài khoản này 

phải có ít nhất 01 đại diện chủ sở hữu khu căn hộ, 01 đại diện chủ sở hữu diện tích khác 

(nếu có), 01 đại diện chủ đầu tư (nếu có) và một số thành viên khác do hội nghị nhà chung 

cư quyết định (nếu có). 

Kỳ hạn gửi tiền và việc đứng tên đồng chủ tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì quy định tại 

Khoản này được quy định trong quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư do 

hội nghị nhà chung cư thông qua.” 

18. Điểm b Khoản 4 Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“b) Đối với phần kinh phí bảo trì mà chủ đầu tư phải nộp cho phần diện tích văn phòng, 

dịch vụ, thương mại thì chủ đầu tư chuyển phần kinh phí theo tỷ lệ đã thống nhất với người 

mua, thuê mua trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ quy định tại Khoản 5 Điều 108 

của Luật Nhà ở sang tài khoản do Ban quản trị lập quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này để 

quản lý, bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà; đối với phần kinh phí còn lại thì chủ đầu 

tư được tự quản lý và sử dụng theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này. 
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Việc thỏa thuận tỷ lệ đóng góp kinh phí bảo trì nêu trên có thể tham khảo theo nguyên tắc 

bằng tỷ lệ phần trăm (%) diện tích sàn xây dựng của từng khu chức năng trong tòa nhà 

chung cư tính trên tổng diện tích sàn xây dựng của tòa nhà chung cư đó.” 

19. Khoản 2 Điều 37 được bổ sung như sau: 

“2. Ban quản trị nhà chung cư phải thông báo công khai tại hội nghị nhà chung cư thông tin 

về tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì đã lập, không được thay đổi tài khoản này và định kỳ 

06 tháng thông báo công khai trên bảng tin của nhà chung cư về các khoản chi tiêu tiền gửi 

kinh phí bảo trì (nếu có). Việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư 

phải theo đúng quy định của Luật Nhà ở, Quy chế này và phải có sổ sách, hóa đơn, chứng từ 

theo quy định để theo dõi, quản lý.” 

20. Điểm k Khoản 1 Điều 41 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“k) Ban quản trị có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư 

trong việc thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình liên quan đến quản lý, sử dụng, vận 

hành nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này; chấp hành quyết định 

giải quyết, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các quyền, trách nhiệm 

khác theo quy định của pháp luật.” 

21. Bổ sung Khoản 5 Điều 45 như sau: 

“5. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chủ đầu tư chưa thực hiện bàn giao hồ 

sơ công trình nhà chung cư thì thành phần hồ sơ công trình nhà chung cư để bàn giao được 

thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 của quy chế này.” 

22. Khoản 2 Điều 48 được bổ sung như sau: 

“2. Quyết định công nhận hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư 

công nhận Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của Quy chế này; nhận bàn giao hồ sơ 

công trình nhà chung cư theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 5 của Quy chế này.” 

23. Khoản 2 Điều 49 được bổ sung như sau: 

“2. Phối hợp với Ban quản trị nhà chung cư trên địa bàn, theo dõi, kiểm tra, giải quyết các 

vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư theo thẩm quyền hoặc 

báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, giải quyết.” 

24. Khoản 4 Điều 49 được bổ sung như sau: 

“4. Tổ chức hội nghị nhà chung cư và tham dự cuộc họp hội nghị nhà chung cư theo quy 

định của Quy chế này; công nhận Ban quản trị nhà chung cư theo ủy quyền của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện.” 

25. Thay thế cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp quận” tại Điểm c Khoản 4 Điều 21, Khoản 1 

Điều 22 và Điều 48 bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp huyện” và thay thế cụm từ “Ủy ban 

nhân dân cấp phường” tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 14, Khoản 5 Điều 15, Điểm b Khoản 1 

Điều 39 và Điều 49 bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp xã”. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 3 của Thông tư số 28/2016/TT-BXD 

ngày 15 tháng 12 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 

10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, 

bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 

số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp 

chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản và một số 

quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng như sau: 
1. Khoản 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“2. Tòa nhà chung cư là một khối nhà (block) độc lập hoặc nhiều khối nhà có chung kết cấu 

xây dựng hoặc chung hệ thống kỹ thuật công trình được xây dựng theo quy hoạch và hồ sơ 

dự án do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Cụm nhà chung cư là tập hợp từ 02 tòa nhà chung cư trở lên được xây dựng theo quy 

hoạch và hồ sơ dự án do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.” 

2. Khoản 3 được sửa đổi như sau: 
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“c) Chủ đầu tư đã chấm dứt hoạt động do bị giải thể hoặc phá sản.” 

3. Khoản 6 được bổ sung như sau: 

“1. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải 

là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó; trường hợp người đang sử dụng căn hộ 

hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nếu được chủ sở hữu 

căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được 

bầu làm thành viên Ban quản trị nhà chung cư. Khuyến khích những người có kinh nghiệm, 

kiến thức trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, điện, điện tử, phòng cháy chữa cháy, tài chính, 

luật tham gia Ban quản trị nhà chung cư. 

Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư là đại 

diện chủ sở hữu và người đang sử dụng nhà chung cư.” 

4. Khoản 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Số lượng, thành viên Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư do hội nghị nhà 

chung cư quyết định theo nguyên tắc sau đây: 

a) Đối với tòa nhà chỉ có một khối nhà (block) độc lập thì có tối thiểu 03 thành viên Ban 

quản trị; trường hợp tòa nhà có nhiều khối nhà (block) quy định tại Khoản 2 Điều 3 của quy 

chế này thì mỗi khối nhà (block) có tối thiểu 01 thành viên Ban quản trị; 

b) Đối với một cụm nhà chung cư thì có số lượng tối thiểu 06 thành viên Ban quản trị.” 

5. Khoản 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 27. Đơn vị thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có thể là chủ đầu tư hoặc đơn vị khác có đủ điều 

kiện về chức năng, năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở. 

2. Khi chưa tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu thì chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức 

việc quản lý vận hành nhà chung cư. Trường hợp nhà chung cư có thang máy mà chủ đầu tư 

không đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật 

Nhà ở thì phải thuê đơn vị có đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định để thực 

hiện việc quản lý vận hành. 

3. Sau khi tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà 

chung cư được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp nhà chung cư không có thang máy thì hội nghị nhà chung cư tự quyết định 

việc quản lý vận hành theo hình thức tự quản hoặc thuê đơn vị có đủ điều kiện về chức 

năng, năng lực thực hiện quản lý vận hành; 

b) Trường hợp nhà chung cư có thang máy mà chủ đầu tư có đủ điều kiện về chức năng, 

năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở và có nhu cầu tham gia quản 

lý vận hành thì Ban quản trị nhà chung cư và chủ đầu tư thương thảo để chủ đầu tư tiếp tục 

ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; 

c) Trường hợp nhà chung cư có thang máy mà chủ đầu tư không có chức năng, năng lực 

hoặc có đủ chức năng, năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở nhưng 

không tham gia quản lý vận hành hoặc chủ đầu tư tham gia quản lý vận hành nhưng không 

đáp ứng được các yêu cầu theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ thì hội nghị nhà chung cư 

quyết định lựa chọn đơn vị khác có đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định để 

thực hiện quản lý vận hành. 

4. Mỗi tòa nhà chung cư chỉ có 01 đơn vị quản lý vận hành để quản lý vận hành phần sở hữu 

chung của tòa nhà. Đối với cụm nhà chung cư thì có thể có một đơn vị quản lý vận hành 

chung hoặc có nhiều đơn vị để thực hiện quản lý vận hành riêng cho từng tòa nhà theo quyết 

định của hội nghị cụm nhà chung cư. Trường hợp mỗi tòa nhà trong cụm có một đơn vị 

quản lý vận hành riêng thì Ban quản trị cụm nhà chung cư thống nhất với các đơn vị quản lý 

vận hành để thực hiện quản lý vận hành các công trình, hệ thống kỹ thuật dùng chung cho 

cụm nhà chung cư. 

5. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có thể ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ để thực hiện các dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư nhưng phải chịu trách 
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nhiệm về chất lượng cung cấp dịch vụ theo nội dung hợp đồng đã ký kết với Ban quản trị 

nhà chung cư.” 

6. Khoản 9 được sửa đổi như sau: 

“Điều 28. Công khai thông tin về đơn vị quản lý vận hành chung cư 
1. Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có nhu cầu công khai thông tin của 

đơn vị trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành nhà chung 

cư đặt trụ sở chính hoặc của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan biết thì gửi thông tin cần công khai (tên đơn vị, họ tên người đại 

diện theo pháp luật, địa chỉ, số điện thoại liên lạc) tới Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận 

hành nhà chung cư đặt trụ sở chính hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để 

đăng tải. 

2. Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc khi chấm dứt 

hoạt động, bị giải thể, phá sản, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thông báo đến Sở Xây 

dựng nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động 

sản để điều chỉnh hoặc xóa thông tin. 

3. Trường hợp cơ quan đăng tải thông tin hoặc cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức kiểm tra, 

thanh tra mà phát hiện đơn vị quản lý vận hành đã chấm dứt hoạt động hoặc đã giải thể, phá 

sản hoặc không còn đủ điều kiện để quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định thì đơn vị 

đó bị xóa thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nơi đã đăng tải thông tin.” 

7. Bãi bỏ khoản 4. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về 

Bộ Xây dựng để hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.  

  

 
Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Tòa án Nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

,  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sinh 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 31/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH VIỆC PHÂN HẠNG VÀ CÔNG NHẬN HẠNG NHÀ CHUNG CƯ 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về phân hạng và công nhận hạng nhà 

chung cư. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về việc phân hạng, tiêu chí đánh giá phân hạng, hồ sơ đề nghị công 

nhận hạng, thẩm quyền và trình tự, thủ tục công nhận hạng nhà chung cư thương mại (bao 

gồm nhà chung cư có mục đích để ở và nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp). 

Không áp dụng các quy định của Thông tư này đối với nhà chung cư xây dựng trước năm 

1994. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư; Ban quản trị nhà chung cư; chủ sở hữu, người

sử dụng nhà chung cư. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung

cư. 

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Mục đích và yêu cầu của việc phân hạng, công nhận hạng nhà chung cư 

1. Nhà chung cư được phân thành nhiều hạng khác nhau để xác định giá trị của nhà chung

cư khi thực hiện quản lý hoặc giao dịch trên thị trường. 

2. Việc phân hạng và công nhận hạng được thực hiện đối với từng tòa nhà chung cư và phải

đảm bảo các yêu cầu sau đây: 

a) Có đề nghị của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 4 của Thông tư này;

b) Nhà chung cư được xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan

có thẩm quyền phê duyệt; theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp (đối với trường hợp yêu 

cầu phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng); 

c) Nhà chung cư phải đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư và các

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khác có liên quan; 

d) Nhà chung cư đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về

nhà ở, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan, đã được bàn giao đưa vào sử dụng 

và không vi phạm các quy định của pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị công nhận 

hạng; 

đ) Nhà chung cư phải không thuộc diện bị phá dỡ, không thuộc khu vực đã có quyết định 

thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Chương II 

PHÂN HẠNG VÀ CÔNG NHẬN HẠNG NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 4. Tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hạng nhà chung cư 

1. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà thuộc điện phải thành lập Ban quản trị nhà

chung cư theo quy định của Luật Nhà ở thì tổ chức sau đây đề nghị công nhận hạng nhà 

chung cư: 
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a) Trường hợp chưa thành lập Ban quản trị nhà chung cư thì chủ đầu tư đề nghị công nhận 

hạng nhà chung cư; 

b) Trường hợp đã thành lập Ban quản trị nhà chung cư thì Ban quản trị đề nghị công nhận 

hạng nhà chung cư. 

2. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu nhưng không thuộc diện phải thành lập Ban 

quản trị nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở thì phải có văn bản thống nhất của trên 

50% tổng số chủ sở hữu nhà chung cư đó đề nghị công nhận hạng nhà chung cư. 

3. Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp có Ban quản trị nhà 

chung cư) thì chủ sở hữu đề nghị công nhận hạng nhà chung cư. 

Điều 5. Tiêu chí phân hạng nhà chung cư 

Việc phân hạng nhà chung cư được xác định trên cơ sở 04 nhóm tiêu chí sau đây: 

1. Nhóm tiêu chí về quy hoạch - kiến trúc. 

2. Nhóm tiêu chí về hệ thống, thiết bị kỹ thuật. 

3. Nhóm tiêu chí về dịch vụ, hạ tầng xã hội. 

4. Nhóm tiêu chí về chất lượng, quản lý, vận hành. 

Điều 6. Phân hạng nhà chung cư 

Nhà chung cư được phân thành 03 hạng như sau: 

1. Hạng A: là nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này, đồng thời phải đạt tối thiểu 18 trên tổng số 20 tiêu chí 

theo hướng dẫn tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Hạng B: là nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này, đồng thời phải đạt tối thiểu 18 trên tổng số 20 tiêu chí 

theo hướng dẫn tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Hạng C: là nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này nhưng không đạt đủ tiêu chí để công nhận hạng A và 

hạng B theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

Điều 7. Hồ sơ đề nghị công nhận hạng nhà chung cư 

1. Đơn đề nghị công nhận hạng nhà chung cư theo mẫu hướng dẫn tham khảo quy định tại 

phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Bản sao có chứng thực Giấy phép xây dựng nhà chung cư (đối với nhà chung cư thuộc 

diện phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng). 

3. Bản sao có chứng thực quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc văn bản 

chấp thuận tổng mặt bằng khu vực có nhà chung cư (đối với trường hợp không phải lập quy 

hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500) kèm theo bản vẽ tổng mặt bằng nhà chung cư đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt. 

4. Bản sao có chứng thực văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền kèm theo bản vẽ 

thiết kế cơ sở nhà chung cư theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

5. Bản sao có chứng thực văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn 

thành công trình nhà chung cư của cơ quan chuyên môn về xây dựng. 

6. Bản tự kê khai, đánh giá phân hạng nhà chung cư của tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận 

hạng nhà chung cư theo mẫu hướng dẫn tham khảo quy định tại phụ lục số 04 ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

Điều 8. Thẩm quyền công nhận hạng và trình tự, thủ tục công nhận hạng nhà chung 

cư 

1. Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà chung cư (sau đây gọi 

chung là Sở Xây dựng) thực hiện công nhận hạng nhà chung cư trên địa bàn theo quy định 

của Thông tư này. 

2. Trình tự, thủ tục công nhận hạng nhà chung cư được quy định như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hạng nhà chung cư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại 

Điều 7 của Thông tư này tại Sở Xây dựng. Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm 

tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ giấy tờ theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này 

595



thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng phải có văn 

bản thông báo đề nghị bổ sung các giấy tờ còn thiếu; 

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 7 của 

Thông tư này, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế nhà chung 

cư; 

c) Trường hợp nhà chung cư đáp ứng được các yêu cầu quy định tại Điều 3 và các tiêu chí 

quy định tại Điều 6 của Thông tư này thì Sở Xây dựng ban hành quyết định công nhận hạng 

nhà chung cư theo mẫu quy định tại phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Trường hợp nhà chung cư không đáp ứng được các yêu cầu và các tiêu chí theo quy định thì 

Sở Xây dựng phải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hạng, trong đó nêu 

rõ lý do nhà chung cư không được công nhận theo hạng đã đề nghị; 

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định công nhận hạng nhà 

chung cư, Sở Xây dựng có trách nhiệm đăng tải công khai thông tin, văn bản quyết định trên 

Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và gửi quyết định này cho tổ chức, cá nhân đề nghị 

công nhận hạng nhà chung cư để công khai cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư 

biết. 

3. Quyết định công nhận hạng nhà chung cư quy định tại Thông tư này có thời hạn 05 năm. 

Khi quyết định công nhận hạng nhà chung cư hết thời hạn, Sở Xây dựng phải xóa thông tin, 

văn bản quyết định công nhận hạng đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở và có văn 

bản thông báo cho chủ sở hữu, Ban quản trị, chủ đầu tư (nếu có) của nhà chung cư biết. 

4. Đối với các nhà chung cư đã được công nhận hạng, trong quá trình kiểm tra, thanh tra, 

nếu cơ quan có thẩm quyền phát hiện nhà chung cư đó không còn đáp ứng đủ các tiêu chí 

phân hạng như tại thời điểm được công nhận hoặc có hành vi vi phạm pháp luật về nhà ở, 

pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan thì Sở Xây dựng thực hiện hủy quyết định 

công nhận hạng nhà chung cư; xóa thông tin, văn bản quyết định công nhận hạng đã đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử và có văn bản thông báo cho chủ sở hữu, Ban quản trị, chủ 

đầu tư (nếu có) của nhà chung cư đó biết. 

5. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định mức kinh phí 

để thực hiện kiểm tra, thẩm định hồ sơ và công nhận hạng nhà chung cư cho phù hợp với 

tình hình thực tế của từng địa phương. 

Tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hạng nhà chung cư có trách nhiệm nộp kinh phí theo 

quy định tại khoản này khi nộp hồ sơ đề nghị công nhận hạng nhà chung cư. 

Điều 9. Công nhận điều chỉnh hạng, công nhận lại hạng nhà chung cư 

1. Việc công nhận điều chỉnh hạng hoặc công nhận lại hạng nhà chung cư được thực hiện 

theo đề nghị của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 4 của Thông tư này. 

2. Trường hợp quyết định công nhận hạng nhà chung cư chưa hết thời hạn theo quy định mà 

tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 4 của Thông tư có nhu cầu điều chỉnh hạng nhà chung cư 

thì phải nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại Khoản 3 Điều này tại Sở Xây dựng để được xem xét, 

kiểm tra và công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư. Trình tự, thủ tục công nhận điều chỉnh 

hạng nhà chung cư được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Thông tư này. 

Khi giao quyết định công nhận hạng nhà chung cư (đã điều chỉnh), Sở Xây dựng phải thu 

hồi bản gốc quyết định công nhận hạng đang còn thời hạn để lưu hồ sơ và đăng tải thông tin, 

văn bản quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng. 

3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh hạng nhà chung cư bao gồm: 

a) Đơn đề nghị điều chỉnh hạng nhà chung cư theo mẫu hướng dẫn tham khảo quy định tại 

phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bản tự kê khai, đánh giá phân hạng nhà chung cư của tổ chức, cá nhân đề nghị điều chỉnh 

hạng nhà chung cư theo mẫu hướng dẫn tham khảo quy định tại phụ lục số 04 ban hành kèm 

theo Thông tư này; 

c) Bản sao có chứng thực quyết định công nhận hạng nhà chung cư đang còn thời hạn. 
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4. Trường hợp quyết định công nhận hạng nhà chung cư hết thời hạn theo quy định mà tổ 

chức, cá nhân quy định tại Điều 4 của Thông tư này có nhu cầu đề nghị công nhận lại hạng 

thì phải nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại Điều 7 của Thông tư này tại Sở Xây dựng để được 

xem xét, kiểm tra và công nhận lại hạng nhà chung cư. Trình tự, thủ tục công nhận lại hạng 

nhà chung cư được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Thông tư này. 

5. Tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận lại hạng hoặc điều chỉnh hạng nhà chung cư quy 

định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này phải nộp kinh phí kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo quy 

định tại Khoản 5 Điều 8 của Thông tư này. 

Chương III 

KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 10. Tổ chức kiểm tra việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư 

1. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tổ chức thực hiện kiểm tra hoặc chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan tổ 

chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư trên 

phạm vi cả nước. 

2. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện kiểm tra hoặc 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc 

đột xuất việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư trên địa bàn. 

Điều 11. Các hành vi vi phạm 

1. Công nhận mới, công nhận lại hạng hoặc công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư không 

đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí quy định tại Thông tư này. 

2. Làm sai lệch hồ sơ, thông tin, tài liệu đề nghị công nhận mới, công nhận lại hạng hoặc 

công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư. 

3. Công bố sai thông tin đã được công nhận hoặc quảng cáo, đăng thông tin về hạng nhà 

chung cư khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hạng nhà chung cư 

theo quy định của Thông tư này. 

Điều 12. Xử lý vi phạm 

1. Trường hợp có một trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 11 

của Thông tư này thì Sở Xây dựng hủy quyết định công nhận và công bố công khai; xóa 

thông tin, văn bản quyết định công nhận hạng đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở 

và có văn bản thông báo cho chủ sở hữu, Ban quản trị, chủ đầu tư (nếu có) của nhà chung cư 

biết. 

2. Tùy theo mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Điều 11 của 

Thông tư này bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định 

của pháp luật; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Xây dựng 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện công nhận mới, công nhận lại hoặc điều chỉnh hạng nhà 

chung cư trên địa bàn theo quy định của Thông tư này; 

b) Xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi 

phạm theo quy định của Thông tư này. 

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công nhận mới, công nhận lại và công nhận điều chỉnh 

hạng nhà chung cư theo quy định của Thông tư này; 

b) Tổng hợp tình hình phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư trên địa bàn để báo cáo 

Bộ Xây dựng theo định kỳ 06 tháng một lần hoặc báo cáo theo yêu cầu đột xuất của Bộ Xây 

dựng; 

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Thông tư này và theo chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 14. Trách nhiệm của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản 
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1. Hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Thông tư này. 

2. Chủ trì hoặc phối hợp với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức 

kiểm tra theo định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung 

cư trên phạm vi cả nước. 

3. Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng tình hình phân hạng và công nhận hạng nhà 

chung cư trong phạm vi cả nước; nghiên cứu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ 

sung Thông tư này cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2017. 

2. Thông tư số 14/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi 

hành. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về 

Bộ Xây dựng để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

CP; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chính Phủ; 

- Tòa án Nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư 

pháp; 

- Công báo, Website của Chính phủ, 

Website của BXD; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Lưu: VT, Cục QLN (5b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Duy 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI NHÀ CHUNG CƯ HẠNG A 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) 

I. Quy hoạch - Kiến trúc 

1. Vị trí: Có hệ thống giao thông thuận tiện, cách đường phố chính 

(cấp đô thị, cấp khu vực) dưới 0,5 km; có thể tiếp cận 

phương tiện giao thông công cộng đô thị (cách ga, bến 

đỗ, trạm dừng xe bus, tàu điện ngầm, tàu điện trên cao) 

trong phạm vi dưới 0,5 km. 

2. Mật độ xây dựng Mật độ xây dựng (diện tích chiếm đất công trình) không 

quá 45%. 

3. Sảnh căn hộ Sảnh chính khu căn hộ được bố trí độc lập với lối vào 

khu vực để xe, khu vực dịch vụ, thương mại và khu vực 

công cộng khác; có quầy lễ tân, có phòng hoặc khu vực 

bố trí bàn ghế tiếp khách. 

4. Hành lang Hành lang căn hộ có chiều rộng tối thiểu 1,8 m. 

5. Diện tích căn hộ Bình quân diện tích sử dụng căn hộ trên số phòng ngủ tối 

thiểu là 35 m2. Tính theo công thức: 
TsPn

TDtCh
 ≥ 35m2 

(Trong đó TDtCh là tổng diện tích sử dụng các căn hộ, 

TsPn là tổng số phòng ngủ các căn hộ). 

6. Phòng vệ sinh Bình quân tổng số phòng vệ sinh trên tổng số phòng ngủ 

của các căn hộ ≥0,7. Tính theo công thức: 
TsPn

TsPwc
 ≥ 0,7 

(Trong đó TsPwc là tổng số phòng vệ sinh các căn hộ, 

TsPn là tổng số phòng ngủ các căn hộ). 

7. Thang máy Mỗi thang máy phục vụ tối đa không quá 40 căn hộ (tổng 

số căn hộ chia cho tổng số thang máy phục vụ căn hộ 

≤40). 

8. Chỗ để xe Tối thiểu mỗi căn hộ có 01 chỗ để ô tô (có mái che). 

II. Hệ thống, thiết bị kỹ thuật 

9. Cấp điện Có máy phát điện dự phòng đủ công suất và hệ thống cấp 

điện đảm bảo cho sinh hoạt trong căn hộ và hoạt động 

của các thiết bị, chiếu sáng chung của tòa nhà khi mất 

điện lưới hoặc nguồn cấp điện bình thường khác của tòa 

nhà. 

10. Cấp nước Dung tích bể chứa nước sinh hoạt cho căn hộ trên tổng số 

căn hộ tối thiểu đạt 1.600 lít (đảm bảo cấp 200 

lít/người/ngày-đêm trong 2 ngày). 

11. Thông tin, liên lạc Có hệ thống cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, điện 

thoại, internet tốc độ cao đến từng căn hộ. 

12. Phòng cháy chữa 

cháy 

Có hệ thống, thiết bị chữa cháy tự động khu vực công 

cộng và trong căn hộ. 

III. Dịch vụ, Hạ tầng xã hội 

13. Thương mại Có trung tâm thương mại hoặc siêu thị trong bán kính 1 

km. 

14. Thể thao Có 2 trong các tiện ích phục vụ thể thao sau: phòng tập 

gym, bể bơi, sân tennis, sân thể thao khác... dành riêng, 

nằm trong công trình hoặc trong tổng thể quy hoạch hoặc 

trong bán kính 200 m. 
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15. Sân chơi Có sân chơi trẻ em và cư dân dành riêng hoặc trong tổng 

thể quy hoạch hoặc trong bán kính 200 m. 

16. Y tế Có bệnh viện, phòng khám trong bán kính 0,5 km. 

17. Giáo dục Có trường mầm non, tiểu học trong bán kính 0,5 km. 

IV. Chất lượng, quản lý, vận hành 

18. Chất lượng Thang máy, đèn chiếu sáng công cộng, máy bơm, máy 

phát điện, thiết bị báo cháy, chữa cháy và các thiết bị 

khác (nếu có) như điều hòa, cấp gas, cấp nước nóng còn 

trong thời hạn bảo hành của nhà sản xuất hoặc đơn vị 

cung cấp thiết bị; trường hợp hết thời hạn bảo hành thì 

không quá 10 năm kể từ thời điểm hết thời hạn bảo hành 

và phải được kiểm định đảm bảo chất lượng, vận hành 

tốt; công trình được hoàn thiện (ốp, lát, trát, sơn..) đạt 

chất lượng cao. 

19. Quản lý, vận hành Có đơn vị quản lý, vận hành chuyên nghiệp; thường 

xuyên quét dọn, lau rửa, hút bụi các khu vực công cộng, 

chăm sóc cây xanh, sân, vườn, đường nội bộ đảm bảo vệ 

sinh sạch đẹp. 

20. Bảo vệ an ninh Có hệ thống camera kiểm soát trong bãi đỗ xe, sảnh, 

hành lang, cầu thang; kiểm soát ra vào (bằng thẻ từ, vân 

tay, mã điện tử...). 

 

PHỤ LỤC SỐ 02 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI NHÀ CHUNG CƯ HẠNG B 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) 

I. Quy hoạch - Kiến trúc 

1. Vị trí: Có hệ thống giao thông thuận tiện, cách đường phố chính 

(cấp đô thị, cấp khu vực) dưới 0,5 km; có thể tiếp cận 

phương tiện giao thông công cộng đô thị (cách ga, bến 

đỗ, trạm dừng xe bus, tàu điện ngầm, tàu điện trên cao) 

trong phạm vi dưới 1 km. 

2. Mật độ xây dựng Mật độ xây dựng (diện tích chiếm đất công trình) không 

quá 55%. 

3. Sảnh căn hộ Sảnh chính khu căn hộ được bố trí độc lập với lối vào 

khu vực để xe, khu vực dịch vụ, thương mại và khu vực 

công cộng khác. 

4. Hành lang Hành lang căn hộ có chiều rộng tối thiểu 1,5 m. 

5. Diện tích căn hộ Bình quân diện tích sử dụng căn hộ trên số phòng ngủ tối 

thiểu 30 m2. Tính theo công thức: 
TsPn

TDtCh
 ≥ 30m2 (Trong 

đó TDtCh là tổng diện tích sử dụng các căn hộ, TsPn là 

tổng số phòng ngủ các căn hộ). 

6. Phòng vệ sinh Bình quân tổng số phòng vệ sinh trên tổng số phòng ngủ 

của các căn hộ ≥0,5. Tính theo công thức: 
TsPn

TsPws
 ≥ 0,5 

(Trong đó TsPwc là tổng số phòng vệ sinh các căn hộ, 

TsPn là tổng số phòng ngủ các căn hộ). 

7. Thang máy Mỗi thang máy phục vụ tối đa không quá 50 căn hộ (tổng 

số căn hộ chia cho tổng số thang máy phục vụ căn hộ ≤ 

50). 

8. Chỗ để xe Tối thiểu 02 căn hộ có 01 chỗ để ô tô (có mái che). 
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II. Hệ thống, thiết bị kỹ thuật 

9. Cấp điện Có máy phát điện dự phòng đủ công suất và hệ thống cấp 

điện đảm bảo cho hoạt động của các thiết bị, chiếu sáng 

chung của tòa nhà khi mất điện lưới hoặc nguồn cấp điện 

bình thường khác của tòa nhà. 

10. Cấp nước Dung tích bể chứa nước sinh hoạt cho căn hộ trên tổng số 

căn hộ tối thiểu đạt 1.200 lít (đảm bảo cấp 150 

lít/người/ngày-đêm trong 2 ngày). 

11. Thông tin, liên lạc Có hệ thống cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, điện 

thoại, internet tốc độ cao đến từng căn hộ. 

12. Phòng cháy chữa 

cháy 

Có hệ thống, thiết bị chữa cháy tự động khu vực công 

cộng. 

III. Dịch vụ, Hạ tầng xã hội 

13. Thương mại Có trung tâm thương mại hoặc siêu thị trong bán kính 1,5 

km. 

14. Thể thao Có 01 trong các tiện ích phục vụ thể thao sau: phòng tập 

gym, bể bơi, sân tennis, sân thể thao khác... dành riêng, 

nằm trong công trình hoặc trong tổng thể quy hoạch hoặc 

trong bán kính 500 m. 

15. Sân chơi Có sân chơi trẻ em và cư dân dành riêng hoặc trong tổng 

thể quy hoạch hoặc trong bán kính 500 m. 

16. Y tế Có bệnh viện, phòng khám trong bán kính 1 km. 

17. Giáo dục Có trường mầm non, tiểu học trong bán kính 1 km. 

IV. Chất lượng, quản lý, vận hành 

18. Chất lượng Thang máy, đèn chiếu sáng công cộng, máy bơm, máy 

phát điện, thiết bị báo cháy, chữa cháy và các thiết bị 

khác (nếu có) như điều hòa, cấp gas, cấp nước nóng còn 

trong thời hạn bảo hành của nhà sản xuất hoặc đơn vị 

cung cấp thiết bị; trường hợp hết thời hạn bảo hành thì 

không quá 10 năm kể từ thời điểm hết thời hạn bảo hành 

và phải được kiểm định đảm bảo chất lượng, vận hành 

tốt. 

19. Quản lý, vận hành Có đơn vị quản lý, vận hành chuyên nghiệp. 

20. Bảo vệ an ninh Có hệ thống camera kiểm soát trong bãi đỗ xe, sảnh, 

hành lang, cầu thang. 
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PHỤ LỤC SỐ 03 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HẠNG (CÔNG NHẬN LẠI HẠNG, CÔNG NHẬN 

ĐIỀU CHỈNH HẠNG) NHÀ CHUNG CƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HẠNG NHÀ CHUNG CƯ 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh (thành phố) ………………….. 

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; 

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng; 

(Tên tổ chức, cá nhân)…… đề nghị Sở Xây dựng xem xét, quyết định công nhận hạng nhà 

chung cư (hoặc công nhận lại, điều chỉnh hạng nhà chung cư) với các nội dung sau đây: 

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:  .....................................................................  

2. Địa chỉ, số điện thoại, fax:  ..........................................................................  

3. Tên nhà chung cư đề nghị công nhận hạng:  ...............................................  

4. Địa chỉ nhà chung cư:  .................................................................................  

5. Hạng nhà chung cư đề nghị công nhận (A, B, C):  ......................................  

6. Kèm theo văn bản đề nghị này có các hồ sơ theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 

31/2016/TT-BXD bao gồm: 

a) ......................................................................................................................  

b)  .....................................................................................................................  

c) ......................................................................................................................  

d)  .....................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các hồ sơ kèm theo, cam kết 

tuân thủ các quy định của Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan sau khi được công nhận./. 

 

 …….., ngày ….. tháng …. năm ….. 

Đại diện tổ chức, cá nhân đề nghị 

(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức thì phải 

ghi thêm chức danh và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC SỐ 04 

MẪU BẢN TỰ KÊ KHAI, ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG NHÀ CHUNG CƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) 

A. THÔNG TIN CHUNG 

Tên nhà chung cư:  ...........................................................................................  

Địa chỉ nhà chung cư:  .....................................................................................  

Chủ đầu tư:  ......................................................................................................  

Địa chỉ:  ............................................................................................................  

Điện thoại: …………………….; Fax: …………………………..; Email:  ...  

B. BẢNG TỰ KÊ KHAI, ĐÁNH GIÁ 

Hạng nhà chung cư tự đánh giá, đề xuất công nhận: Hạng ……. 

STT 

Tiêu chí đánh giá (nêu đủ 20 tiêu chí đánh giá tương 

ứng với hạng nhà chung cư đề xuất công nhận - quy 

định tại phụ lục số 01 hoặc phụ lục số 02 ban hành 

kèm theo Thông tư này) 

Kết quả tự đánh giá 

Đạt Không đạt 

1 Vị trí    

2 
Dân số theo 

thiết kế 
   

3     

…     

Ghi chú: Người kê khai đánh giá nhà chung cư đạt hay không đạt các tiêu chí thì đánh dấu 

X vào phần tương ứng. 

 

 ………, ngày ……, tháng ……, năm ……… 

Đại diện tổ chức, cá nhân kê khai, đánh giá 

(Ký, ghi rõ họ tên; nếu là tổ chức thì phải ghi thêm 

chức danh và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC SỐ 05 

MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HẠNG NHÀ CHUNG CƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) 

UBND TỈNH (THÀNH 

PHỐ) 

SỞ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số:      /QĐ-SXD ….., ngày..... tháng..... năm….. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận hạng nhà chung cư 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG (TỈNH, THÀNH PHỐ) 

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; 

Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng; 

Căn cứ vào đơn đề nghị công nhận hạng (hoặc công nhận lại hạng, công nhận điều chỉnh 

hạng) nhà chung cư của .... (tên tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hạng); 

Căn cứ vào kết quả kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế nhà chung cư.... (tên nhà chung cư, 

địa chỉ nhà chung cư). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Công nhận hạng nhà chung cư đối với: 

Nhà chung cư: ………………………………………… (tên nhà chung cư) 

Địa chỉ: ………………………………………………….. 

Đạt hạng: ………….. (xếp hạng theo đề nghị của tổ chức, cá nhân có đơn). 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn 05 năm./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Tổ chức cá nhân đề nghị công nhận; 

- UBND (tỉnh, thành phố) (để b/cáo); 

- Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng 

(tỉnh, thành phố) (để đăng tải); 

- Lưu VT (2b). 

……..ngày ….., tháng …… năm …… 

GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 28/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016 

THÔNG TƯ 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2015/TT-BXD 

NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VIỆC ĐÀO TẠO, 

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ 

CHUNG CƯ, THÔNG TƯ SỐ 11/2015/TT-BXD NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA 

BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT 

ĐỘNG SẢN; HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ 

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN, VIỆC 

THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 02/2016/TT-BXD NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 

2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý 

vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, Điều hành sàn giao 

dịch bất động sản; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 

số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD 

ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động 

sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, Điều 

hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất 

động sản và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 

tháng 12 năm 2015 về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về 

quản lý vận hành nhà chung cư như sau: 
1. Điều 5 được sửa đổi như sau:

“Điều 5. Hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đào tạo 
Hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý 

vận hành nhà chung cư bao gồm các giấy tờ sau đây: 

1. Văn bản đề nghị Bộ Xây dựng công nhận đủ Điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức

chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại 

phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy đăng ký

kinh doanh hoặc giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức có 

ghi chức năng đào tạo theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 79/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, 

bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành 

nghề môi giới bất động sản, Điều hành sàn giao dịch bất động sản (sau đây gọi tắt là Nghị 

định số 79/2016/NĐ-CP). 
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3. Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền quản lý, sử dụng hoặc 

hợp đồng thuê cơ sở vật chất phục vụ cho việc đào tạo lý thuyết có thời hạn tối thiểu là 01 

năm; hợp đồng hoặc văn bản liên kết thực hành tại các nhà chung cư đã đưa vào sử dụng và 

đang do đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành thực hiện quản lý. 

4. Bộ giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung theo quy định tại 

Chương III của Thông tư này. 

5. Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 

02 ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo hồ sơ của từng giảng viên như sau: 

a) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên; 

b) Bản kê khai kinh nghiệm theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 03 ban hành kèm 

theo Thông tư này; 

c) Bản sao có chứng thực hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm giảng viên; trường 

hợp là giảng viên trong biên chế của cơ sở đào tạo thì phải có thêm bản sao có chứng thực 

giấy tờ chứng minh về việc cơ sở đào tạo đang đóng bảo hiểm xã hội cho giảng viên”. 

2. Điểm b Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi như sau: 

“b) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của 

Thông tư này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, 

nếu đủ Điều kiện theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 của Nghị định số 

79/2016/NĐ-CP thì báo cáo Bộ Xây dựng ban hành quyết định hoặc ủy quyền cho Cục 

Quản lý nhà và thị trường bất động sản ban hành quyết định công nhận cơ sở đủ Điều kiện 

được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. 

Tên và địa chỉ của cơ sở đào tạo, được Bộ Xây dựng công nhận được thông báo công khai 

trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và của Cục Quản lý nhà và thị trường bất 

động sản. 

Sau khi có quyết định công nhận của Bộ Xây dựng, cơ sở đào tạo có trách nhiệm gửi 01 bộ 

hồ sơ (bản sao) đề nghị công nhận cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng chấp thuận cho Sở 

Xây dựng nơi tổ chức đào tạo để Sở Xây dựng thực hiện theo dõi, kiểm tra và quản lý”. 

3. Điểm a Khoản 2 Điều 13 được bổ sung như sau: 

“1. Trong thời hạn 05 ngày, trước ngày khai giảng khóa học, cơ sở đào tạo phải có văn bản 

gửi Sở Xây dựng nơi tổ chức đào tạo thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức khóa học, 

lịch học, danh sách giảng viên giảng dạy khóa học đối với từng đối tượng người học quy 

định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này và lịch kiểm tra cuối khóa học. 

Cơ sở đào tạo phải thành lập bộ phận quản lý đào tạo để tổ chức các khóa đào tạo, lưu trữ 

hồ sơ học viên, hồ sơ tài liệu liên quan tới công tác đào tạo; phải ban hành quy chế quản lý 

đào tạo, trong đó quy định cụ thể Điều kiện tuyển sinh, thời gian mỗi khóa học, số lượng bài 

giảng, thời lượng tiết học của từng bài giảng (kể cả bài giảng không thuộc chuyên đề bắt 

buộc theo quy định của Thông tư này), việc kiểm tra cuối khóa học, tiêu chí đánh giá, phân 

loại kết quả học tập, Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo áp 

dụng đối với từng đối tượng người học quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 của Thông tư 

này”. 

4. Điểm a Khoản 1 Điều 15 được sửa đổi như sau: 

“a) Đối với các học viên thuộc diện quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này, nếu sau 

khi kiểm tra và được Hội đồng đánh giá kết quả học tập đánh giá đạt yêu cầu thì được cấp 

Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo trong thời hạn tối đa là 15 ngày, kể từ ngày 

kiểm tra. 

Việc chấm điểm bài kiểm tra được xác định theo thang điểm 100; trường hợp bài kiểm tra 

dưới 50 điểm thì không đạt yêu cầu; trường hợp học viên không đạt yêu cầu có nhu cầu 

kiểm tra lại thì cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức kiểm tra lại cho học viên.” 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 

tháng 12 năm 2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; 

hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, Điều 
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hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch 

bất động sản như sau: 
1. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi như sau: 

“2. Sở Xây dựng giao hoặc ủy quyền cho một hoặc một số đơn vị sau đây tổ chức kỳ thi 

(viết tắt là đơn vị tổ chức kỳ thi): 

a) Phòng có chức năng quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng; 

b) Cơ sở đào tạo có đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề 

môi giới bất động sản, Điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Điều 4 của 

Nghị định số 79/2016/NĐ-CP; 

c) Hiệp hội bất động sản Việt Nam; 

d) Hiệp hội bất động sản các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

đ) Hội môi giới bất động sản Việt Nam.” 

2. Điểm b Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi như sau: 

“b) Các ủy viên Hội đồng thi bao gồm: 01 đại diện của phòng có chức năng quản lý nhà và 

thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng; 01 đại diện đơn vị tổ chức kỳ thi; một số thành 

viên khác của Hiệp hội bất động sản, Hội môi giới bất động sản, giảng viên của các cơ sở 

đào tạo, chuyên gia môi giới bất động sản của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi 

giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản hoặc các chuyên gia khác do Chủ tịch Hội 

đồng thi quyết định.” 

3. Điều 19 được sửa đổi như sau: 

“Điều 19. Hướng dẫn về giảng viên, cơ sở đào tạo và chương trình khung đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, Điều hành sàn giao dịch bất động 

sản 
1. Giảng viên tham gia giảng dạy kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, Điều hành sàn 

giao dịch bất động sản phải là người đã tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên thuộc các 

chuyên ngành phù hợp với nội dung giảng dạy và có kinh nghiệm tối thiểu là 05 năm trong 

hoạt động quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, đào tạo về lĩnh vực bất động sản hoặc 

tham gia kinh doanh bất động sản. 

Cơ sở đào tạo phải lập danh sách giảng viên và bảng kê khai năng lực kinh nghiệm của 

giảng viên theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 8 và phụ lục số 9 ban hành kèm theo 

Thông tư này để theo dõi, quản lý. 

2. Cơ sở đào tạo phải thành lập bộ phận quản lý đào tạo để tổ chức các khóa đào tạo, lưu trữ 

hồ sơ học viên, hồ sơ tài liệu liên quan tới công tác đào tạo; phải ban hành quy chế quản lý 

đào tạo, trong đó quy định cụ thể Điều kiện tuyển sinh, thời gian mỗi khóa học, số lượng bài 

giảng, thời lượng tiết học của từng bài giảng (kể cả bài giảng không thuộc chuyên đề bắt 

buộc theo quy định của Thông tư này), việc kiểm tra cuối khóa học, tiêu chí đánh giá, phân 

loại kết quả học tập, Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. 

3. Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, Điều 

hành sàn giao dịch bất động sản bao gồm phần kiến thức cơ sở và phần kiến thức chuyên 

môn theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Thủ trưởng cơ sở đào tạo căn cứ vào chương trình khung đào tạo được hướng dẫn tham 

khảo tại phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này để xây dựng, phê duyệt và chịu trách 

nhiệm về nội dung của giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy.” 

4. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 20. Công khai thông tin về cơ sở đào tạo 
1. Khi đáp ứng đủ Điều kiện được tổ chức đào tạo theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 

79/2016/NĐ-CP, cơ sở đào tạo cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều này cho 

Sở Xây dựng nơi đặt trụ sở chính, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Sở Xây 

dựng nơi cơ sở đào tạo đặt trụ sở chính và Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có 

trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của cơ sở đào tạo trên Cổng thông tin điện tử 

của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý. 

607



2. Nội dung thông tin cung cấp để đăng tải bao gồm: tên cơ sở đào tạo; họ và tên người đại 

diện theo pháp Luật; địa chỉ và số điện thoại liên lạc của cơ sở đào tạo. 

3. Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc khi chấm dứt 

hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, cơ sở đào tạo có trách nhiệm thông báo đến cơ quan 

đăng tải thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này để Điều chỉnh hoặc xóa thông tin”. 

5. Điểm d Khoản 1 Điều 21 được sửa đổi như sau: 

“d) Tổ chức kiểm tra, đánh giá và xếp loại kết quả học tập để cấp Giấy chứng nhận hoàn 

thành khóa học cho học viên. 

Trước khi tổ chức kiểm tra cuối khóa, cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức cho học viên 

thực hành tại văn phòng môi giới, sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh 

bất động sản đủ thời lượng theo quy định; sau khi thực hành, học viên có trách nhiệm viết 

bài thu hoạch. Chỉ những học viên tham gia đủ số tiết học theo quy định, tham gia đủ thời 

gian thực hành và có bài viết thu hoạch mới được kiểm tra cuối khóa; cán bộ chấm bài kiểm 

tra phải là giảng viên có trong danh sách giảng dạy đã đăng ký với cơ sở đào tạo. Nội dung 

kiểm tra do cơ sở đào tạo tự biên soạn nhưng phải phù hợp với chương trình đào tạo do thủ 

trưởng cơ sở đào tạo phê duyệt”. 

6. Điều 24 được sửa đổi như sau: 

“Điều 24. Việc thành lập và công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản 
1. Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản (viết tắt là sàn) phải đáp ứng đủ 

Điều kiện theo quy định tại Điều 69 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13. 

2. Sau khi thành lập sàn, đơn vị thành lập sàn cung cấp các thông tin của sàn đến Sở Xây 

dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và 

thị trường bất động sản. Các Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có 

trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của sàn do đơn vị thành lập sàn cung cấp trên 

Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý. 

3. Nội dung thông tin cung cấp để đăng tải bao gồm: 

a) Tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ và tên người đại diện theo pháp Luật của doanh 

nghiệp; địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp; 

b) Tên sàn; ngày thành lập sàn; địa điểm của sàn; số điện thoại liên lạc của sàn; họ và tên 

người quản lý Điều hành sàn. 

4. Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định tại Khoản 3 Điều này hoặc khi sàn chấm 

dứt hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vị thành lập sàn có trách nhiệm thông báo 

đến cơ quan đăng tải thông tin quy định tại Khoản 2 Điều này để Điều chỉnh hoặc xóa thông 

tin.” 

7. Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 29. Tổ chức thực hiện 
1. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc tổ 

chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định của 

Thông tư này; trực tiếp kiểm tra hoặc phối hợp với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương tổ chức kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi 

giới bất động sản, quản lý Điều hành sàn giao dịch bất động sản, kiểm tra hoạt động của các 

sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Thông tư này. 

2. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thi sát hạch, cấp chứng 

chỉ hành nghề môi giới bất động sản và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này 

trên địa bàn.” 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 

ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 2 năm 2016 như sau: 
1. Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“2. Tòa nhà chung cư là một khối nhà (block) độc lập hoặc một số khối nhà có chung khối 

đế nổi trên mặt đất được xây dựng theo quy hoạch và hồ sơ dự án do cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt. 
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3. Cụm nhà chung cư là tập hợp từ 02 tòa nhà chung cư trở lên được xây dựng theo quy 

hoạch và hồ sơ dự án do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.” 

2. Khoản 1 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Các nhà chung cư thuộc phạm vi áp dụng của Quy chế này đều phải có Bản nội quy 

quản lý, sử dụng có các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này. Chủ đầu tư, hội nghị nhà 

chung cư căn cứ vào mẫu Bản nội quy quy định tại Quy chế này để tham khảo xây dựng, 

thông qua Bản nội quy cho phù hợp với từng tòa nhà, cụm nhà chung cư.” 

3. Bổ sung điểm c vào Khoản 5 Điều 14 như sau: 

“c) Chủ đầu tư đã chấm dứt hoạt động do bị giải thể, sáp nhập hoặc phá sản.” 

4. Bổ sung điểm c vào Khoản 2 Điều 16 như sau: 

“c) Mỗi chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư chỉ được ủy quyền 

cho một người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư đó tham 

dự hội nghị nhà chung cư.” 

5. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 18. Mô hình Ban quản trị nhà chung cư 
1. Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được thành lập và 

hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc của công ty cổ phần. Hội 

nghị nhà chung cư quyết định lựa chọn mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư 

cho phù hợp với thực tế từng tòa nhà, cụm nhà chung cư. 

2. Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội 

đồng quản trị của hợp tác xã thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được 

thực hiện theo quy định của pháp Luật về hợp tác xã. Trường hợp Ban quản trị nhà chung 

cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần thì việc 

triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được thực hiện theo quy định của pháp Luật 

về doanh nghiệp. 

Việc biểu quyết và ghi biên bản cuộc họp của Ban quản trị nhà chung cư phải tuân thủ quy 

định tại Điều 25 của Quy chế này. 

3. Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có một chủ sở hữu được thành lập và hoạt 

động theo mô hình tự quản; các thành viên Ban quản trị tự thống nhất phân công thực hiện 

các quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Quy chế này.” 

6. Khoản 1 Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải 

là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó; trường hợp người đang sử dụng căn hộ 

hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nếu được chủ sở hữu 

căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được 

bầu làm thành viên Ban quản trị nhà chung cư. 

Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư là đại 

diện chủ sở hữu và người đang sử dụng nhà chung cư”. 

7. Khoản 1 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Số lượng thành viên Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư do hội nghị nhà 

chung cư quyết định theo nguyên tắc sau đây: 

a) Đối với một tòa nhà chỉ có một khối nhà (block) thì có tối thiểu 03 thành viên Ban quản 

trị; trường hợp một tòa nhà có nhiều khối nhà (block) có chung khối đế nổi trên mặt đất thì 

mỗi khối nhà (block) có tối thiểu 01 thành viên Ban quản trị; 

b) Đối với một cụm nhà chung cư thì có số lượng tối thiểu 06 thành viên Ban quản trị.” 

8. Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 27. Đơn vị thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có thể là chủ đầu tư hoặc đơn vị khác có đủ Điều 

kiện về chức năng, năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở. 

2. Khi chưa tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu thì chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức 

việc quản lý vận hành nhà chung cư. Trường hợp nhà chung cư có thang máy mà chủ đầu tư 

không đủ Điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật 
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Nhà ở thì phải thuê đơn vị có đủ Điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định để thực 

hiện việc quản lý vận hành. 

3. Sau khi tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà 

chung cư được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp nhà chung cư không có thang máy thì hội nghị nhà chung cư tự quyết định 

việc quản lý vận hành theo hình thức tự quản hoặc thuê đơn vị có đủ Điều kiện về chức 

năng, năng lực thực hiện quản lý vận hành; 

b) Trường hợp nhà chung cư có thang máy mà chủ đầu tư có đủ Điều kiện về chức năng, 

năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở và có nhu cầu tham gia quản 

lý vận hành thì Ban quản trị nhà chung cư và chủ đầu tư thương thảo để chủ đầu tư tiếp tục 

ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; 

c) Trường hợp nhà chung cư có thang máy mà chủ đầu tư không có chức năng, năng lực 

hoặc có đủ chức năng, năng lực theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở nhưng 

không tham gia quản lý vận hành hoặc chủ đầu tư tham gia quản lý vận hành nhưng không 

đáp ứng được các yêu cầu theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ thì hội nghị nhà chung cư 

quyết định lựa chọn đơn vị khác có đủ Điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định để 

thực hiện quản lý vận hành. 

4. Mỗi tòa nhà chung cư chỉ có 01 đơn vị quản lý vận hành. Đối với cụm nhà chung cư thì 

có thể có một đơn vị quản lý vận hành chung hoặc có nhiều đơn vị để thực hiện quản lý vận 

hành riêng cho từng tòa nhà theo quyết định của hội nghị cụm nhà chung cư. Trường hợp 

mỗi tòa nhà trong cụm có một đơn vị quản lý vận hành riêng thì Ban quản trị cụm nhà 

chung cư thống nhất với các đơn vị quản lý vận hành để thực hiện quản lý vận hành các 

công trình, hệ thống kỹ thuật dùng chung cho cụm nhà chung cư. 

5. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có thể ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ để thực hiện các dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư nhưng phải chịu trách 

nhiệm về chất lượng cung cấp dịch vụ theo nội dung hợp đồng đã ký kết với Ban quản trị 

nhà chung cư.” 

9. Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 28. Công khai thông tin về đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Khi đáp ứng đủ Điều kiện về chức năng, năng lực để thực hiện quản lý vận hành nhà 

chung cư, đơn vị quản lý vận hành có văn bản ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc kèm 

theo bản sao có chứng thực các giấy tờ chứng minh đủ Điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 

105 của Luật Nhà ở gửi Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính hoặc Cục 

Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở 

chính, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản kiểm tra hồ sơ, nếu đủ Điều kiện thì đăng 

tải công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác 

quản lý; trường hợp chưa đủ giấy tờ thì Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất 

động sản thông báo đề nghị đơn vị quản lý vận hành bổ sung các giấy tờ còn thiếu. 

Hội nghị nhà chung cư tham khảo các thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của Sở Xây dựng hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để lựa chọn đơn vị quản 

lý vận hành nhà chung cư cho phù hợp với Điều kiện cụ thể của từng tòa nhà chung cư, cụm 

nhà chung cư. 

2. Nội dung thông tin cung cấp để Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động 

sản đăng tải bao gồm: tên đơn vị quản lý vận hành; họ và tên người đại diện theo pháp Luật; 

địa chỉ và số điện thoại liên lạc của đơn vị quản lý vận hành. 

3. Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc khi chấm dứt 

hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm thông báo 

đến Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận hành đặt trụ sở chính, Cục Quản lý nhà và thị 

trường bất động sản để Điều chỉnh hoặc xóa thông tin. 

Trường hợp cơ quan đăng tải thông tin hoặc cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức kiểm tra, 

thanh tra mà phát hiện đơn vị quản lý vận hành đã chấm dứt hoạt động hoặc đã giải thể, phá 
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sản hoặc không còn đủ Điều kiện để quản lý vận hành theo quy định thì đơn vị đó bị xóa 

thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nơi đã đăng tải thông tin.” 

10. Khoản 1 Điều 29 được sửa đổi như sau: 

“1. Việc quản lý vận hành nhà chung cư phải được thực hiện thông qua hợp đồng dịch vụ 

quản lý vận hành nhà chung cư ký giữa đơn vị quản lý vận hành và Ban quản trị nhà chung 

cư. 

Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư do các bên ký kết phải có các nội dung 

chính quy định tại Khoản 2 Điều này và được lập theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ 

lục số 02 ban hành kèm theo Quy chế này.” 

11. Điểm a Khoản 2 Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“a) Ban quản trị nhà chung cư mở một tài khoản tiền gửi chuyên dùng tại một tổ chức tín 

dụng đang hoạt động tại Việt Nam để quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 

của cả tòa nhà chung cư”. 

12. Điểm a Khoản 3 Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“a) Ban quản trị nhà chung cư mở một tài khoản chuyên dùng tại một tổ chức tín dụng đang 

hoạt động tại Việt Nam để quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của khu căn 

hộ và kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà chung cư”. 

13. Khoản 1 Điều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“1. Thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Khoản 2 và điểm b Khoản 3 

Điều 27 của Quy chế này. Trường hợp chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản lý 

vận hành hoặc có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhưng không tham gia quản lý vận 

hành nhà chung cư thì có thể giới thiệu đơn vị có đủ Điều kiện về chức năng, năng lực quản 

lý vận hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Nhà ở để hội nghị nhà chung cư 

tham khảo, lựa chọn tham gia quản lý vận hành nhà chung cư”. 

14. Khoản 3 Điều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“3. Chủ trì tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, cử người tham gia Ban quản trị nhà 

chung cư và tham gia biểu quyết, bỏ phiếu tại hội nghị nhà chung cư theo quy định của Quy 

chế này nếu còn sở hữu căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư.” 

15. Khoản 3 Điều 43 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“3. Các tranh chấp giữa các thành viên Ban quản trị nhà chung cư được giải quyết theo quy 

chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua. 

Trường hợp thành viên Ban quản trị hoặc Ban quản trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, thay thế 

mà không bàn giao con dấu thì Ban quản trị được thành lập mới có quyền yêu cầu cơ quan 

có thẩm quyền về cấp, đăng ký con dấu thực hiện việc thu hồi, bàn giao hoặc hủy con dấu 

để đăng ký, cấp con dấu mới theo quy định về cấp, đăng ký và quản lý con dấu cho Ban 

quản trị mới thành lập. 

Trường hợp thành viên Ban quản trị hoặc Ban quản trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, thay thế 

mà không bàn giao tài khoản quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, 

tài khoản quản lý hoạt động của Ban quản trị thì Ban quản trị được thành lập mới có quyền 

yêu cầu tổ chức đang quản lý các tài khoản này phong tỏa tài khoản, chấm dứt thực hiện các 

giao dịch có liên quan đến Ban quản trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và thực hiện lập, 

bàn giao tài khoản này cho Ban quản trị được thành lập mới theo quy định của Quy chế này 

và pháp Luật có liên quan.” 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017. 

2. Mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định tại phụ lục số 01 ban hành kèm 

theo Thông tư này và thay thế cho mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định tại 

phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 
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3. Mẫu nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư được hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 02 

ban hành kèm theo Thông tư này thay thế cho Mẫu nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư 

quy định tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 

12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

4. Bãi bỏ các quy định sau đây: 

a) Phụ lục số 05 của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 

quản lý vận hành nhà chung cư; 

b) Khoản 4 Điều 3, Tiêu đề Mục 1, Mục 2 của Chương III, Điều 27 và phụ lục số 7 của 

Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy 

định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, Điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; 

c) Khoản 7 và Khoản 8 Điều 36; Khoản 2 và Khoản 3 Điều 46 của Thông tư số 02/2016/TT-

BXD ngày 02 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, 

sử dụng nhà chung cư. 

5. Các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư do các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi 

hành mà khác với các quy định của Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Thông tư 

này. 

6. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về 

Bộ Xây dựng để hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

  

  
Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

CP; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Tòa án Nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư 

pháp; 

- Công báo, Website của Chính phủ, 

Website của BXD; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Lưu: VT, Cục QLN (5b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Đức Duy 
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PHỤ LỤC SỐ 01 
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) 

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN 

MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ 

CHUNG CƯ 

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO(3) 
Cấp cho ông/bà: ………………………………………. 

CMND (Hộ chiếu) số: …………………………………. 

Cấp ngày …../ …../ ….. tại ……………………………. 

Đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quản 

lý vận hành nhà chung cư tổ chức tại: 

…………………………………………………………….. 

Từ ngày ……. tháng ……. năm ……. 

Đến ngày ……. tháng ……. năm ……. 

 

 ……., ngày ……. tháng ….. năm 

.... 

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO 

TẠO(4) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

  Ảnh 3x4 

(đóng 

dấu nổi 

của cơ sở 

đào tạo) 

  

 

  

Số: ………./ĐTQLVH(1) 

(………………………..)(2) 

 

        

     

Ghi chú: 
1. Số giấy chứng nhận được ghi theo thứ tự; trường hợp cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng 

nhận thì ghi theo số giấy chứng nhận cũ; trường hợp cơ sở khác cấp lại giấy chứng nhận 
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theo yêu cầu của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản theo quy định tại Điều 14 của 

Thông tư số 10/2015/TT-BXD thì ghi theo số mới. 

2. Ghi cấp đổi hoặc cấp lại; trường hợp cấp mới thì không có dòng này; nếu cấp lại thì ghi 

cấp lại lần thứ....; nếu cấp đổi thì ghi là cấp đổi. 

3. Ghi tên cơ sở đào tạo. 

4. Ghi chức danh của người ký giấy chứng nhận. 

5. Giấy chứng nhận có kích thước khổ A5 (210mm x 148.5mm). 

6. Giấy chứng nhận có hai mặt, được quy định như sau: 

- Mặt ngoài: nền mầu đỏ đun; phía trên ghi tên cơ sở đào tạo bằng chữ in hoa đậm màu 

vàng, font Times New Roman, cỡ chữ 12; ở giữa in hình quốc huy màu vàng, đường kính 4 

cm; phía dưới ghi chữ "GIẤY CHỨNG NHẬN" bằng chữ in hoa đậm màu vàng, font Times 

New Roman, cỡ chữ 14; 

- Mặt trong in họa tiết trống đồng màu trắng, nền xanh da trời nhạt và có các nội dung ghi 

theo mẫu nêu trên. 
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PHỤ LỤC SỐ 02 
MẪU THAM KHẢO NỘI QUY QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) 

NỘI QUY QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 1. Quy định đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào 

nhà chung cư 
1. Chủ sở hữu nhà chung cư phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế quản lý, sử dụng nhà 

chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy này. 

2. Khách ra vào nhà chung cư phải đăng ký, xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân tại 

quầy lễ tân (nếu có) hoặc tại tổ bảo vệ và phải tuân thủ sự hướng dẫn của lễ tân hoặc bảo vệ 

nhà chung cư. Trong trường hợp cần thiết, lễ tân hoặc bảo vệ nhà chung cư được giữ các 

giấy tờ chứng minh nhân thân của khách ra vào nhà chung cư để phục vụ cho việc kiểm soát 

an ninh, an toàn của nhà chung cư. Đối với khu vực dành cho văn phòng, dịch vụ, thương 

mại thì không cần phải đăng ký, xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân này. 

3. Người đến tạm trú tại căn hộ phải đăng ký danh sách với quầy lễ tân (nếu có) hoặc tại tổ 

bảo vệ và có trách nhiệm đăng ký tạm trú tại cơ quan công an phường sở tại theo quy định. 

4. Người sử dụng căn hộ, người tạm trú phải chịu trách nhiệm trước pháp Luật về các hành 

vi vi phạm Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư và Bản nội quy này. 

5. Các quy định áp dụng đối với nhân viên làm việc tại khu vực văn phòng dịch vụ, thương 

mại: do chủ đầu tư; Hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà chung 

cư. 

Điều 2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc quản lý, sử dụng nhà chung cư 
1. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư bắt buộc phải thực hiện 

được quy định tại Điều 6 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Điều 35 của Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số Điều của Luật Nhà ở và pháp Luật có liên quan. 

2. Các hành vi khác gây ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng và người sử dụng nhà chung 

cư do hội nghị nhà chung cư xem xét, quyết định. 

Điều 3. Quy định về việc sử dụng phần sở hữu chung của nhà chung cư 
1. Sử dụng thang máy và các thiết bị sử dụng chung theo đúng mục đích, công năng thiết kế 

sử dụng. 

2. Không được làm hư hỏng hoặc có hành vi vi phạm đến tài sản chung của nhà chung cư. 

3. Tuân thủ đầy đủ các quy định về việc dừng, đỗ xe tại nơi được dừng, đỗ xe theo quy định. 

4. Sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng vào đúng mục đích, công năng theo quy định của pháp 

Luật về nhà ở. 

5. Tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy của nhà chung cư. 

6. Các quy định khác: do Hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà 

chung cư (nếu có). 

Điều 4. Quy định về việc sửa chữa các hư hỏng, thay đổi hoặc lắp đặt thêm trong căn 

hộ, phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng 
1. Trường hợp căn hộ hoặc phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng có hư hỏng thì chủ sở 

hữu hoặc người sử dụng được quyền sửa chữa, thay thế nhưng không được làm hư hỏng 

phần sở hữu chung và ảnh hưởng đến các chủ sở hữu khác. 

2. Trường hợp thay thế, sửa chữa hoặc lắp đặt thiết bị thêm thì phải bảo đảm không làm 

thay đổi, biến dạng hoặc làm hư hỏng kết cấu của nhà chung cư. 

3. Trường hợp có hư hỏng các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung gắn liền với 

căn hộ, phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng thì việc thay thế, sửa chữa phải được thực 

hiện theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành 

nhưng không được làm ảnh hưởng đến phần sở hữu riêng của chủ sở hữu khác. Chủ sở hữu 

phải thông báo cho Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành để kịp thời sửa chữa, thay thế khi 
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có hư hỏng và phải tạo Điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công khi sửa chữa các hư hỏng 

này. 

4. Trường hợp nhà chung cư có khu văn phòng, dịch vụ, thương mại mà có hư hỏng các 

thiết bị thuộc phần sử dụng chung của nhà chung cư thì chủ sở hữu khu chức năng này phải 

thực hiện sửa chữa, thay thế theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do 

Bộ Xây dựng ban hành. 

5. Trường hợp vận chuyển các thiết bị, đồ dùng trong nhà chung cư hoặc vận chuyển vật 

liệu khi sửa chữa các hư hỏng thì phải thông báo cho Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành 

nhà chung cư và chỉ được thực hiện trong thời gian từ 8 giờ sáng tới 18 giờ chiều hàng ngày 

để tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà chung cư. 

6. Các quy định khác: do hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà 

chung cư. 

Điều 5. Quy định về việc xử lý khi có sự cố của nhà chung cư 
1. Khi gặp sự cố có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và an toàn tài sản trong nhà chung cư 

thì chủ sở hữu, người sử dụng phải thông báo ngay cho Ban quản trị, đơn vị quản lý nhà 

chung cư để xử lý. 

2. Trường hợp gặp sự cố khẩn cấp, cần thiết phải sơ tán người ra khỏi nhà chung cư thì phải 

thực hiện theo hướng dẫn trên loa phát thanh hoặc biển chỉ dẫn thoát hiểm hoặc hướng dẫn 

của bảo vệ, đơn vị có thẩm quyền để di chuyển người đến nơi an toàn. 

Điều 6. Quy định về việc công khai thông tin của nhà chung cư 
1. Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải thông báo công khai các thông 

tin có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư trên bản tin hoặc bảng thông báo 

hoặc phương tiện thông tin khác của nhà chung cư. 

2. Các nội quy về phòng cháy, chữa cháy phải được gắn đúng nơi quy định; nội quy sử dụng 

thang máy phải được gắn đúng nơi quy định để đảm bảo việc sử dụng được an toàn, thuận 

tiện. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư 
1. Yêu cầu Ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư cung cấp thông tin, các 

nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

2. Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của pháp 

Luật. 

3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Bản nội quy này và Quy chế quản lý, sử dụng 

nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành. 

4. Đóng đầy đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư và các chi phí khác 

theo quy định của pháp Luật và theo thỏa thuận với các nhà cung cấp dịch vụ. 

Điều 8. Xử lý các hành vi vi phạm 
1. Thành viên Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu, người sử 

dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư nếu có hành vi vi phạm các quy định của 

Bản nội quy này hoặc vi phạm quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ 

Xây dựng ban hành thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của 

pháp Luật và phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Thành viên Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu, người sử 

dụng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử lý vi phạm của cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền. 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 27/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016 

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2015/NĐ-CP NGÀY 12 

THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây 

dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 

117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử 

dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh 

Thông tư này quy định một số nội dung trong việc xác định các chỉ tiêu thống kê, cung cấp, 

thu thập, xử lý, cập nhật, lưu trữ, bảo quản, bảo mật, công bố và khai thác, sử dụng thông 

tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại Nghị 

định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý 

và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (sau đây gọi tắt là Nghị 

định số 117/2015/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, 

quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Điều 3. Tính pháp lý của cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Thông tin, dữ liệu đã được kiểm tra, xử lý và cập nhật theo quy định trong cơ sở dữ liệu

về nhà ở và thị trường bất động sản có giá trị pháp lý như hồ sơ, văn bản dạng giấy. 

2. Trường hợp thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

không thống nhất với hồ sơ dạng giấy thì xác định theo tài liệu của hồ sơ dạng giấy có đủ 

tính pháp lý. 

Chương II 
CHỈ TIÊU THỐNG KÊ TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 4. Danh mục chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 

sản 

1. Các chỉ tiêu thống kê quốc gia trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản:

a) Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành;

b) Số lượng nhà ở, tổng diện tích nhà ở hiện có và sử dụng;

c) Diện tích nhà ở bình quân đầu người;

d) Chỉ số giá bất động sản;

2. Các chỉ tiêu thống kê ngành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản:

a) Tổng số nhà ở khởi công theo dự án, được tổng hợp như sau:

- Theo loại nhà: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ; 

- Theo khu vực: thành thị, nông thôn; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

b) Tổng số nhà ở hoàn thành trong năm, được tổng hợp như sau:
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- Theo loại nhà: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ; 

- Theo khu vực: thành thị, nông thôn; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

c) Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm, được tổng hợp như sau: 

- Theo loại nhà: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ; 

- Theo khu vực: thành thị, nông thôn; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

d) Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm, được tổng hợp như 

sau: 

- Theo loại nhà: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ; 

- Theo hình thức giao dịch: bán, cho thuê mua, cho thuê; 

- Theo khu vực: thành thị, nông thôn; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

đ) Số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn, được tổng hợp như sau: 

- Theo loại bất động sản: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, văn phòng, mặt bằng 

thương mại dịch vụ; 

- Theo hình thức giao dịch: mua bán, cho thuê; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

e) Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản, được tổng hợp như sau: 

- Theo loại bất động sản gồm: căn hộ chung cư để bán, nhà ở riêng lẻ để bán, đất nền 

chuyển nhượng, văn phòng cho thuê; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

g) Chỉ số lượng giao dịch bất động sản, được tổng hợp như sau: 

- Theo loại bất động sản gồm: căn hộ chung cư để bán, nhà ở riêng lẻ để bán, đất nền 

chuyển nhượng, văn phòng cho thuê; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Điều 5. Thu thập, tổng hợp, cập nhật chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực nhà ở và thị 

trường bất động sản 

1. Các chỉ tiêu thống kê quốc gia trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản nêu tại 

khoản 1 Điều 4 của Thông tư này được Tổng cục Thống kê thu thập, tổng hợp theo quy định 

của pháp Luật về thống kê. Sau khi các chỉ tiêu này được cơ quan thống kê Trung ương 

công bố, Bộ Xây dựng cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. 

2. Các chỉ tiêu thống kê ngành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản quy định tại 

khoản 2 Điều 4 của Thông tư này (trừ chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản) được 

Bộ Xây dựng định kỳ tổng hợp cho cả nước và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản từ các chỉ tiêu do Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm thu 

thập, tổng hợp, tính toán theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư này. 

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan thống kê và các cơ quan, tổ chức khác có liên 

quan tại địa phương thực hiện việc thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu quy định tại 

khoản 2 Điều 4 của Thông tư này để cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản địa phương. Trường hợp cần thiết có thể thuê các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các 

hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản thực 

hiện công việc thu thập, tổng hợp, tính toán. Tổ chức được thuê phải chịu trách nhiệm về 

tính trung thực, khách quan của các số liệu do mình thực hiện. 

Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét, đánh giá sự phù hợp của các chỉ tiêu do các tổ chức, 

cá nhân được thuê thực hiện với diễn biến thực tế tại địa phương. 

4. Lộ trình thực hiện các chỉ tiêu thống kê ngành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động 

sản như sau: 

a) Đối với các chỉ tiêu thống kê quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 4: tất cả các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thu thập, tổng hợp từ năm 2017; 

b) Đối với các chỉ tiêu thống kê quy định tại điểm e, điểm g khoản 2 Điều 4: 
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- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Phụ lục II của Thông tư này tổ 

chức thu thập số liệu, xây dựng các dữ liệu về lượng, giá và quyền số kỳ gốc trong năm 

2017; 

- Các thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại nhóm 1 của Phụ lục II tại Thông tư này 

thực hiện thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; 

- Các tỉnh quy định tại nhóm 2 của Phụ lục II tại Thông tư này thực hiện thu thập, tổng hợp, 

tính toán các chỉ tiêu từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

Khuyến khích các tỉnh còn lại thực hiện việc tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu để công bố và 

cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương. 

5. Nguồn kinh phí để thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu thống kê tại địa phương được 

cân đối từ nguồn ngân sách của địa phương hàng năm. Sở Xây dựng lập kế hoạch, dự toán 

kinh phí cho công tác này trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

Chương III 

CUNG CẤP, THU THẬP, CẬP NHẬT, XỬ LÝ, LƯU TRỮ, BẢO QUẢN, BẢO MẬT 

THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 6. Cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của các cơ 

quan, tổ chức 

Việc cung cấp thông tin, dữ liệu của các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 10 Điều 13 của 

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP thực hiện như sau: 

1. Các thông tin, dữ liệu cung cấp qua mạng thông tin điện tử phải được gửi từ tài khoản 

điện tử do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu cấp. 

2. Các thông tin, dữ liệu cung cấp bằng văn bản phải được xác nhận của người có thẩm 

quyền của đơn vị (đóng dấu đỏ hoặc sử dụng chữ ký số) kèm tệp dữ liệu (file). Riêng các 

thông tin được cung cấp theo biểu mẫu quy định thì tệp dữ liệu theo dạng dữ liệu excel hoặc 

định dạng tài liệu mở “.ods”. 

Điều 7. Hướng dẫn chi tiết một số nội dung trong biểu mẫu cung cấp thông tin 

1. Việc thực hiện phân loại văn phòng cho thuê hạng A, B, C tham khảo các tiêu chí tại Phụ 

lục VI của Thông tư này. Sở Xây dựng địa phương căn cứ theo tình hình thực tế có thể Điều 

chỉnh, bổ sung các tiêu chí nêu trong Phụ lục cho phù hợp với đặc điểm thị trường của địa 

phương làm cơ sở cho việc tổng hợp, thu thập số liệu quy định tại Biểu mẫu số 2 của Phụ 

lục kèm theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP. 

2. Diện tích căn hộ chung cư quy định tại các Biểu mẫu của Phụ lục kèm theo Nghị định số 

117/2015/NĐ-CP là diện tích sử dụng căn hộ, xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 101 

của Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; diện tích nhà ở riêng lẻ được xác định theo 

diện tích sàn xây dựng. 

3. Mặt bằng thương mại, dịch vụ là phần diện tích sàn của công trình sử dụng cho mục đích 

kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ. 

4. Thông tin lượng giao dịch bất động sản quy định tại Biểu mẫu số 1 của Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP được tổng hợp từ các giao dịch thành công (không tính các 

giao dịch lần đầu của bất động sản mới được hình thành hay mới được tạo lập trong các dự 

án). 

5. Đặc điểm bất động sản theo quy định tại Biểu mẫu số 3 của Phụ lục kèm theo Nghị định 

số 117/2015/NĐ-CP gồm một số thông tin tùy theo loại hình bất động sản như sau: 

a) Đối với căn hộ chung cư: vị trí tầng của căn hộ, số lượng phòng ngủ; 

b) Đối với nhà ở riêng lẻ: diện tích đất, diện tích xây dựng, số tầng, số lượng phòng ngủ; 

c) Đối với văn phòng: số tầng của tòa nhà, vị trí tầng của văn phòng, hạng văn phòng; 

d) Đối với mặt bằng thương mại, dịch vụ: số tầng của tòa nhà, vị trí tầng, mục đích sử dụng; 

đ) Đối với đất nền: diện tích thửa đất, kích thước thửa đất, số lượng và bề rộng mặt đường 

tiếp giáp. 

6. Địa chỉ bất động sản quy định tại Biểu mẫu số 3 của Phụ lục kèm theo Nghị định số 

117/2015/NĐ-CP là địa chỉ đăng ký thực tế. Trường hợp chưa có địa chỉ đăng ký được ghi 

theo địa chỉ trong giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản, quyền sử dụng đất. 
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7. Việc phân loại nhà ở theo mức độ kiên cố quy định tại Biểu mẫu số 15 của Phụ lục kèm 

theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục VII của 

Thông tư này. 

8. Việc xác định nhu cầu về nhà ở theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 

117/2015/NĐ-CP được thực hiện trên cơ sở số liệu khảo sát, đánh giá về số lượng hộ gia 

đình, cá nhân có nhu cầu về nhà ở và đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương, số liệu có thể 

được tổng hợp dựa trên kế hoạch phát triển nhà hàng năm và 05 năm được Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh tổ chức lập và phê duyệt. 

Điều 8. Thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Mục tiêu, nguyên tắc: 

a) Việc thu thập bổ sung thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của địa 

phương được thực hiện đối với các thông tin, dữ liệu không sẵn có hoặc chưa được báo cáo 

nhưng cần thiết để bảo đảm phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội; 

b) Các thông tin, dữ liệu được thu thập phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, có hệ thống; 

c) Việc thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu phải bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo 

nhiệm vụ giữa các tổ chức, đơn vị có liên quan; có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thu thập 

thông tin, dữ liệu; tận dụng tối đa nguồn thông tin, dữ liệu sẵn có. 

2. Căn cứ thực hiện: 

a) Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quy định tại Điều 7, 

Điều 8 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP; 

b) Hiện trạng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

c) Nhu cầu của công tác quản lý nhà nước và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 

d) Nhiệm vụ được giao của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Hàng năm, Sở Xây dựng đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc thu thập bổ 

sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương theo các nội 

dung sau: 

a) Mục đích, yêu cầu thu thập dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

b) Các loại thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản cần thu thập bổ sung trong 

cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

c) Nhiệm vụ thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

d) Cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ; 

đ) Phương án thực hiện (gồm: kinh phí, thời gian, nguồn nhân lực, quy trình thực hiện). 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Điều kiện thực tế của địa phương phê duyệt nhiệm vụ và 

dự toán kinh phí thu thập bổ sung thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Điều 9. Cập nhật thông tin, dữ liệu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu 

1. Việc cập nhật thông tin, dữ liệu thực hiện theo các bước sau: 

a) Tiếp nhận thông tin, dữ liệu đã được kiểm tra, xử lý theo quy định; 

b) Phân loại thông tin, dữ liệu theo nội dung cơ sở dữ liệu quy định tại Điều 7, Điều 8 của 

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP; 

c) Xác định vị trí cập nhật thông tin, dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu; 

d) Thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu bằng phần mềm do Bộ Xây dựng quy định; 

đ) Kiểm tra kết quả cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu. 

2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu có trách nhiệm xử lý, cập nhật thông tin, dữ liệu do các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân cung cấp theo quy định vào hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản chậm nhất 07 ngày làm việc sau khi nhận được các thông tin, dữ liệu 

phù hợp, đủ độ tin cậy. 

3. Đối với các thông tin, dữ liệu quy định tại Điều 8 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP sẵn 

có, Sở Xây dựng phải hoàn thành việc cập nhật trong thời hạn 6 tháng khi có thông báo của 

Bộ Xây dựng về việc Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản sẵn sàng hoạt 

động. 
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4. Tần suất, thời hạn thực hiện cập nhật một số thông tin, dữ liệu thuộc chức năng quản lý 

của Sở Xây dựng trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quy định như 

sau: 

a) Đối với thông tin, dữ liệu về cá nhân hành nghề môi giới bất động sản, Sở Xây dựng thực 

hiện cập nhật thông tin, dữ liệu ngay trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về cấp 

chứng chỉ hành nghề; 

b) Đối với thông tin, dữ liệu về sàn giao dịch bất động sản, Sở Xây dựng thực hiện cập nhật 

thông tin, dữ liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt 

động hoặc giải thể sàn giao dịch bất động sản; 

c) Đối với thông tin, dữ liệu về số lượng, diện tích nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước, tập thể, 

cá nhân và thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài, Sở Xây dựng phối hợp với cơ 

quan thống kê địa phương cập nhật vào cơ sở dữ liệu theo kỳ Điều tra, công bố của cơ quan 

thống kê; 

d) Đối với các thông tin, dữ liệu về nhu cầu từng loại sản phẩm bất động sản nhà ở được 

tổng hợp dựa trên kế hoạch phát triển nhà hàng năm và 05 năm, Sở Xây dựng thực hiện việc 

cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản chậm nhất 20 ngày kể từ khi 

kế hoạch phát triển nhà được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

đ) Đối với các thông tin, dữ liệu về dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã hoàn thành đầu tư xây 

dựng, Sở Xây dựng lên kế hoạch và hoàn thành việc cập nhật trong thời hạn 6 tháng khi có 

thông báo của Bộ Xây dựng về việc Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

sẵn sàng hoạt động; 

e) Đối với chỉ tiêu thống kê quy định tại các biểu mẫu kèm theo Phụ lục I của Thông tư này, 

Sở Xây dựng thực hiện cập nhật vào cơ sở dữ liệu theo thời hạn công bố các chỉ tiêu thống 

kê quy định tại khoản 3 Điều 17 của Thông tư này. 

5. Trường hợp hạ tầng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản chưa đáp ứng 

yêu cầu cập nhật thông tin, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, 

lưu trữ có hệ thống các thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp trong 

máy chủ của đơn vị và tổ chức cập nhật các thông tin, dữ liệu này khi hệ thống sẵn sàng 

hoạt động. 

Điều 10. Xử lý thông tin, dữ liệu 

1. Nội dung xử lý thông tin, dữ liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 

117/2015/NĐ-CP. 

2. Yêu cầu đối với các thông tin, dữ liệu để đưa vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản cụ thể như sau: 

a) Đối với các chương trình Điều tra, thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản là các số 

liệu, kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo được nộp, lưu trữ theo quy định; 

b) Đối với các số liệu từ các báo cáo định kỳ và đột xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

phải có xác nhận của người có thẩm quyền ban hành; 

c) Đối với các số liệu lấy từ kết quả Điều tra, khảo sát phải được cơ quan có thẩm quyền 

nghiệm thu. 

3. Đối với các thông tin, dữ liệu do tổ chức, cá nhân hiến tặng, trong trường hợp cần thiết thì 

thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu thành lập Hội đồng tư vấn có 

thành phần là các chuyên gia, nhà quản lý có kinh nghiệm để kiểm tra, đánh giá thông tin, 

dữ liệu đó. 

4. Trong quá trình xử lý các thông tin, trường hợp phát hiện các sai sót, không phù hợp về 

thông tin, dữ liệu được cung cấp, đơn vị được giao cung cấp thông tin, dữ liệu có trách 

nhiệm làm rõ, giải trình và chỉnh sửa, cung cấp cho cơ quan, đơn vị được giao xử lý thông 

tin, dữ liệu. 

Điều 11. Lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu 

1. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải có các biện pháp 

quản lý, nghiệp vụ và kỹ thuật đối với hệ thống thông tin nhằm bảo vệ, khôi phục hệ thống, 

các dịch vụ và nội dung dữ liệu; bảo đảm bảo mật cho hệ thống ứng dụng và các cơ sở dữ 
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liệu của hệ thống gồm an toàn bảo mật mức cơ sở dữ liệu, mức hệ thống và ứng dụng, mức 

vật lý. 

2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có trách nhiệm ứng 

dụng công nghệ thông tin để bảo đảm việc lưu trữ dữ liệu an toàn trong cơ sở dữ liệu về các 

mặt: 

a) Lưu trữ vật lý: bảo đảm không bị hỏng hóc các thiết bị lưu trữ thông tin như ổ cứng máy 

tính, đĩa từ hoặc các hệ thống sao lưu dữ liệu lâu dài khác; 

b) Tổ chức Logic: số liệu cần đảm bảo an toàn theo đúng các nguyên tắc, định dạng các hệ 

cơ sở dữ liệu, tránh các hiện tượng cố tình làm hỏng các tổ chức Logic của dữ liệu; 

c) Bảo đảm việc an toàn thông tin trên mạng, chống việc thất thoát thông tin từ hệ thống cơ 

sở dữ liệu; 

d) Dữ liệu số được lưu trữ trên máy chủ, bảo đảm chống truy nhập trái phép thông qua hệ 

thống bảo mật với các biện pháp và kỹ thuật tiên tiến. 

3. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải có biện pháp bảo 

đảm tính toàn vẹn của thông tin, dữ liệu, định kỳ kiểm tra và bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin điện tử. 

4. Sao lưu dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản: 

a) Các dữ liệu lưu giữ trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải được sao 

chép vào các thiết bị lưu trữ thông tin theo định kỳ và lưu trữ theo quy trình, quy phạm kỹ 

thuật, bảo mật và an toàn theo quy định hiện hành của pháp Luật; 

b) Dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải được thường xuyên sao chép và lưu trữ 

theo quy định ít nhất 07 ngày 01 lần. 

Điều 12. Chế độ bảo mật thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Việc in, sao, chụp, giao nhận, truyền dữ liệu, lưu giữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ 

liệu phải tuân theo quy định về bảo mật thông tin, dữ liệu. 

2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản xây dựng quy định cụ 

thể về quyền truy cập, cập nhật các thông tin, dữ liệu. 

3. Cá nhân thực hiện cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

được cấp quyền truy cập, cập nhật nhất định trong từng thành phần dữ liệu, bảo đảm việc 

quản lý chặt chẽ đối với quyền truy cập thông tin trong các cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản. 

Chương IV 

KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ 

TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 13. Cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản 

1. Bộ Xây dựng cung cấp các thông tin, dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản. 

2. Sở Xây dựng cung cấp các thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản quốc gia và cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương do 

mình quản lý. 

Điều 14. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản qua 

mạng internet, trang điện tử 

1. Tổ chức, cá nhân được khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản qua mạng Internet, trang điện tử không phải trả chi phí khai thác, sử dụng thông 

tin, dữ liệu đối với các trường hợp sau: 

a) Khai thác, sử dụng danh mục thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

b) Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định 

của pháp Luật được công khai, phổ biến rộng rãi. 

2. Đối với các thông tin, dữ liệu ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân được 

đăng ký cấp quyền truy cập khai thác, sử dụng qua mạng Internet, trang điện tử. Cơ quan 
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quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản cấp quyền truy cập cho các tổ 

chức, cá nhân đăng ký phù hợp với đối tượng và mục đích sử dụng theo quy định. 

Trình tự đăng ký và cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản thông qua mạng internet, trang điện tử được thực hiện như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về 

nhà ở và thị trường bất động sản (gọi tắt là Bên yêu cầu) gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, 

đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

(gọi tắt là Bên cung cấp) theo các hình thức sau: 

- Nộp trực tiếp theo hình thức văn bản cho Bên cung cấp; 

- Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; 

- Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Bên cung cấp. 

Phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này; 

b) Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, 

sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản hợp lệ, Bên cung cấp thông 

báo chi phí sử dụng dịch vụ (nếu có); trường hợp từ chối cung cấp quyền khai thác, sử dụng, 

Bên cung cấp phải trả lời nêu rõ lý do; 

c) Bên cung cấp gửi cho Bên yêu cầu tài khoản truy cập tra cứu thông tin, dữ liệu trong thời 

hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu hoặc thời điểm Bên yêu cầu 

thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ (nếu có); 

3. Tổ chức, cá nhân được cấp quyền truy cập có trách nhiệm: 

a) Truy cập đúng địa chỉ, mã khóa; không được làm lộ địa chỉ, mã khóa truy cập đã được 

cấp; 

b) Chỉ được khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong phạm vi được cấp, không xâm nhập 

trái phép cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; sử dụng thông tin, dữ liệu đúng 

mục đích; 

c) Quản lý nội dung các thông tin, dữ liệu đã khai thác, không được cung cấp cho tổ chức, 

cá nhân khác trừ trường hợp được phép của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản; 

d) Không được thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần 

hoặc toàn bộ dữ liệu; không được tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm ảnh 

hưởng, sai lệch cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; thông báo kịp thời cho cơ 

quan quản lý dữ liệu về những sai sót của thông tin, dữ liệu đã được cung cấp; 

đ) Thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản theo quy định (nếu có); 

e) Tuân theo các quy định của pháp Luật về bảo vệ bí mật nhà nước; chịu trách nhiệm về sai 

phạm trong khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu. 

4. Trong trường hợp tạm ngừng cung cấp thông tin, dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên môi 

trường mạng, Bên cung cấp có trách nhiệm: 

a) Trừ trường hợp bất khả kháng, phải thông báo công khai chậm nhất là 07 ngày làm việc 

trước khi chủ động tạm ngừng cung cấp thông tin, dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên môi 

trường mạng để sửa chữa, khắc phục các sự cố hoặc nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng thông 

tin; nội dung thông báo phải nêu rõ khoảng thời gian dự kiến phục hồi các hoạt động cung 

cấp thông tin, dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên môi trường mạng; 

b) Tiến hành các biện pháp khắc phục sự cố ngay sau khi hệ thống thông tin của mình bị lỗi 

trong quá trình hoạt động làm ảnh hưởng hoặc gây ngừng cung cấp thông tin, dữ liệu, dịch 

vụ có liên quan trên môi trường mạng. 

5. Việc cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

qua mạng Internet, trang điện tử phải tuân thủ theo đúng các quy định của Luật Giao dịch 

điện tử, Luật Công nghệ thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 15. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu 
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1. Trình tự cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thông qua phiếu 

yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu: 

a) Bên yêu cầu gửi phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu cung cấp dữ liệu cho Bên cung cấp 

theo các hình thức sau: 

- Nộp trực tiếp tại bên cung cấp; 

- Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; 

- Gửi trực tiếp qua mạng thông tin điện tử. 

Phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này; 

b) Bên cung cấp tiếp nhận và xử lý phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu. 

Trường hợp Bên yêu cầu thực hiện không đúng quy định được nêu tại khoản 2 Điều này, 

Bên cung cấp có quyền từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu và phải nêu rõ lý do chậm nhất 

03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu; 

Trường hợp phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu đúng quy định và các thông tin, dữ liệu 

được yêu cầu cung cấp hợp lệ, Bên yêu cầu thanh toán chi phí dịch vụ cung cấp thông tin, 

dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định cho Bên cung cấp (nếu có); 

c) Bên cung cấp chuẩn bị thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản để bàn giao 

cho Bên yêu cầu trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu 

hoặc kể từ thời điểm Bên yêu cầu thanh toán chi phí dịch vụ (nếu có); 

d) Trong quá trình khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

không được sao chép, chuyển giao cho bên thứ ba, trừ trường hợp đã có thỏa thuận với bên 

cung cấp dữ liệu. 

2. Bên cung cấp từ chối việc cung cấp thông tin, dữ liệu trong các trường hợp bên yêu cầu 

thực hiện không đúng quy định như sau: 

a) Phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu mà nội dung không rõ 

ràng; các thông tin, dữ liệu được yêu cầu cung cấp thuộc phạm vi ảnh hưởng đến an ninh 

quốc gia, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, không có trong cơ sở dữ liệu hiện có, các 

thông tin mang tính cá nhân trừ trường hợp phục vụ hoạt động Điều tra, xác minh xử lý 

hành vi vi phạm pháp Luật và phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm 

quyền; 

b) Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối 

với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên, thông tin, địa chỉ phục vụ việc liên hệ của 

cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu; 

c) Không thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản trong trường hợp phải thanh toán theo quy định. 

Điều 16. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo 

hình thức hợp đồng 

1. Đối với các trường hợp khai thác thông tin, dữ liệu cần phải tổng hợp, xử lý trước khi 

cung cấp cho tổ chức, cá nhân thì thực hiện bằng hình thức hợp đồng. 

2. Việc ký kết hợp đồng giữa cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu 

về nhà ở và thị trường bất động sản và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng 

thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thực hiện theo quy định của Bộ Luật 

Dân sự và các quy định pháp Luật khác có liên quan. 

Điều 17. Công bố thông tin và chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất 

động sản 

1. Chế độ công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản địa phương do Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện: 

a) Các thông tin được cập nhật, công bố thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của Sở 

Xây dựng, gồm: 

- Các văn bản quy phạm pháp Luật có liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản do địa 

phương ban hành theo thẩm quyền; 

- Thông tin về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; 

- Thông tin về các dự án nhà ở đang thực hiện đầu tư xây dựng tại địa phương; 
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- Thông tin về sàn giao dịch bất động sản tại địa phương; 

b) Các thông tin, chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ hàng quý, gồm: 

- Thông tin về lượng nhà ở đủ Điều kiện giao dịch nhưng chưa giao dịch tại các dự án theo 

khu vực; 

- Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản và chỉ số lượng giao dịch bất động sản tại địa 

phương quy định tại điểm e, điểm g khoản 2 Điều 4 của Thông tư này; 

c) Chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ 6 tháng: số lượng giao dịch kinh doanh bất động 

sản qua sàn tại địa phương quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 của Thông tư này; 

d) Các thông tin, chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ hàng năm, gồm: 

- Các thông tin, chỉ tiêu thống kê quy định tại điểm b, c khoản này; 

- Tổng số nhà ở khởi công theo dự án, tổng số nhà ở hoàn thành trong năm, tổng diện tích 

nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm và tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn 

thành trong năm tại địa phương quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 4 của Thông tư 

này; 

Biểu mẫu công bố các thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản địa phương theo hướng dẫn tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

2. Chế độ công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản quốc gia 

a) Các thông tin được công bố thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, 

gồm: 

- Các văn bản quy phạm pháp Luật có liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản do 

Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền; 

- Thông tin về cá nhân hành nghề môi giới bất động sản theo báo cáo của các địa phương; 

b) Các chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ hàng quý, gồm: chỉ số lượng giao dịch bất 

động sản quy định tại điểm g khoản 2 Điều 4 của Thông tư này; 

c) Chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ 6 tháng: số lượng giao dịch kinh doanh bất động 

sản qua sàn giao dịch quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 của Thông tư này; 

d) Các chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ hàng năm, gồm: 

- Các chỉ tiêu thống kê quy định tại điểm b, điểm c khoản này; 

- Tổng số nhà ở khởi công theo dự án, tổng số nhà ở hoàn thành trong năm, tổng diện tích 

nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm và tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn 

thành trong năm quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 4 của Thông tư này. 

3. Thời hạn công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê 

a) Đối với các thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản địa phương: công bố trước ngày 20 của tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ công bố; 

b) Đối với các thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản quốc gia: công bố trước ngày 25 của tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ công bố. 

4. Thời điểm bắt đầu thực hiện công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê 

a) Thời điểm bắt đầu thực hiện công bố thông tin từ ngày 01 tháng 7 năm 2017; 

b) Đối với các chỉ tiêu thống kê ngành quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư này do Sở 

Xây dựng thu thập, tổng hợp, tính toán thực hiện như sau: 

- Các chỉ tiêu thống kê quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 4 thực hiện công bố 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; 

- Các chỉ tiêu thống kê quy định tại điểm e, điểm g khoản 2 Điều 4: các thành phố trực 

thuộc Trung ương quy định tại nhóm 1 của Phụ lục II tại Thông tư này thực hiện công bố từ 

năm 2018; các tỉnh quy định tại nhóm 2 của Phụ lục II tại Thông tư này thực hiện công bố 

từ năm 2019. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 18. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng 

1. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng thực hiện 

việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trên phạm vi cả nước về xây 
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dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản; đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do 

các Bộ, ngành, địa phương báo cáo, cung cấp và chuyển Viện Kinh tế xây dựng xử lý, tính 

toán, cập nhật thông tin, dữ liệu; cấp quyền truy cập, cung cấp thông tin về nhà ở và thị 

trường bất động sản phục vụ việc công bố của Bộ Xây dựng; phối hợp với Trung tâm Thông 

tin xây dựng quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động 

sản. 

2. Trung tâm Thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý nhà và thị trường 

bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng tổ chức xây dựng hệ thống phần mềm thống nhất để 

vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; xây dựng, quản 

lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản kết nối 

đến các Sở Xây dựng địa phương; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng phần mềm; 

đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật cơ sở dữ liệu; tổ chức xây dựng quy chế quản lý, sử dụng 

hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

3. Viện Kinh tế xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do Cục Quản lý 

nhà và thị trường bất động sản, các cơ quan, tổ chức cá nhân khác cung cấp; xử lý, cập nhật, 

cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; cùng Cục Quản lý nhà và 

thị trường bất động sản tính toán, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê, các thông tin cơ bản về 

nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ việc công bố của Bộ Xây dựng; hướng dẫn việc 

xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản ở các địa phương; phối hợp với Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và 

Trung tâm Thông tin trong việc thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 

này. 

Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Phổ biến, chỉ đạo thực hiện Thông tư này tại địa phương. 

2. Chỉ đạo Sở Xây dựng: 

a) Xây dựng quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản tại địa phương; quy chế về bảo đảm an ninh, bảo mật thông tin; 

b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, 

cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương; 

c) Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương thực hiện 

nội dung báo cáo theo quy định; thông báo rộng rãi địa chỉ email trên trang thông tin điện tử 

để các tổ chức, cá nhân gửi báo cáo thông tin, dữ liệu; 

d) Cấp quyền truy cập cho tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định; 

đ) Tổ chức thu thập thông tin, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu thống kê ngành trong lĩnh vực 

nhà ở và thị trường bất động sản; 

e) Khi hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản chưa đáp ứng 

được yêu cầu truy cập, cập nhật thông tin, Sở Xây dựng gửi các thông tin, chỉ tiêu thống kê 

quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này khi công bố về Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng 

hợp; định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng các nội dung thông tin theo các biểu mẫu quy định tại 

Phụ lục V của Thông tư này. 

3. Chỉ đạo Cục Thống kê phối hợp với Sở Xây dựng trong việc cung cấp các thông tin, số 

liệu trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản. 

4. Bố trí kinh phí thường xuyên cho việc xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu 

về nhà ở và thị trường bất động sản; thu thập, cập nhật bổ sung các thông tin, dữ liệu; tính 

toán, công bố các chỉ tiêu thống kê tại địa phương trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất 

động sản. 

Điều 20. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2017. 

2. Các nội dung về chế độ báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án bất động sản, 

báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 4 

và nội dung báo cáo về tình hình bán nhà, cho thuê nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 
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cho thuê đất tại điểm c khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây 

dựng và kinh doanh các dự án bất động sản; các chỉ tiêu thống kê về nhà ở và bất động sản 

quy định tại Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng (mã số 0301÷0308); chế độ báo cáo 

thống kê tổng hợp ngành Xây dựng đối với các chỉ tiêu thống kê về nhà ở và bất động sản 

theo Biểu số: 12/BCĐP, 13a/BCĐP, 13b/BCĐP, 14/BCĐP, 15/BCĐP, 16/BCĐP quy định 

tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định 

chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng hết hiệu lực kể từ khi Thông tư này có 

hiệu lực thi hành. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem 

xét, giải quyết./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;  

- Văn phòng Trung ương Đảng và các ban 

của Đảng;  

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc 

TW; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

Luật - Bộ Tư pháp; 

- Các Tổng công ty nhà nước; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Công báo, Website Chính phủ, Website 

Bộ Xây dựng; 

- Lưu: VT, PC, Cục QLN, Viện KTXD 

(5b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Đức Duy 
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PHỤ LỤC I 

(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 

NỘI DUNG CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH XÂY DỰNG TRONG LĨNH VỰC 

NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

I. TỔNG SỐ NHÀ Ở KHỞI CÔNG THEO DỰ ÁN 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Tổng số nhà ở khởi công theo dự án là tổng số căn hộ (đối với nhà chung cư), căn nhà (đối 

với nhà ở riêng lẻ) bắt đầu xây dựng trong kỳ tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở. 

- Thời điểm nhà ở bắt đầu xây dựng xác định tại thời điểm bắt đầu thực hiện xây dựng nền 

móng. 

Cách tính toán: 

- Tổng số nhà ở khởi công theo dự án được xác định bằng cộng toàn bộ số lượng căn hộ 

chung cư, nhà biệt thự, nhà liền kề khởi công trong kỳ tại các dự án. 

2. Kỳ công bố: năm. 

3. Nguồn số liệu 

Cơ sở để tính toán chỉ tiêu tổng số nhà ở khởi công theo dự án dựa trên thông báo khởi công 

từ các chủ đầu tư và thông tin, số liệu về tình hình cấp phép xây dựng từ cơ quan quản lý 

xây dựng địa phương theo phân cấp. 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu tổng số nhà ở khởi công theo dự án theo quy định 

tại Biểu mẫu số 4.4 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

II. TỔNG SỐ NHÀ Ở HOÀN THÀNH TRONG NĂM 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Tổng số nhà ở hoàn thành trong năm là tổng số căn hộ, căn nhà đã hoàn thành xây dựng 

trong năm được sử dụng cho mục đích ở và sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân. 

- Số lượng nhà ở hoàn thành gồm số lượng các căn hộ, căn nhà được hoàn thành xây dựng 

trong năm (bao gồm cả những căn hộ, căn nhà xây dựng lại sau khi phá dỡ nhà cũ đã hư 

hỏng); 

2. Kỳ công bố: năm. 

3. Nguồn số liệu 

Cơ sở để tính toán chỉ tiêu tổng số nhà ở hoàn thành trong năm dựa trên thông tin, số liệu về 

tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án bất động sản từ báo cáo của các chủ đầu tư; số 

lượng nhà ở riêng lẻ đô thị, nông thôn từ báo cáo của UBND quận/huyện theo quy định tại 

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và từ số liệu do Sở Xây 

dựng quản lý. 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu tổng số nhà ở hoàn thành trong năm theo quy định 

tại Biểu mẫu số 4.5 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

III. TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở THEO DỰ ÁN HOÀN THÀNH TRONG NĂM 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm là tổng diện tích sàn căn hộ, căn 

nhà đã hoàn thành xây dựng trong năm tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở. 

- Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm (đơn vị tính m2) gồm diện tích các 

căn hộ, căn nhà tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoàn thành xây dựng trong năm (bao 

gồm cả diện tích những căn hộ, căn nhà xây dựng lại sau khi phá dỡ nhà cũ đã hư hỏng); 

- Đối với tính diện tích căn hộ chung cư: 

Diện tích căn hộ chung cư được tính bằng tổng diện tích sử dụng cho mục đích để ở và sinh 

hoạt của hộ gia đình, cá nhân; không tính diện tích sử dụng chung (như: cầu thang hành lang 

chung, nhà bếp và nhà vệ sinh sử dụng chung, phòng bảo vệ, phòng văn hóa,...). 

- Đối với tính diện tích nhà ở riêng lẻ: 

+ Diện tích nhà ở riêng lẻ được tính bằng diện tích sàn xây dựng để sử dụng cho mục đích 

để ở của hộ gia đình, cá nhân bao gồm diện tích các phòng ngủ, phòng tiếp khách, phòng 

đọc sách, giải trí,... và diện tích hành lang, cầu thang, tiền sảnh ngôi nhà; không tính diện 
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tích của những công trình độc lập khác không dùng cho mục đích để ở của hộ gia đình (như 

nhà chăn nuôi, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà kho,...); 

+ Đối với nhà ở một tầng thì ghi tổng diện tích phần nền nhà tính cả phần tường (phần có 

trần, mái che) của ngôi nhà đó; trường hợp có tường, khung, cột chung thì chỉ tính 1/2 diện 

tích mặt bằng của tường, khung cột chung đó; 

+ Đối với nhà ở nhiều tầng thì ghi tổng diện tích phần nền nhà tính cả phần tường (phần có 

trần, mái che) của các tầng; trường hợp có tường, khung, cột chung ở các tầng thì chỉ tính 

1/2 diện tích mặt bằng của tường, khung cột chung đó; 

+ Phần sàn và gầm sàn nhà không được bao che và không được sử dụng để ở thì không tính 

diện tích. Trường hợp phần gầm sàn nhà cao từ 2,1m trở lên, có bao che và sử dụng để ở thì 

được tính diện tích; 

 
+ Nếu khu bếp và khu vệ sinh được xây dựng liền kề với ngôi nhà mà hộ đang ở (chung 

hoặc liền tường) thì tính diện tích của khu bếp và khu vệ sinh đó vào tổng diện tích ngôi nhà 

của hộ; 

+ Nếu khu bếp và khu vệ sinh được xây dựng hoàn toàn tách rời (độc lập) với ngôi nhà mà 

hộ đang ở dù trong cùng khuôn viên đất thì không tính diện tích của khu bếp và khu vệ sinh 

đó vào tổng diện tích ngôi nhà của hộ; 

+ Đối với nhà ở có khu bếp và khu vệ sinh khép kín như hình vẽ trên thì diện tích căn hộ, 

căn nhà được tính theo phạm vi trong đường nét đứt; 

+ Trường hợp nhà ở có gác xép đảm bảo chiều cao từ gác xép đến trần từ 2,1m trở lên và 

diện tích tối thiểu 4m2 thì phần gác xép này được tính vào tổng diện tích ở của căn nhà. 

2. Kỳ công bố: năm. 

3. Nguồn số liệu 

Cơ sở để tính toán chỉ tiêu tổng diện tích nhà ở hoàn thành trong năm theo dự án dựa trên 

thông tin, số liệu về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án bất động sản từ báo cáo của 

các chủ đầu tư; số lượng nhà ở riêng lẻ đô thị, nông thôn từ báo cáo của UBND quận/huyện 

theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và từ số 

liệu do Sở Xây dựng quản lý. 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong 

năm theo quy định tại Biểu mẫu số 4.6 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

IV. TỔNG SỐ NHÀ Ở VÀ TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở XÃ HỘI HOÀN THÀNH 

TRONG NĂM 
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1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách 

hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13. 

- Tổng số nhà ở xã hội hoàn thành trong năm là tổng số căn hộ, căn nhà ở xã hội đã hoàn 

thành xây dựng trong năm. 

- Tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm là tổng diện tích căn hộ, căn nhà ở xã 

hội đã hoàn thành xây dựng tính theo m2 trong năm. 

Phương pháp tính: 

- Tổng số nhà ở xã hội hoàn thành trong năm được xác định bằng cộng toàn bộ số lượng các 

căn hộ, căn nhà xã hội đã được hoàn thành xây dựng trong năm bao gồm cả các căn hộ, căn 

nhà ở xã hội đã được xây dựng lại sau khi phá dỡ nhà ở cũ đã hư hỏng. Mỗi căn hộ, căn nhà 

ở xã hội đã hoàn thành xây dựng tại thời kỳ báo cáo được tính là một đơn vị; 

- Tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm (đơn vị tính m2) được xác định bằng 

cộng toàn bộ diện tích các căn hộ, căn nhà ở xã hội đã được hoàn thành xây dựng trong năm 

(bao gồm cả các căn hộ, căn nhà ở xã hội đã được xây dựng lại sau khi phá dỡ nhà ở cũ đã 

hư hỏng và diện tích mở rộng sau khi cải tạo nhà ở); 

- Các nguyên tắc xác định diện tích nhà ở tương tự như nguyên tắc xác định diện tích nhà ở 

theo dự án hoàn thành trong năm (tại mục III). 

2. Kỳ công bố: năm. 

3. Nguồn số liệu 

Cơ sở để tính toán chỉ tiêu tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong 

năm dựa trên thông tin, số liệu về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án bất động sản từ 

báo cáo của các chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 

12/11/2015 của Chính phủ và từ số liệu do Sở Xây dựng quản lý. 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn 

thành trong năm theo quy định tại Biểu mẫu số 4.7 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

V. SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN QUA SÀN 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn là số lần giao dịch về căn hộ chung 

cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, văn phòng, mặt bằng thương mại dịch vụ được thực hiện mua 

bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê thông qua sàn giao dịch bất động sản hoặc thông qua 

hoạt động môi giới của sàn. 

- Số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn tính bằng cộng toàn bộ số lần giao 

dịch các loại bất động sản thông qua sàn giao dịch để bán, cho thuê, chuyển nhượng hoặc 

thông qua hoạt động môi giới của sàn trong kỳ. 

2. Kỳ công bố: 6 tháng, năm. 

3. Nguồn số liệu 

Cơ sở để tính toán chỉ tiêu số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn dựa trên 

thông tin, số liệu về lượng giao dịch bất động sản trong kỳ từ báo cáo của các sàn giao dịch 

bất động sản theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính 

phủ. 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn 

theo quy định tại Biểu mẫu số 4.8 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

VI. CHỈ SỐ GIÁ GIAO DỊCH MỘT SỐ LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN 

1. Khái niệm 

- Giá giao dịch bất động sản là giá của bất động sản được giao dịch thành công trên thị 

trường (giao dịch đã thanh toán đầy đủ hoặc chưa thanh toán đầy đủ nhưng đã bàn giao bất 

động sản) trong giai đoạn tính toán, không phải là giá giao dịch lần đầu của bất động sản 

mới được hình thành hay mới được tạo lập trong dự án. 

Các loại bất động sản được lựa chọn để thu thập giá gồm: nhà ở riêng lẻ để bán, căn hộ 

chung cư để bán, đất nền chuyển nhượng, văn phòng cho thuê. Loại trừ bất động sản dùng 

cho sản xuất, kinh doanh khác; nhà ở cho thuê và dịch vụ bất động sản. 
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- Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản là chỉ tiêu tương đối (tính bằng %), phản ánh 

xu hướng và mức độ biến động về giá giao dịch của một số loại bất động sản thông qua các 

giao dịch thành công theo thời gian. 

Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản được tính toán cho các tỉnh/thành phố trực 

thuộc Trung ương, không tính toán cho cả nước. Chỉ số giá được tính theo quý, năm so sánh 

với kỳ trước, cùng kỳ năm trước và kỳ gốc. 

2. Phương pháp tính 

Việc tính toán chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản được thực hiện theo các bước 

sau đây: 

Bước 1: Phân chia khu vực và lựa chọn bất động sản làm đại diện 

- Phân chia khu vực để xây dựng và công bố chỉ số được thực hiện cụ thể cho từng loại bất 

động sản. 

Việc phân chia khu vực do các địa phương quyết định trên cơ sở đặc điểm về địa giới hành 

chính, địa hình của địa phương và mức độ phát triển khu vực thị trường của từng loại bất 

động sản. 

- Lựa chọn bất động sản có tính chất phổ biến, đại diện cho một khu vực trong quá trình tính 

toán chỉ số giá giao dịch bất động sản làm bất động sản đại diện. 

Bất động sản đại diện trong từng phân loại bất động sản cho từng khu vực được lựa chọn 

căn cứ vào vị trí địa lý, quy mô, trạng thái của bất động sản có khả năng giao dịch phổ biến 

trên thị trường. 

Bước 2: Xây dựng các dữ liệu giá và quyền số kỳ gốc 

- Giá giao dịch bình quân của bất động sản đại diện kỳ gốc được xác định trên cơ sở giá 

bình quân năm của bất động sản đại diện trong kỳ được lựa chọn làm năm gốc. 

- Giá trị giao dịch bất động sản kỳ gốc làm quyền số được xác định trên cơ sở tổng giá trị 

bất động sản đã giao dịch thành công trong năm được lựa chọn để tính tỷ trọng từng phân 

loại bất động sản tại từng khu vực làm quyền số cố định. Quyền số sử dụng trong khoảng 5 

năm, trường hợp thị trường bất động sản biến động mạnh thì cập nhật quyền số giữa kỳ. 

- Năm gốc được chọn để tính toán là năm 2017. 

Bước 3: Xây dựng các dữ liệu giá kỳ tính toán 

Thu thập, xử lý các thông tin về giá theo loại, phân loại bất động sản của từng khu vực tại 

kỳ tính toán. 

- Giá giao dịch bình quân của bất động sản đại diện tại kỳ tính toán xác định trên cơ sở số 

liệu về giá giao dịch thành công thu thập được của các bất động sản thuộc cùng phân loại 

bất động sản tại kỳ tính toán (bất động sản so sánh) sau khi được quy về dạng bất động sản 

có các đặc điểm tương tự với bất động sản được lựa chọn làm đại diện. 

Việc quy đổi bất động sản so sánh về dạng bất động sản có đặc điểm tương tự với bất động 

sản được lựa chọn làm đại diện trong phân loại bất động sản thực hiện trên cơ sở hiệu chỉnh 

về giá sau khi phân tích các khác biệt về đặc điểm. 

Việc hiệu chỉnh có thể thực hiện theo tỷ lệ phần trăm hoặc theo giá trị tuyệt đối của giá giao 

dịch bất động sản. Trên cơ sở các đặc điểm làm tăng hay giảm giá giao dịch của bất động 

sản so với bất động sản lựa chọn làm đại diện trong cùng phân loại bất động sản, sử dụng 

kinh nghiệm chuyên gia để xác định mức độ hiệu chỉnh. 

Các đặc điểm của bất động sản sử dụng để phân tích, hiệu chỉnh giá giao dịch được tham 

khảo như sau: 

+ Đối với nhà ở riêng lẻ: đặc điểm về vị trí (địa chỉ, khu vực, đường, phố, mức độ thuận tiện 

giao thông...); đặc điểm xã hội tại khu vực (gần bệnh viện, gần chợ, gần trường,...); đặc 

điểm bất động sản (chất lượng, diện tích đất, kích thước đất, diện tích, kích thước xây dựng, 

số tầng, số lượng phòng ở...); đặc điểm khác (nếu có). 

+ Đối với căn hộ chung cư: đặc điểm về vị trí (địa chỉ, khu vực, mức độ thuận tiện giao 

thông, số tầng của tòa nhà, vị trí tầng, chỗ để xe ô tô, xe máy...); đặc điểm xã hội tại khu vực 

(gần bệnh viện, gần chợ, gần trường,...); đặc điểm căn hộ (chất lượng căn hộ, diện tích, số 

lượng phòng ở, số lượng phòng tắm...); đặc điểm khác (nếu có). 
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+ Đối với đất nền chuyển nhượng: Đặc điểm về vị trí (địa chỉ, khu vực, khoảng cách đến 

trục giao thông chính, số lượng, kích thước mặt đường tiếp giáp...); đặc điểm xã hội tại khu 

vực (gần bệnh viện, gần chợ, gần trường,...); đặc điểm bất động sản (diện tích, kích 

thước...); hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc,...); đặc điểm 

khác (nếu có). 

+ Đối với văn phòng cho thuê: hạng văn phòng; đặc điểm về vị trí (địa chỉ, khu vực, khoảng 

cách đến trục giao thông chính...); đặc điểm bất động sản (diện tích, kích thước văn 

phòng...); hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, chỗ để xe ô tô, 

xe máy...); đặc điểm khác (nếu có). 

 Công thức tính toán giá giao dịch bình quân bất động sản đại diện: theo công thức 

bình quân nhân giản đơn cho từng phân loại bất động sản trong kỳ tính toán như sau: 
n

n

j

i

j

t

vi GG

/1
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, 












 



 

Trong đó: t

viG , là giá giao dịch bình quân kỳ (t) của phân loại bất động sản i, khu vực Điều 

tra v; 
i

jG là giá giao dịch của phân loại bất động sản i trong giao dịch thứ j; 

n là số lượng giao dịch thu thập giá trong kỳ (t). 

 Quy trình tổng hợp giá bình quân: Chỉ tính giá bình quân cho từng khu vực, không tính 

giá bình quân cho toàn tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. 

Bước 4: Tính chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản kỳ tính toán 

- Kỳ tính toán là kỳ cần xác định để so với kỳ gốc hoặc so với kỳ tính toán khác theo quý và 

năm (so với kỳ trước và cùng kỳ năm trước). 

 Công thức tính toán: chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản được tính toán theo 

công thức Laspeyres bình quân nhân gia quyền có dạng tổng quát như sau: 
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Trong đó: 
0tI là chỉ số giá một số loại bất động sản tại kỳ tính toán (t) so với kỳ gốc cố định (0); 

t

iG , 0

iG  tương ứng là giá giao dịch bất động sản kỳ tính toán (t) và kỳ gốc cố định (0); 





n

i

i

i
i

P

P
W

1

0

0
0  là quyền số tại kỳ gốc cố định (0); 

0

iP là giá trị giao dịch bất động sản ở kỳ gốc cố định (0); 

n là số loại bất động sản. 

 Quy trình tổng hợp chỉ số giá: Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản được tính 

toán theo trình tự như sau: 

(1) Tính chỉ số giá giao dịch của từng phân loại bất động sản cho từng khu vực ( KVi

P.BÐSzI ) 

Chỉ số giá giao dịch của từng phân loại bất động sản đối với từng khu vực được xác định 

theo công thức sau: 

%100
z

o

z

sKVi

P.BÐSz
G

G
I   (1) 

Trong đó: 

- z

sG : giá giao dịch bình quân của phân loại bất động sản thứ z tại kỳ tính toán (đồng/m2); 

- z

oG : giá giao dịch bình quân của phân loại bất động sản thứ z tại kỳ gốc (đồng/m2). 

- Giá giao dịch bình quân của phân loại bất động sản thứ z tại thời điểm gốc ( z

oG ) xác định 

theo số liệu thống kê về giá giao dịch bình quân tại kỳ gốc của bất động sản đại diện trong 

phân loại. 
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- Giá giao dịch bình quân của phân loại bất động sản thứ z tại kỳ tính toán ( z

sG ) xác định 

trên cơ sở số liệu về giá giao dịch bình quân của bất động sản đại diện tại kỳ tính toán. 

+ Đối với trường hợp xác định chỉ số hàng quý, giá giao dịch bình quân của phân loại bất 

động sản là giá giao dịch bình quân trong quý. 

+ Đối với trường hợp xác định chỉ số hàng năm, giá giao dịch bình quân của phân loại bất 

động sản là giá giao dịch bình quân trong năm. 

Việc xác định chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản được thực hiện trên cơ sở phân 

loại theo Bảng 1 dưới đây. 

Bảng 1. Phân loại bất động sản để tính chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản 

Stt Loại bất động sản Phân loại bất động sản 

1 Nhà ở riêng lẻ để bán Nhà ở riêng lẻ trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

2 
Căn hộ chung cư để 

bán 

1. Căn hộ chung cư cao cấp 

2. Căn hộ chung cư trung cấp 

3. Căn hộ chung cư bình dân 

3 
Đất nền chuyển 

nhượng 

1. Đất nền khu dân cư hiện hữu 

2. Đất nền trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

4 Văn phòng cho thuê 

1. Văn phòng cho thuê hạng A 

2. Văn phòng cho thuê hạng B 

3. Văn phòng cho thuê hạng C 

(2) Tính chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản cho từng khu vực ( KVi

BÐSjI ) 

Chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản đối với từng khu vực ( KVi

BÐSjI ) được xác định 

theo công thức sau: 

 



e

z

WKVi

BÐSzP

KVi

BÐSj

KVi
BÐSzP

II
1

.

.

  (2) 

Trong đó: 

- KVi

P.BÐSzI : chỉ số giá giao dịch của phân loại bất động sản thứ z trong loại bất động sản thứ j 

thuộc khu vực thứ i (z=1÷e); 

- KVi

P.BÐSzW : tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản của phân loại bất động sản thứ z trong loại 

bất động sản thứ j thuộc khu vực thứ i, với 1
1




e

z

KVi

P.BÐSzW ; 

- e: số lượng phân loại bất động sản trong loại bất động sản thứ j thuộc khu vực thứ i. 

- Chỉ số giá giao dịch của phân loại bất động sản thứ z trong loại bất động sản thứ j thuộc 

khu vực thứ i ( KVi

P.BÐSzI ) xác định theo công thức (1); 

- Tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản của phân loại bất động sản thứ z trong loại bất động 

sản thứ j thuộc khu vực thứ i ( KVi

P.BÐSzW ) xác định theo công thức sau: 





e

z

KVi

P.BÐSz

KVi

P.BÐSzKVi

P.BÐSz

P

P
W

1

  (3) 

Trong đó: 

- KVi

P.BÐSzP : giá trị giao dịch bất động sản của phân loại bất động sản thứ z trong loại bất động 

sản thứ j thuộc khu vực thứ i, là giá trị giao dịch tính toán trong năm gốc. Tỷ trọng giá trị 

giao dịch được sử dụng cố định. 

(3) Tính chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản của địa phương (IBĐSj) 

Chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản được xác định theo công thức sau: 

 



m

i

WKVi

BÐSjBÐSj

KVi
BÐSj

II
1

  (4) 

Trong đó: 

- KVi

BÐSjI : chỉ số giá giao dịch của loại bất động sản thứ j trong khu vực thứ i (i=1÷m) 
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- KVi

BÐSjW : tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản của loại bất động sản thứ j trong khu vực thứ 

i, với 1
1




m

i

KVi

BÐSjW ; 

- m: số khu vực tính toán của loại hình bất động sản thứ j, phụ thuộc vào thực tế của địa 

phương 

- Chỉ số giá giao dịch của loại bất động sản j tại khu vực thứ i ( KVi

BÐSjI ) xác định theo công 

thức (2); 

- Tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản của loại bất động sản thứ j trong khu vực thứ i 

( KVi

BÐSjW ) được xác định theo công thức sau: 





m

i

i

BÐSj

i

BÐSjKVi

BÐSj

P

P
W

1

  (5) 

Trong đó: 

- i

BÐSjP : giá trị giao dịch bất động sản của loại bất động sản thứ j trong khu vực thứ i, là giá 

trị giao dịch tính toán trong năm gốc. Tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản được sử dụng 

cố định. 

(4) Tính chỉ số giá giao dịch chung cho một số loại bất động sản tại địa phương (RPI) 

Chỉ số giá giao dịch chung cho một số loại bất động sản tại địa phương được xác định theo 

công thức sau: 

 



n

j

W

BÐSj
BÐSjIRPI

1

  (6) 

Trong đó: 

+ IBĐSj: chỉ số giá giao dịch của loại bất động sản thứ j (j=1÷n). 

+ WBĐSj: tỷ trọng giá trị giao dịch của loại bất động sản thứ j, với 1
1




n

j

BÐSjW ; 

+ n: số loại bất động sản lựa chọn tính toán; 

- Chỉ số giá giao dịch của loại bất động sản thứ j (IBĐSj) được xác định theo công thức (4); 

- Tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản đối với các loại bất động sản thứ j (WBĐSj) được xác 

định theo công thức sau: 





n

j

BÐSj

BÐSj

BÐSj

P

P
W

1

  (7) 

Trong đó: 

+ PBĐSj: giá trị giao dịch đối với loại bất động sản thứ j, là giá trị giao dịch tính toán trong 

năm gốc. Tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản được sử dụng cố định. 

3. Kỳ công bố: quý, năm. 

4. Nguồn số liệu 

Giá giao dịch một số loại bất động sản tại địa phương và quyền số tính chỉ số giá dựa trên 

cơ sở: 

- Thông tin, số liệu về lượng giao dịch bất động sản qua công chứng, chứng thực của Sở Tư 

pháp địa phương, UBND cấp xã; thông tin, số liệu về tình hình thu nộp ngân sách từ đất đai 

và từ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản từ báo cáo của Cục thuế địa phương 

(để tính toán tỷ trọng giao dịch đối với từng phân loại, loại bất động sản theo khu vực); 

- Thông tin, số liệu về giá giao dịch bất động sản từ báo cáo của các sàn giao dịch, tổ chức 

môi giới bất động sản theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP; thông tin, số liệu 

Điều tra, khảo sát trực tiếp từ thị trường (để tính toán giá giao dịch bình quân đối với từng 

phân loại bất động sản tại kỳ gốc và kỳ tính toán). 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản theo 

quy định tại Biểu mẫu số 4.9 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 
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VII. CHỈ SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Chỉ số lượng giao dịch bất động sản là chỉ tiêu tương đối (tính bằng %) phản ánh mức độ 

biến động về số lượng (gồm số lượng về diện tích hoặc số lượng bất động sản) giao dịch 

thành công của bất động sản theo thời gian. 

Phương pháp tính: 

Chỉ số lượng giao dịch bất động sản được xác định cho từng loại bất động sản (gồm: căn hộ 

chung cư để bán, nhà ở riêng lẻ để bán, đất chuyển nhượng, văn phòng cho thuê) theo công 

thức sau: 

%100
o

BÐS

t

BÐS
BÐS

K

K
Q   (8) 

Trong đó: 

- t

BÐSK : tổng số lượng giao dịch thành công của từng loại bất động sản tại kỳ tính toán; 

- o

BÐSK : tổng số lượng giao dịch thành công của từng loại bất động sản tại kỳ gốc. 

Chỉ số lượng giao dịch của loại bất động sản được xác định theo: 

a) Chỉ số lượng giao dịch của từng loại bất động sản theo số lượng về diện tích: khi đó 

lượng giao dịch thành công được tính theo số lượng diện tích (m2); 

b) Chỉ số lượng giao dịch của từng loại bất động sản theo số lượng bất động sản: khi đó 

lượng giao dịch thành công được tính theo số lượng bất động sản giao dịch của từng loại bất 

động sản tương ứng (căn/nền). 

2. Kỳ công bố: quý, năm. 

3. Nguồn số liệu: 

Cơ sở để tính toán chỉ tiêu chỉ số lượng giao dịch bất động sản dựa trên thông tin, số liệu về 

lượng giao dịch bất động sản qua sàn từ báo cáo của các sàn giao dịch; lượng giao dịch bất 

động sản được công chứng, chứng thực từ báo cáo của Sở Tư pháp/UBND cấp xã và thông 

tin, số liệu về tình hình giao dịch bất động sản từ báo cáo của các chủ đầu tư theo quy định 

tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ. 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu chỉ số lượng giao dịch bất động sản theo quy định 

tại Biểu mẫu số 4.10 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

 

PHỤ LỤC II 

(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 

DANH MỤC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THỰC 

HIỆN XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ GIÁ GIAO DỊCH MỘT SỐ LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ 

CHỈ SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

Nhóm 1 

Stt Danh mục thành phố trực thuộc Trung ương 

1 TP. Hồ Chí Minh 

2 Hà Nội 

3 Đà Nẵng 

4 Cần Thơ 

5 Hải Phòng 

Nhóm 2 

Stt Danh mục các tỉnh 

1 Thái Nguyên 

2 Quảng Ninh 

3 Hải Dương 

4 Hưng Yên 

5 Thái Bình 

6 Thanh Hóa 

7 Nghệ An 635



8 Bình Thuận 

9 Đồng Nai 

10 Lâm Đồng 

11 Bà Rịa - Vũng Tàu 

12 Khánh Hòa 

13 Bình Dương 

14 Kiên Giang 

15 Long An 

 

PHỤ LỤC III 

(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 

MẪU PHIẾU YÊU CẦU, VĂN BẢN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU 

VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

………….., ngày .... tháng .... năm .... 

Kính gửi: ...................................................... 

1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu: 

....................................................... 

Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân):  

Số CMTND: ............................... Ngày cấp: ............................... Nơi 

cấp:.................................... 

2. Thông tin liên hệ: 

Địa chỉ liên hệ: 

.............................................................................................................................. 

Số điện thoại:............................. Fax:  ............................... E-mail: 

.............................................. 

3. Danh mục và nội dung các thông tin, dữ liệu cần cung cấp: 

…………………………………………………………………………………………………

…………. 

4. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: 

a) Hình thức khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu: 

- Nhận thông tin, số liệu do Bên cung cấp gửi    □ 

- Khai thác qua mạng internet, trang thông tin điện tử   □ 

Thời gian khai thác qua mạng internet, trang điện tử: từ ……….. đến............. 

b) Hình thức nhận kết quả thông tin, dữ liệu hoặc tài khoản truy cập: 

- Nhận trực tiếp tại cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, dữ liệu  □ 

- Nhận qua đường công văn      □ 

- Nhận qua đường bưu điện      □ 

- Nhận qua Fax        □ 

- Nhận qua E-mail       □ 

5. Cam kết sử dụng thông tin, dữ liệu: 

- Không cung cấp thông tin, dữ liệu, tài khoản truy cập cho các tổ chức, cá nhân khác; 

- Tuân thủ các quy định trong việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản và chịu mọi trách nhiệm về sai phạm trong việc sử dụng thông tin, dữ 

liệu 

 TỔ CHỨC, CÁ NHÂN YÊU CẦU 

CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU 
(Ký tên, đóng dấu đối với tổ chức,  

ghi họ tên đối với cá nhân) 
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PHỤ LỤC IV 

(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 

BIỂU MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN, CHỈ TIÊU THỐNG KÊ 

TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐỊA 

PHƯƠNG 

Biểu mẫu số 4.1 

THÔNG TIN CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở 

TỈNH/THÀNH PHỐ:………………………… 

St

t 
Tên dự 

án 

Địa 

điểm 

Tổn

g 

mức 

đầu 

tư 

(tỷ 

đồng

) 

Tiến 

độ 

dự án 

được 

duyệt 

(từ ... 

đến...

) 

Mụ

c 

tiêu 

đầu 

tư 

Hình 

thức 

kinh 

doan

h nhà 

ở 

Cơ cấu sử dụng đất 

theo quy hoạch 
Cơ cấu bất động sản theo quy hoạch 

Dan

h 

mục 

công 

trình 

hạ 

tầng 

xã 

hội 

Tổng 

diện 

tích 

đất 

theo 

quy 

hoạc

h 

(ha) 

Trong đó 
Căn hộ 

chung cư 

Nhà ở 

riêng lẻ 

Nhà ở xã 

hội 

Đất nền 

để ở 

Diện 

tích 

văn 

phòn

g cho 

thuê 

(nếu 

có) 

(m2) 

Diện 

tích 

mặt 

bằng 

thươn

g mại, 

dịch 

vụ 

(nếu 

có) 

(m2) 

Diện 

tích 

đất 

xây 

dựng 

nhà ở 

thươn

g mại 

(ha) 

Diệ

n 

tích 

đất 

xây 

dựn

g 

nhà 

ở xã 

hội 

(ha) 

Diệ

n 

tích 

đất 

khá

c 

(ha) 

Số 

lượn

g 

căn 

hộ 

(căn) 

Tổn

g 

diện 

tích 

sàn 

(m2) 

Số 

lượn

g 

nhà 

(căn) 

Tổn

g 

diện 

tích 

sàn 

(m2) 

Số 

lượn

g 

nhà 

(căn) 

Tổn

g 

diện 

tích 

sàn 

(m2) 

Số 

lượn

g đất 

nền 

(nền) 

Tổn

g 

diện 

tích 

đất 

nền 

(m2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 

I Quận/Huyện...                    

1 
Dự 

án... 
                    

2 
Dự 

án... 
                    

 …                     

II 
Quận/Huyện

... 
                   

 …                     

Ghi chú: 

- Cột (4): Tổng mức đầu tư ghi theo quyết định phê duyệt dự án; nếu có Điều chỉnh ghi theo 

quyết định Điều chỉnh dự án; 

- Cột (22): Ghi rõ số lượng công trình xây dựng làm trường học, cơ sở văn hóa, cơ sở y tế 

v.v.. (Ví dụ: 02 Trường tiểu học, 01 Trung tâm y tế, 01 Chợ v.v..). 

 

Biểu mẫu số 4.2 

THÔNG TIN VỀ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

TỈNH/THÀNH PHỐ: ........................................ 

Stt 
Tên Sàn giao dịch 

bất động sản 
Địa chỉ 

Ngày đăng ký 

hoạt động 
Giám đốc 

Diện tích 

(m2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1      

2      

...      
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Biểu mẫu số 4.3 

THÔNG TIN VỀ LƯỢNG NHÀ Ở ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH NHƯNG CHƯA 

GIAO DỊCH TẠI CÁC DỰ ÁN 

TỈNH/THÀNH PHỐ: ........................................ 

 

 

Kỳ công bố: Quý …….. năm ……… (hoặc Năm ....... *) 

Stt Quận/Huyện 

Lượng nhà ở đủ Điều kiện giao dịch nhưng chưa giao dịch tính đến hết 

kỳ báo cáo 

Căn hộ chung cư Nhà ở riêng lẻ 

Diện tích ≤ 

70m2 

70m2 < Diện 

tích ≤ 120m2 

Diện tích 

>120 m2 
Nhà liền kề Biệt thự 

Số 

lượng 

căn hộ 

(căn) 

Tổng 

diện 

tích 

sàn 

(m2) 

Số 

lượng 

căn hộ 

(căn) 

Tổng 

diện 

tích 

sàn 

(m2) 

Số 

lượng 

căn hộ 

(căn) 

Tổng 

diện 

tích 

sàn 

(m2) 

Số 

lượng 

căn hộ 

(căn) 

Tổng 

diện 

tích 

sàn 

(m2) 

Số 

lượng 

căn hộ 

(căn) 

Tổng 

diện 

tích 

sàn 

(m2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I Nhà ở để bán           

1 Quận/Huyện:...           

2 Quận/Huyện:...           

 …           

II 
Nhà ở cho 

thuê 
          

1 Quận/Huyện:...           

2 Quận/Huyện:...           

 …           

Tổng cộng           

Ghi chú: 

- Nhà ở đủ Điều kiện giao dịch nhưng chưa giao dịch là nhà ở đủ Điều kiện giao dịch theo 

quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản nhưng chưa đưa vào giao dịch hoặc đã đưa vào 

giao dịch nhưng chưa được giao dịch thành công trên thị trường 

- (*) Đối với công bố định kỳ hàng năm 

 

Biểu mẫu số 4.4 

TỔNG SỐ NHÀ Ở KHỞI CÔNG THEO DỰ ÁN 

TỈNH/THÀNH PHỐ: ............................... 

Kỳ công bố: Năm........ 

Đơn vị tính: Căn hộ/căn nhà 

Nội dung Tổng số 
Chia theo loại nhà 

Nhà ở riêng lẻ Căn hộ chung cư 

(1) (2) (3) (4) 

Tổng số    

Chia ra:    

- Khu vực thành thị    

- Khu vực nông thôn    
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Biểu mẫu số 4.5 

TỔNG SỐ NHÀ Ở HOÀN THÀNH TRONG NĂM  

TỈNH/THÀNH PHỐ:............................... 

Kỳ công bố: Năm........ 

Đơn vị tính: Căn hộ/căn nhà 

Nội dung Tổng số 

Chia theo loại nhà 
Chia theo hình thức phát 

triển nhà ở 

Nhà ở riêng 

lẻ 

Căn hộ 

chung cư 

Phát triển 

nhà ở theo 

dự án 

Phát triển 

nhà ở của hộ 

gia đình, cá 

nhân 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tổng số      

Chia ra:      

- Khu vực thành thị      

- Khu vực nông thôn      

 

Biểu mẫu số 4.6 

TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở THEO DỰ ÁN HOÀN THÀNH TRONG NĂM  

TỈNH/THÀNH PHỐ:...................................................... 

Kỳ công bố: Năm... 

Đơn vị tính: m2 sàn 

Nội dung Tổng số 
Chia theo loại nhà 

Nhà ở riêng lẻ Căn hộ chung cư 

(1) (2) (3) (4) 

Tổng số    

Chia ra:    

- Khu vực thành thị    

- Khu vực nông thôn    

 

Biểu mẫu số 4.7 

TỔNG SỐ NHÀ Ở VÀ TỐNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở XÃ HỘI HOÀN THÀNH TRONG 

NĂM 

TỈNH/THÀNH PHỐ: ...................................................... 

Kỳ công bố: Năm... 

Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Tổng số 

Chia theo loại 

nhà 

Chia theo hình thức giao 

dịch 

Nhà ở 

riêng lẻ 

Căn hộ 

chung 

cư 

Bán 

Cho 

thuê 

mua 

Cho 

thuê 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Tổng số nhà ở 

căn 

hộ/căn 

nhà 

      

Chia ra:        

- Khu vực thành thị 

căn 

hộ/căn 

nhà 

      

- Khu vực nông thôn 
căn 

hộ/căn 
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nhà 

2. Tổng diện tích nhà ở m2 sàn       

Chia ra:        

- Khu vực thành thị m2 sàn       

- Khu vực nông thôn m2 sàn       

 

Biểu mẫu số 4.8 

SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN QUA SÀN 

TỈNH/THÀNH PHỐ: ............................... 

Kỳ công bố: 6 tháng……. /Năm……….. 

Đơn vị tính: lần giao dịch 

Nội dung Tổng số 

Chia theo loại bất động sản 

Nhà ở 

riêng lẻ 

Căn hộ 

chung cư 
Đất nền 

Văn 

phòng 

Mặt bằng 

thương mại, 

dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tổng số       

Chia ra:       

- Theo hình thức mua 

bán 
      

- Theo hình thức cho 

thuê 
      

 

Biểu mẫu số 4.9 

CHỈ SỐ GIÁ GIAO DỊCH MỘT SỐ LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN  

TỈNH/THÀNH PHỐ: ............................... 

Kỳ công bố: Quý ………. năm…… /Năm ……… 

Loại bất động sản 

Chỉ số giá (%) 

So với kỳ gốc So với kỳ trước 
So với cùng kỳ năm 

trước * 

(1) (2) (3) (4) 

Nhà ở riêng lẻ để bán    

Căn hộ chung cư để bán    

Đất nền chuyển nhượng    

Văn phòng cho thuê    

Tính chung cho tỉnh/thành 

phố 

   

Ghi chú: 

(*) Chỉ đối với chỉ số xác định định kỳ hàng quý 

 

Biểu mẫu số 4.10 

CHỈ SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN  

TỈNH/THÀNH PHỐ: ............................... 

Kỳ công bố: Quý ….năm……. /Năm ……….. 

Loại bất động sản 

Chỉ số lượng giao dịch tính theo 

số lượng bất động sản (%) 

Chỉ số lượng giao dịch tính theo 

diện tích bất động sản (%) 

So với kỳ trước 
So với cùng kỳ 

năm trước * 
So với kỳ trước 

So với cùng kỳ 

năm trước * 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Nhà ở riêng lẻ để bán     

Căn hộ chung cư để bán     
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Đất nền chuyển nhượng     

Văn phòng cho thuê     

Ghi chú: 

(*) Chỉ đối với chỉ số xác định định kỳ hàng quý 

 

PHỤ LỤC V 

(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 

BIỂU MẪU BÁO CÁO THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT 

ĐỘNG SẢN 

Biểu mẫu số 5.1a  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

10 tháng sau tháng báo cáo 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ BÁN, 

CHUYỂN NHƯỢNG 

(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp, dự án 

đầu tư xây dựng khu đô thị mới) 

Kỳ báo cáo: Tháng……… năm………… 

Stt Loại nhà ở 

Số 

lượn

g dự 

án 

báo 

cáo 

Thông tin 

số lượng 

nhà ở, đất 

nền theo 

dự án 

được 

duyệt 

Trong tháng báo cáo 
Lũy kế tính đến hết tháng báo 

cáo 

Nhà ở, đất 

nền đã 

bán, 

chuyển 

nhượng 

Nhà ở, đất 

nền đã xây 

dựng xong 

chưa bán, 

chuyển 

nhượng 

Ước 

tính giá 

trị số 

vốn 

của 

nhà ở, 

đất nền 

chưa 

bán, 

chuyển 

nhượn

g (tỷ 

đồng) 

Nhà ở, đất 

nền đã 

bán, 

chuyển 

nhượng 

Nhà ở, đất 

nền đã xây 

dựng xong 

chưa bán, 

chuyển 

nhượng 

Ước 

tính giá 

trị số 

vốn 

của 

nhà ở, 

đất nền 

chưa 

bán, 

chuyển 

nhượn

g (tỷ 

đồng) 

Số 

lượn

g 

(căn/ 

nền) 

Tổn

g 

diện 

tích 

sàn/ 

Tổn

g 

diện 

tích 

đất 

nền 

(m2) 

Số 

lượn

g 

(căn/ 

nền) 

Tổn

g 

diện 

tích 

sàn/ 

Tổn

g 

diện 

tích 

đất 

nền 

(m2) 

Số 

lượn

g 

(căn/ 

nền) 

Tổn

g 

diện 

tích 

sàn/ 

Tổn

g 

diện 

tích 

đất 

nền 

(m2) 

Số 

lượn

g 

(căn/ 

nền) 

Tổn

g 

diện 

tích 

sàn/ 

Tổn

g 

diện 

tích 

đất 

nền 

(m2) 

Số 

lượn

g 

(căn/ 

nền) 

Tổn

g 

diện 

tích 

sàn/ 

Tổn

g 

diện 

tích 

đất 

nền 

(m2) 

(1

) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

I Quận/huyện;...              

1 

Căn 

hộ 

chun

g cư 

Diện tích 

≤ 70m2              

70 m2 < 

Diện tích 

≤ 120 m2 

             

Diện tích 

> 120m2 
             

2 

Nhà 

ở 

riêng 

Nhà liền 

kề 
             

Biệt thự              
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lẻ 

3 Đất nền              

II Quận/huyện:...              

 …              

 Tổng cộng              

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Số ĐT: 

Email:  

Ghi chú: 

- Số lượng dự án báo cáo tại cột (3) ghi tổng cho từng Quận/huyện; 

- Số liệu về lũy kế tình hình giao dịch bất động sản để bán (cột (11) đến cột (15)) xác định 

trên cơ sở cộng dồn số liệu từ thời điểm bắt đầu thực hiện chế độ báo cáo đến hết kỳ báo 

cáo. 

 

Biểu mẫu số 5.1b  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

15/4, 15/7, 15/10 năm thực hiện, 

15/01 năm sau 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ  

(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp, dự án 

đầu tư xây dựng khu đô thị mới) 

Kỳ báo cáo: Tháng……… năm………… 

Stt Loại nhà ở 

Số 

lượn

g dự 

án 

báo 

cáo 

Thông tin 

số lượng 

nhà ở theo 

dự án 

được 

duyệt 

Trong tháng báo cáo 
Lũy kế tính đến hết tháng 

báo cáo 

Nhà ở, căn 

hộ đã cho 

thuê 

Nhà ở, căn 

hộ đã xây 

dựng xong 

nhưng 

chưa cho 

thuê 

Ước 

tính 

giá 

trị số 

vốn 

của 

nhà ở 

chưa 

cho 

thuê 

(tỷ 

đồng

) 

Nhà ở, căn 

hộ đã cho 

thuê 

Nhà ở, căn 

hộ đã xây 

dựng xong 

chưa cho 

thuê 

Ước 

tính 

giá 

trị số 

vốn 

của 

nhà ở 

chưa 

cho 

thuê 

(tỷ 

đồng

) 

Số 

lượn

g 

(căn) 

Tổn

g 

diện 

tích 

sàn 

(m2) 

Số 

lượn

g 

(căn) 

Tổn

g 

diện 

tích 

sàn 

(m2) 

Số 

lượn

g 

(căn) 

Tổn

g 

diện 

tích 

sàn 

(m2) 

Số 

lượn

g 

(căn) 

Tổn

g 

diện 

tích 

sàn 

(m2) 

Số 

lượn

g 

(căn) 

Tổn

g 

diện 

tích 

sàn 

(m2) 

(1

) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

I Quận/huyện;...              

1 

Căn 

hộ 

chun

g cư 

Diện tích 

≤ 70m2              

70 m2 < 

Diện tích 

≤ 120 m2 

             

Diện tích 

> 120m2 
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2 

Nhà 

ở 

riêng 

lẻ 

Nhà liền 

kề 
             

Biệt thự              

II Quận/huyện:...              

 …              

 Tổng cộng              

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Số ĐT: 

Email:  

Ghi chú: 

- Số lượng dự án báo cáo tại cột (3) ghi tổng cho từng Quận/huyện; 

- Số liệu về lũy kế tình hình giao dịch bất động sản để bán (cột (11) đến cột (15)) xác định 

trên cơ sở cộng dồn số liệu từ thời điểm bắt đầu thực hiện chế độ báo cáo đến hết kỳ báo 

cáo. 

 

Biểu mẫu số 5.2  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

10 tháng sau tháng báo cáo 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ 

CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THUÊ 

(Biểu mẫu đối với các dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, tòa nhà hỗn 

hợp) 

Kỳ báo cáo: Tháng……..năm……………. 

Stt Loại dự án 

Số 

lượng 

dự án 

báo 

cáo 

Tổng 

diện 

tích 

sàn 

theo 

thiết 

kế 

(m2) 

Trong tháng báo cáo Lũy kế tính đến hết tháng báo cáo 

Tổng diện 

tích sàn (m2) 

Tổng diện 

tích sàn (m2) 

Ước tính 

giá trị 

vốn của 

diện tích 

sàn chưa 

cho thuê, 

chuyển 

nhượng 

(tỷ đồng) 

Tổng diện 

tích sàn (m2) 

Tổng diện 

tích sàn (m2) 

Ước tính 

giá trị 

vốn của 

diện tích 

sàn chưa 

cho thuê, 

chuyển 

nhượng 

(tỷ đồng) 

Đã 

chuyển 

nhượng 

Đã 

cho 

thuê 

Chưa 

chuyển 

nhượng 

Chưa 

cho 

thuê 

Đã 

chuyển 

nhượng 

Đã 

cho 

thuê 

Chưa 

chuyển 

nhượng 

Chưa 

cho 

thuê 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 

Dự án 

trung tâm 

thương 

mại 

            

2 

Dự án văn 

phòng cho 

thuê 

            

3 

Dự án tòa 

nhà hỗn 

hợp 

            

 
Tổng 

cộng 
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NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Số ĐT: 

Email:  

Ghi chú: 

- Tổng hợp đối với các dự án được các chủ đầu tư báo cáo về tình hình giao dịch bất động 

sản 

- Trường hợp dự án tòa nhà hỗn hợp gồm nhiều loại diện tích với mục đích sử dụng khác 

nhau, chỉ tổng hợp phần diện tích trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê 

- Số liệu về lũy kế tình hình giao dịch bất động sản (cột (10) đến cột (14)) xác định trên cơ 

sở cộng dồn số liệu từ thời điểm bắt đầu thực hiện chế độ báo cáo đến hết kỳ báo cáo 

 

Biểu mẫu số 5.3  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

10 tháng sau tháng báo cáo 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ BÁN, 

CHO THUÊ 

(Biểu mẫu đối với các dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng) 

Kỳ báo cáo: Tháng………… năm………. 

Stt Loại dự án 

Số 

lượng 

dự án 

báo 

cáo 

Tổng 

số 

lượng 

theo 

thiết 

kế 

(căn) 

Trong tháng báo cáo 
Lũy kế tính đến hết tháng báo 

cáo 

Tổng số 

lượng 

(căn) 

Tổng số 

lượng 

(căn) 

Ước tính 

giá trị 

vốn của 

diện tích 

sàn chưa 

bán, cho 

thuê (tỷ 

đồng) 

Tổng số 

lượng 

(căn) 

Tổng số 

lượng (căn) 

Ước tính 

giá trị 

vốn của 

diện tích 

sàn chưa 

bán, cho 

thuê (tỷ 

đồng) 

Đã 

bán 

Đã 

cho 

thuê 

Chưa 

bán 

Chưa 

cho 

thuê 

Đã 

bán 

Đã 

cho 

thuê 

Chưa 

bán 

Chưa 

cho 

thuê 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 

Dự án khu 

du lịch 

sinh thái 

            

2 

Dự án khu 

nghỉ 

dưỡng 

            

 Tổng cộng             

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Số ĐT: 

Email:  

Ghi chú: 

- Tổng hợp đối với các dự án được các chủ đầu tư báo cáo về tình hình giao dịch bất động 

sản; 

- Số liệu về lũy kế tình hình giao dịch bất động sản (cột (10) đến cột (14)) xác định trên cơ 

sở cộng dồn số liệu từ thời điểm bắt đầu thực hiện chế độ báo cáo đến hết kỳ báo cáo. 
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Biểu mẫu số 5.4a  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

15/4, 15/7, 15/10 năm thực hiện, 

15/01 năm sau 

 

BÁO CÁO VỀ LƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN, CHUYỂN 

NHƯỢNG NHƯNG CHƯA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG TẠI CÁC DỰ ÁN 

(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp, dự án 

đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê) 

Kỳ báo cáo: Tháng………… / Năm………. 

St

t 
Khu vực 

Số 

lượn

g dự 

án 

báo 

cáo 

Lượng bất động sản để bán, chuyển 

nhượng phát sinh trong kỳ 

Lượng bất động sản đủ Điều kiện để 

bán, chuyển nhượng nhưng chưa bán, 

chuyển nhượng tính đến cuối kỳ báo 

cáo 

Số lượng căn 

hộ chung cư 

(căn) 

Số 

lượng 

nhà ở 

riêng 

lẻ 

(căn) 

Số 

lượn

g 

đất 

nền 

(nền

) 

Diện 

tích 

văn 

phòn

g để 

chuyể

n 

nhượ

ng 

(m2) 

Diện 

tích 

mặt 

bằng 

thươn

g 

mại, 

dịch 

vụ để 

chuyể

n 

nhượ

ng 

(m2) 

Số lượng căn 

hộ chung cư 

(căn) 

Số 

lượng 

nhà ở 

riêng 

lẻ 

(căn) 

Số 

lượn

g 

đất 

nền 

(nền

) 

Diện 

tích 

văn 

phòn

g để 

chuyể

n 

nhượ

ng 

(m2) 

Diện 

tích 

mặt 

bằng 

thươn

g 

mại, 

dịch 

vụ để 

chuyể

n 

nhượ

ng 

(m2) 

Diệ

n 

tích 

≤ 

70

m2 

70m
2 < 

Diện 

tích 

≤ 

120

m2 

Diện 

tích 

>120

m2 

Nh

à 

liề

n 

kề 

Bi

ệt 

thự 

Diệ

n 

tích 

≤ 

70

m2 

70m
2 < 

Diện 

tích 

≤ 

120

m2 

Diện 

tích 

>120

m2 

Nh

à 

liề

n 

kề 

Bi

ệt 

thự 

(1

) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

(15

) 

(16

) 
(17) (18) (19) 

1 
Quận/huyệ

n.... 
                 

2 
Quận/huyệ

n.... 
                 

 ……….                  

 Tổng cộng                  

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email: 

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Biểu mẫu số 5.4b  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

15/4, 15/7, 15/10 năm thực hiện, 

15/01 năm sau 

BÁO CÁO VỀ LƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHO THUÊ NHƯNG 

CHƯA CHO THUÊ TẠI CÁC DỰ ÁN 

(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp, dự án 

đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê) 

Kỳ báo cáo: Quý ………./Năm ………….. 

St

t 
Khu vực 

Số 

lượn

g dự 

án 

báo 

cáo 

Lượng bất động sản cho thuê phát 

sinh trong kỳ 

Lượng bất động sản đủ Điều kiện cho 

thuê nhưng chưa cho thuê tính đến 

cuối kỳ báo cáo 

Số lượng căn hộ 

chung cư cho 

thuê (căn) 

Số 

lượng 

nhà ở 

riêng lẻ 

cho 

thuê 

(căn) 

Diện 

tích 

văn 

phòn

g cho 

thuê 

(m2) 

Diện 

tích 

mặt 

bằng 

thươn

g mại, 

dịch 

vụ 

cho 

thuê 

(m2) 

Số lượng căn hộ 

chung cư cho 

thuê (căn) 

Số 

lượng 

nhà ở 

riêng lẻ 

cho 

thuê 

(căn) 

Diện 

tích 

văn 

phòn

g cho 

thuê 

(m2) 

Diện 

tích 

mặt 

bằng 

thươn

g mại, 

dịch 

vụ 

cho 

thuê 

(m2) 

Diệ

n 

tích 

≤ 

70m
2 

70m2 

< 

Diện 

tích ≤ 

120m
2 

Diện 

tích 

>120m
2 

Nh

à 

liền 

kề 

Biệ

t 

thự 

Diệ

n 

tích 

≤ 

70m
2 

70m2 

< 

Diện 

tích ≤ 

120m
2 

Diện 

tích 

>120m
2 

Nh

à 

liền 

kề 

Biệ

t 

thự 

(1

) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

(14

) 

(15

) 
(16) (17) 

1 
Quận/huyện..

.. 
               

2 
Quận/huyện..

.. 
               

 ……                

 Tổng cộng                
 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email: 

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Biểu mẫu số 5.5  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

15/4, 15/7, 15/10 năm thực hiện, 

15/01 năm sau 

 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐÃ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI 

GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

Kỳ báo cáo: Quý………….. 

Stt Số chứng chỉ 
Ngày cấp chứng 

chỉ 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Địa chỉ thường trú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 646



1      

2      

...      

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email: 

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Biểu mẫu số 5.6  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

20/01 năm sau 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 

Kỳ báo cáo: Năm………. 

Stt Loại nhà ở 

Lượng nhà ở phát triển trong kỳ Lũy kế lượng nhà ở phát triển tính đến hết kỳ báo cáo 

Nhà ở 

thương 

mại 

Nhà ở xã 

hội 

Nhà ở 

công vụ 

Nhà ở để 

phục vụ 

tái định cư 

Nhà ở của 

hộ gia 

đình cá 

nhân 

Nhà ở 

thương 

mại 

Nhà ở xã 

hội 

Nhà ở 

công vụ 

Nhà ở để 

phục vụ 

tái định cư 

Nhà ở của 

hộ gia 

đình cá 

nhân 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 

1 

Căn 

hộ 

chung 

cư 

Diện 

tích ≤ 

70m2 

                    

70m2 < 

Diện 

tích ≤ 

120m2 

                    

Diện 

tích 

>120m2 

                    

2 

Nhà ở 

riêng 

lẻ 

Nhà 

liền kề 
                    

Biệt 

thự 
                    

Nhà ở 

độc lập 
                    

Tổng cộng:                     

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email: 

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 
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- Số liệu về lũy kế lượng nhà ở phát triển (cột (13) đến cột (22)) xác định trên cơ sở cộng 

dồn số liệu từ thời điểm bắt đầu thực hiện chế độ báo cáo đến hết kỳ báo cáo đối với nhà ở 

đã hoàn thành việc xây dựng; 

- Nguồn cung cấp số liệu: từ số liệu thống kê của cơ quan thống kê tại địa phương, báo cáo 

của các chủ đầu tư dự án, số liệu báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (tổng hợp qua báo 

cáo cấp phép, khởi công và theo dõi tình hình thực hiện xây dựng trên địa bàn,...). 

 

Biểu mẫu số 5.7  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

20/7 năm thực hiện, ngày 20/01 

năm sau 

 

THÔNG TIN VỀ SỐ LƯỢNG SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

Kỳ báo cáo: 6 tháng………… / Năm………. 

Stt Quận /huyện 

Tổng số lượng sàn 

giao dịch bất động 

sản 

Trong đó, số lượng sàn giao dịch bất động sản 

Thành lập mới Giải thể 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1     

2     

...     

Tổng cộng    

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email: 

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Biểu mẫu số 5.8  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

20/7 năm thực hiện, ngày 20/01 

năm sau 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ SỐ LƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN 

Kỳ báo cáo: 6 tháng ………../Năm……………. 

Stt 
Quận 

/huyện 

Số lượng dự án khởi công xây dựng trong kỳ 
Số lượng dự án đang triển khai xây dựng tính đến cuối 

kỳ 

Dự 

án 

đầu 

tư 

xây 

dựng 

khu 

đô 

thị 

Dự 

án 

đầu 

tư 

xây 

dựng 

mới 

hoặc 

cải 

tạo 

nhà ở 

độc 

lập 

hoặc 

cụm 

nhà ở 

Dự 

án 

đầu 

tư 

xây 

dựng 

công 

trình 

có 

mục 

đích 

hỗn 

hợp 

để ở 

và 

kinh 

Dự 

án 

đầu 

tư 

xây 

dựng 

khu 

nhà 

ở tại 

khu 

vực 

nông 

thôn 

Dự án 

văn 

phòng 

cho 

thuê 

Dự án 

mặt 

bằng 

thương 

mại, 

dịch 

vụ 

Dự án 

hạ tầng 

khu 

công 

nghiệp, 

cụm 

công 

nghiệp, 

khu 

chế 

xuất 

Dự 

án 

khách 

sạn 

Tổng 

cộng 

Dự 

án 

đầu 

tư 

xây 

dựng 

khu 

đô 

thị 

Dự 

án 

đầu 

tư 

xây 

dựng 

mới 

hoặc 

cải 

tạo 

nhà 

ở 

độc 

lập 

hoặc 

cụm 

Dự án 

đầu 

tư 

xây 

dựng 

công 

trình 

có 

mục 

đích 

hỗn 

hợp 

để ở 

và 

kinh 

doanh 

Dự 

án 

đầu 

tư 

xây 

dựng 

khu 

nhà 

ở tại 

khu 

vực 

nông 

thôn 

Dự án 

văn 

phòng 

cho 

thuê 

Dự án 

mặt 

bằng 

thương 

mại, 

dịch 

vụ 

Dự án 

hạ tầng 

khu 

công 

nghiệp, 

cụm 

công 

nghiệp, 

khu 

chế 

xuất 

Dự 

án 

khách 

sạn 

Tổng 

cộng 

648



doanh nhà 

ở 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1                    

2                    

…                    

Tổng 

cộng 
                  

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email: 

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

- Số lượng dự án đang triển khai xây dựng tính đến cuối kỳ = số lượng dự án đang triển khai 

xây dựng tính đến cuối kỳ trước + số lượng dự án khởi công trong kỳ - số lượng dự án đã 

kết thúc đầu tư xây dựng trong kỳ 

 

Biểu mẫu số 5.9  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

20/7 năm thực hiện, ngày 20/01 

năm sau 

 

BÁO CÁO THÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHO MỤC ĐÍCH Ở 

Thời điểm báo cáo: Tháng 6/Tháng 12 Năm……………… 

Stt 
Tỉnh/Thành 

phố 

Cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch 

được duyệt (ha) 

Cơ cấu sử dụng đất đã thực hiện xây 

dựng (ha) 

Tổng 

diện 

tích đất 

theo 

quy 

hoạch 

Trong đó 

Tổng 

diện 

tích đất 

đã xây 

dựng 

Trong đó 

Diện 

tích đất 

xây 

dựng 

nhà ở 

thương 

mại 

Diện 

tích 

đất xây 

dựng 

nhà ở 

xã hội 

Diện 

tích 

đất xây 

dựng 

hạ tầng 

kỹ 

thuật 

Diện 

tích 

đất 

khác 

Diện 

tích đất 

xây 

dựng 

nhà ở 

thương 

mại 

Diện 

tích đất 

xây 

dựng 

nhà ở 

xã hội 

Diện 

tích đất 

xây 

dựng hạ 

tầng kỹ 

thuật 

Diện 

tích 

đất 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

            

            

            

Tổng cộng           

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email: 

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Biểu mẫu số 5.10a  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

25/01 năm sau 
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BÁO CÁO VỀ NHU CẦU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI 

Kỳ báo cáo: Năm………. 

Stt Khu vực 

Dự báo nhu cầu mua, 

thuê mua căn hộ chung 

cư (căn) 

Dự báo 

nhu cầu 

mua, 

thuê 

mua 

nhà ở 

riêng lẻ 

(căn) 

Dự báo nhu cầu thuê 

căn hộ chung cư (căn) Dự báo 

nhu cầu 

thuê nhà 

ở riêng 

lẻ (căn) 

Giai 

đoạn từ 

năm ... 

đến 

năm ... 

Diện 

tích ≤ 

70m2 

70m2 < 

Diện 

tích ≤ 

120m2 

Diện 

tích 

>120m2 

Diện 

tích ≤ 

70m2 

70m2 < 

Diện 

tích ≤ 

120m2 

Diện 

tích 

>120m2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Quận/huyện...          

2 Quận/huyện...          

 …          

 Tổng cộng          

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email:  

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

- Việc xác định nhu cầu trên cơ sở số liệu khảo sát, đánh giá về số lượng hộ gia đình, cá 

nhân có nhu cầu về nhà ở và đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương. Số liệu có thể được 

tổng hợp dựa trên kế hoạch phát triển nhà hàng năm và 5 năm đã được UBND cấp tỉnh lập 

và phê duyệt. 

- Cột (11): Ghi rõ giai đoạn dự báo nhu cầu về nhà ở thương mại theo năm 

 

Biểu mẫu số 5.10b  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

25/01 năm sau 

 

BÁO CÁO VỀ NHU CẦU NHÀ Ở XÃ HỘI 

Kỳ báo cáo: Năm ……….. 

Stt Khu vực 

Dự báo nhu cầu 

mua, thuê mua 

căn hộ chung 

cư (căn) 

Dự báo nhu cầu 

mua, thuê mua 

nhà ở riêng lẻ 

(căn) 

Dự báo nhu 

cầu thuê căn 

hộ chung cư 

(căn) 

Dự báo nhu 

cầu thuê nhà 

ở riêng lẻ 

(căn) 

Giai đoạn từ 

năm ... đến 

năm ... 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Quận/huyện...      

2 Quận/huyện...      

 …..      

 Tổng cộng      

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email: 

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 650



- Việc xác định nhu cầu trên cơ sở số liệu khảo sát, đánh giá về số lượng hộ gia đình, cá 

nhân có nhu cầu về nhà ở và đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương. Số liệu có thể được 

tổng hợp dựa trên kế hoạch phát triển nhà hàng năm và 5 năm đã được UBND cấp tỉnh lập 

và phê duyệt. 

- Cột (7): Ghi rõ giai đoạn dự báo nhu cầu về nhà ở xã hội theo năm 

 

Biểu mẫu số 5.11  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

25/01 năm sau 

 

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG, DIỆN TÍCH NHÀ Ở ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN 

Thời điểm báo cáo: Năm ……………. 

Stt 
Khu vực 

quận/huyện 

Tổng số 

lượng nhà 

ở (căn) 

Tổng diện 

tích nhà ở 

(m2) 

Trong đó 

Căn hộ 

chung cư 

Nhà ở riêng 

lẻ 

Nhà ở thương 

mại cho thuê 

Nhà ở xã hội 

cho thuê 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

(căn) 

Diện 

tích 

(m2) 

(1) (2) (3)=(5)+(7) (4)=(6)+(8) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Đô thị           

2 Nông thôn           

Tổng cộng           

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email: 

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Biểu mẫu số 5.12  Đơn vị báo cáo: Sở Xây dựng... 

Nơi nhận báo cáo: Bộ Xây dựng 

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 

25 tháng 01 của năm sau 

 

TỔNG HỢP NHÀ Ở THEO MỨC ĐỘ KIÊN CỐ XÂY DỰNG 

Kỳ báo cáo: Năm…………….. 

Stt Khu vực 
Nhà ở kiên cố 

(căn) 

Nhà ở bán kiên 

cố (căn) 

Nhà ở thiếu kiên 

cố (căn) 
Nhà đơn sơ (căn) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Đô thị     

II Nông thôn     

Tổng cộng     

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT: 

Email: 

Ngày.... tháng... năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC VI 

(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 

TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI VĂN PHÒNG CHO THUÊ THEO HẠNG A, B, C 

Stt Nội dung tiêu chí Hạng A Hạng B Hạng C 

1 
Vị trí, đặc điểm 

tòa nhà 
   

1.1 Vị trí 

Nằm trong khu vực 

trung tâm, cảnh quan 

đẹp 

Nằm trong vùng 

ngoại biên hoặc trung 

tâm có đường vào tốt 

Nằm trong vùng 

ngoại biên hoặc 

ven đô có đường 

vào thuận tiện 

1.2 Giao thông 

Giao thông thuận tiện 

và dễ tiếp cận với dịch 

vụ giao thông công 

cộng 

Giao thông thuận tiện 

và dễ tiếp cận với 

dịch vụ giao thông 

công cộng 

 

1.3 Chỗ để xe 

Bãi để xe máy và ô tô 

rộng; bố trí tối thiểu 1 

chỗ đỗ ô tô trên 150m2 

diện tích văn phòng 

cho thuê 

Có bãi để xe máy và 

ô tô 

Có bố trí chỗ để xe 

máy 

1.4 Diện tích xây dựng > 1.000 m2 > 350 ÷ 1.000 m2 100 ÷ 350 m2 

1.5 Tổng diện tích sàn >10.000 m2 > 5.000 ÷ 10.000 m2 500 ÷ 5.000 m2 

1.6 
Hành lang, tiền 

sảnh 

Tiền sảnh rộng, sang 

trọng; có bố trí khu vực 

lễ tân; hành lang rộng, 

thuận tiện đi lại 

Tiền sảnh có bố trí 

khu vực lễ tân, hành 

lang thuận tiện đi lại 

 

1.7 
Vật liệu, trang thiết 

bị, nội thất 

Sử dụng vật liệu, trang 

thiết bị, nội thất cao 

cấp, sang trọng, linh 

hoạt 

Sử dụng vật liệu, 

trang thiết bị, nội thất 

có chất lượng tốt 

 

2 

Hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật và dịch 

vụ quản lý 

   

2.1 
Hệ thống Điều hòa, 

thông gió 

Trang bị hệ thống Điều 

hòa trung tâm hiện đại, 

hệ thống thông gió 

công suất cao 

Trang bị hệ thống 

Điều hòa, thông gió 

Trang bị hệ thống 

Điều hòa 

2.2 Thang máy 

- Trang bị thang máy 

tốc độ cao, có ít nhất 02 

thang máy nhưng phải 

đảm bảo tối thiểu 4 

tầng/thang 

- Sức chứa tối thiểu 12 

người/thang 

- Có thang máy chở 

hàng riêng biệt 

- Trang bị thang máy 

tốc độ cao, tối thiểu 6 

tầng/thang 

- Sức chứa tối thiểu 

10 người/thang 

 

2.3 
Hệ thống điện dự 

phòng 

Có máy phát điện dự 

phòng đáp ứng 100% 

cho yêu cầu về chiếu 

sáng và hoạt động của 

hệ thống thông gió 

Có máy phát điện dự 

phòng cho các dịch 

vụ thiết yếu và hệ 

thống thông gió 

Có máy phát điện 

dự phòng 

2.4 
Hệ thống an ninh, 

giám sát 

Có nhân viên bảo vệ và 

hệ thống camera hoạt 

Có nhân viên bảo vệ 

và hệ thống camera 

Có nhân viên bảo 

vệ 
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động 24/24 giờ hoạt động 24/24 giờ 

2.5 
Hệ thống thông tin 

liên lạc, Internet 

Có hệ thống thông tin 

liên lạc hiện đại, 

Internet băng thông 

rộng 

Có hệ thống thông tin 

liên lạc, Internet băng 

thông rộng 

Có hệ thống thông 

tin liên lạc và 

Internet 

2.6 
Công tác quản lý 

tòa nhà 

Do đơn vị chuyên 

nghiệp, có kinh nghiệm 

thực hiện 

Do đơn vị có kinh 

nghiệm thực hiện 
 

Ghi chú: Các tiêu chí trên để tham khảo. Sở Xây dựng căn cứ đặc điểm thị trường văn 

phòng cho thuê tại địa phương để xây dựng tiêu chí cụ thể cho phù hợp. 

 

PHỤ LỤC VII 

(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 

HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI NHÀ Ở THEO MỨC ĐỘ KIÊN CỐ 

Việc phân loại nhà ở theo mức độ kiên cố quy định tại Biểu mẫu số 15 của Phụ lục kèm 

theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP được thực hiện như sau: 

1. Nhà kiên cố: Là nhà có ba kết cấu chính: cột, mái, tường đều được làm bằng vật liệu bền 

chắc; 

2. Nhà bán kiên cố: Là nhà có hai trong ba kết cấu chính cột, mái, tường đều được làm bằng 

vật liệu bền chắc; 

3. Nhà thiếu kiên cố: Là nhà có một trong ba kết cấu chính cột, mái, tường được làm bằng 

vật liệu bền chắc; 

4. Nhà đơn sơ: Là nhà có cả ba kết cấu chính cột, mái, tường đều được làm bằng vật liệu 

không bền chắc. 

Đặc điểm nhận dạng vật liệu bền chắc, không bền chắc được thể hiện trong Bảng 1 dưới 

đây. 

Bảng 1. Đặc điểm nhận dạng vật liệu bền chắc, không bền chắc 

Vật liệu 
Kết cấu chính 

Cột, dầm Mái Tường bao che 

Vật liệu bền 

chắc 

1. Bê tông cốt thép 

2. Xây gạch, đá 

3. Sắt, thép, gỗ bền chắc 

1. Bê tông cốt thép; bê tông 

cốt thép kết hợp tôn lợp 

chống nóng 

1. Bê tông cốt thép 

2. Xây gạch, đá 

3. Gỗ, kim loại 

Vật liệu 

không bền 

chắc 

4. Gỗ tạp, tre 

5. Vật liệu khác 

2. Ngói (xi măng, đất nung) 

3. Tấm lợp (xi măng, kim 

loại) 

4. Lá, rơm rạ, giấy dầu 

5. Vật liệu khác 

4. Đất, vôi, rơm 

5. Phiên, liếp, ván ép 

6. Vật liệu khác 
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BỘ TÀI CHÍNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 139/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT; HOÀN TRẢ LẠI 

HOẶC KHẤU TRỪ VÀO NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CHO CHỦ ĐẦU TƯ KHI ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

PHẢI NỘP KHI NGƯỜI MUA, THUÊ MUA ĐƯỢC PHÉP BÁN LẠI NHÀ Ở XÃ HỘI 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 215/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Công sản; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, 

hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở 

xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được 

phép bán lại nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 

10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 

tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi là Nghị 

định số 100/2015/NĐ-CP) và các nội dung sau: 

1. Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử

dụng nguồn vốn ngân sách theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-

CP; 

2. Hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải

nộp khi thực hiện dự án đầu tư khác) của Chủ đầu tư phải nộp cho Nhà nước trong trường 

hợp Chủ đầu tư này đã nộp tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất hoặc đã nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện 

tích đất được xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP; 

3. Xác định tiền sử dụng đất mà người mua, thuê mua nhà ở xã hội phải nộp Ngân sách nhà

nước khi được phép bán nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 4 Điều 19 của Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan quản lý nhà 

nước có liên quan đến lĩnh vực phát triển và quản lý nhà ở xã hội được quy định tại Nghị 

định số 100/2015/NĐ-CP. 

Chương II 

Mục I. MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂY 

DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI KHÔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC 

Điều 3. Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
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Việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử 

dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP thực hiện như sau: 

1. Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất đã được Nhà nước giao, 

cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, bao gồm cả quỹ đất để đầu tư xây dựng công 

trình kinh doanh thương mại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây 

dựng nhà ở xã hội. 

2. Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà 

ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát 

triển đô thị theo quy định của pháp luật về nhà ở, bao gồm cả phần diện tích đất 20% để đầu 

tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong 

phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội. 

3. Chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải thực hiện các thủ tục để 

được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Mục II. HOÀN TRẢ LẠI HOẶC KHẤU TRỪ VÀO NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH PHẢI 

NỘP CHO NHÀ NƯỚC CỦA CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI 

Điều 4. Nguyên tắc hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính phải nộp cho nhà 

nước của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 
1. Chủ đầu tư được xem xét hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng 

đất hoặc tiền thuê đất) phải nộp Nhà nước đối với số tiền sử dụng đất đã nộp khi Nhà nước 

giao đất hoặc đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ các tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân mà phần diện tích đó được xây dựng nhà ở xã hội trong trường hợp Chủ đầu 

tư thực hiện các dự án đầu tư khác (không phải là dự án xây dựng nhà ở xã hội) trên cùng 

địa bàn tỉnh nơi có dự án xây dựng nhà ở xã hội. 

2. Căn cứ khả năng của ngân sách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc khấu 

trừ hoặc hoàn trả lại cho Chủ đầu tư (sau khi có ý kiến thống nhất của thường trực Hội đồng 

nhân dân cùng cấp) trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính. 

Điều 5. Hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính phải nộp cho nhà nước của 

chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 
Việc hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính phải nộp cho nhà nước của Chủ đầu 

tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP thực hiện như sau: 

1. Trường hợp Chủ đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất mà phần diện tích 

đó được xây dựng nhà ở xã hội thì được hoàn trả lại hoặc khấu trừ số tiền sử dụng đất đã 

nộp vào nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất) phải nộp cho nhà nước khi 

thực hiện các dự án đầu tư khác; số tiền sử dụng đất đã nộp mà Chủ đầu tư được hoàn trả lại 

hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất) phải nộp cho nhà 

nước là số tiền sử dụng đất Chủ đầu tư đã nộp theo Thông báo hoặc văn bản của cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai. 

2. Trường hợp Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ các tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân mà phần diện tích đó được xây dựng nhà ở xã hội thì được hoàn trả lại 

hoặc khấu trừ số tiền này vào nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất) phải 

nộp cho nhà nước; số tiền Chủ đầu tư được hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính 

phải nộp cho nhà nước được xác định theo giá đất của mục đích sử dụng đất nhận chuyển 

nhượng tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất hoặc tại thời điểm cho phép sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

xã hội nhưng không vượt quá số tiền bồi thường, hỗ trợ đất tương ứng với trường hợp nhà 

nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai. Giá đất của loại đất nhận chuyển 

nhượng được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. 

3. Số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà Chủ đầu tư phải nộp khi thực hiện các dự án đầu tư 

khác (không phải dự án nhà ở xã hội) để thực hiện khấu trừ được xác định theo quy định của 

pháp luật đất đai. Trường hợp dự án đầu tư khác mà Chủ đầu tư được Nhà nước cho thuê đất 
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và trả tiền thuê đất hàng năm thì số tiền thuê đất được khấu trừ sẽ quy đổi thành số năm, 

tháng hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp tiền thuê đất và được xác định là thời gian đã hoàn 

thành việc nộp tiền thuê đất hàng năm; việc xác định số tiền thuê đất trong trường hợp này 

được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai. 

Chương III 

XÁC ĐỊNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI NỘP KHI BÁN NHÀ Ở XÃ HỘI 

Điều 6. Việc nộp tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội 
Việc nộp tiền sử dụng đất của người mua, thuê mua nhà ở xã hội khi được phép bán lại nhà 

ở xã hội theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thực hiện như 

sau: 

1. Trường hợp bán nhà ở xã hội là căn hộ nhà chung cư thì người bán phải nộp cho ngân 

sách nhà nước 50% tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó. 

2. Trường hợp bán nhà ở xã hội là nhà ở thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất. 

Điều 7. Xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi bán lại nhà ở xã hội 
Việc xác định tiền sử dụng đất mà người mua, thuê mua nhà ở xã hội phải nộp khi được 

phép bán nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 

được thực hiện như sau: 

1. Giá đất để tính tiền sử dụng đất được xác định theo giá đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm người mua, 

thuê mua bán lại nhà ở xã hội. 

2. Tiền sử dụng đất phải nộp khi bán lại nhà ở xã hội: 

a) Trường hợp người mua, thuê mua nhà ở xã hội bán lại nhà ở xã hội là căn hộ chung cư thì 

phải nộp tiền sử dụng đất như sau: 

Tiền sử dụng 

đất phải nộp 
= 

50% x S x Giá 

đất 
x 

Hệ số phân bổ tiền sử dụng đất cho 

căn hộ 

Trong đó: 

- S là diện tích căn hộ chung cư cần được xác định tiền sử dụng đất phải nộp. 

- Giá đất được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

- Hệ số phân bổ của căn hộ chung cư được xác định theo quy định tại Điều 8 Thông tư này. 

b) Trường hợp người mua, thuê mua nhà ở xã hội bán lại nhà ở xã hội là nhà ở thấp tầng 

liền kề thì bên bán nhà ở xã hội phải nộp 100% tiền sử dụng đất. Tiền sử dụng đất được xác 

định theo giá đất quy định tại khoản 1 Điều này nhân (x) với diện tích đất của nhà ở xã hội. 

Điều 8. Hệ số phân bổ tiền sử dụng đất 
1. Hệ số phân bổ để xác định tiền sử dụng đất trong trường hợp bán nhà ở xã hội là căn hộ 

chung cư được xác định như sau: 

Hệ số phân bổ = 
Diện tích căn hộ bán 

Tổng diện tích sàn tòa nhà 

Trường hợp nhà ở xã hội có tầng hầm (toàn bộ hoặc một phần) và được xác định là thuộc sở 

hữu chung của các đối tượng sinh sống trong tòa nhà thì việc xác định diện tích tầng hầm để 

phân bổ cho từng căn hộ được thực hiện theo quy định pháp luật đất đai và được cộng vào 

tổng diện tích căn hộ bán để tính hệ số phân bổ; Trường hợp diện tích tầng hầm được xác 

định là thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư thì không phân bổ vào diện tích căn hộ bán. 

2. Tổng diện tích sàn tòa nhà quy định tại khoản 1 Điều này được xác định sau khi đã trừ đi 

phần diện tích được phép kinh doanh thương mại theo quy định (nếu có). 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2016. 

2. Các trường hợp phát sinh kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015 được thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển 

và quản lý nhà ở xã hội và hướng dẫn tại Thông tư này. 
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3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu áp dụng tại Thông tư này 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế đó. 

Điều 10. Tổ chức thực hiện 
1. Cơ quan, đơn vị quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Điều 2 Thông tư 

này; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan, đơn vị khác 

có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định tại Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản 

ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp./. 

  

 
Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg CP; 

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Quốc Hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam; 

- Cơ quan TW của các đoàn thể; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Các Sở TC, XD các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Công báo; Website CP; Website Bộ TC; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TC; 

- Lưu: VT, QLCS, (380b). 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chí 
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BỘ TÀI CHÍNH 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 124/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2016 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CHO THUÊ, CHO THUÊ MUA 

VÀ BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC; THANH TOÁN TIỀN CHÊNH LỆCH 

KHI THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ VÀ QUẢN LÝ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ CHO THUÊ NHÀ 

Ở CÔNG VỤ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2015/NĐ-CP NGÀY 20 

THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN 

THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho 

thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi 

thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại 

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày

20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật nhà ở (sau đây gọi là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP) về: 

a) Quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Đối với số tiền thu được từ bán nhà ở cũ do Bộ Quốc phòng đang quản lý thực hiện theo 

quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; 

b) Thanh toán tiền chênh lệch thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở

công vụ. 

2. Nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác khi chủ sở hữu bán, chuyển nhượng hợp

đồng mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, góp vốn bằng nhà ở thực hiện theo quy định của 

pháp luật về thuế và các pháp luật khác có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 1 và khoản

2 Điều 39 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. 

2. Cơ quan quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số

99/2015/NĐ-CP. 

3. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có chức năng và năng lực về quản

lý, vận hành nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; gồm: 

a) Đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Doanh nghiệp;

c) Đơn vị, tổ chức quản lý vận hành nhà ở khác theo quy định của pháp luật về nhà ở.

(Sau đây gọi là đơn vị quản lý vận hành nhà ở). 

4. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác có liên quan.
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Chương II: QUẢN LÝ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHO THUÊ, CHO THUÊ 

MUA VÀ BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Điều 3. Quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước 
1. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở có trách nhiệm thu và nộp số tiền thu được từ cho thuê, 

thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc hướng dẫn người thuê, thuê mua, mua 

nhà ở nộp trực tiếp vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước do cơ quan quản lý nhà 

ở làm chủ tài khoản trước ngày 30 hàng tháng. 

2. Chủ tài khoản tạm giữ là cơ quan quản lý nhà ở quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này 

có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này theo 

dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở. 

3. Hàng năm đơn vị quản lý vận hành nhà ở có trách nhiệm lập dự toán, quyết toán các 

khoản thu, chi và trình duyệt theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước. 

Điều 4. Chi phí trong trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà ở là đơn vị sự nghiệp 

công lập 
1. Chi phí quản lý bao gồm: 

1.1. Chi thường xuyên: Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có 

thẩm quyền giao; gồm: 

a) Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp lương; 

b) Các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản trích nộp khác theo quy 

định hiện hành; 

c) Chi thanh toán dịch vụ công cộng: tiền điện, nước, vệ sinh môi trường và các dịch vụ 

khác; 

d) Chi mua vật tư văn phòng: công cụ, dụng cụ văn phòng, tủ tài liệu, bàn ghế, văn phòng 

phẩm phục vụ cho hoạt động của đơn vị; 

đ) Chi sửa chữa thường xuyên tài sản cố định; 

e) Chi khấu hao tài sản cố định (nếu có); 

g) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

1.2. Chi không thường xuyên (nếu có), gồm: 

a) Chi mua sắm trang thiết bị; 

b) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

2. Chi phí hợp lệ (nếu có); gồm: 

a) Các khoản thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; 

b) Các khoản phí, lệ phí; 

c) Chi phí hợp lệ khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

3. Các khoản chi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này được chi từ nguồn tiền thu được từ 

cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; trừ trường hợp các khoản chi này đã được bố trí 

trong dự toán ngân sách giao hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập quản lý vận hành nhà 

ở. 

Điều 5. Chi phí trong trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà ở là doanh nghiệp 
1. Nội dung chi: 

a) Chi phí nhân viên quản lý; 

b) Chi phí vật liệu quản lý; 

c) Chi phí đồ dùng văn phòng; 

d) Chi phí khấu hao tài sản cố định; 

đ) Thuế, phí và lệ phí; 

e) Chi phí dự phòng; 

g) Chi phí dịch vụ mua ngoài; 

h) Chi thẩm tra quyết toán chi phí; 

i) Chi phí bằng tiền khác. 

2. Các khoản chi quy định tại khoản 1 Điều này được chi từ nguồn tiền thu được từ cho thuê 

nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định. 
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Điều 6. Chi phí và lập dự toán, quyết toán các khoản chi cho Hội đồng xác định giá 

bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
1. Chi phí gồm: 

a) Chi tổ chức các cuộc họp; 

b) Chi làm việc ngoài giờ có liên quan đến công việc của Hội đồng xác định giá bán nhà ở 

cũ thuộc sở hữu nhà nước; 

c) Chi cho công tác khảo sát giá (nếu có); 

d) Chi văn phòng phẩm, in tài liệu, chi phí lưu trữ; 

đ) Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến việc xác định giá bán nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước. 

2. Dự toán, quyết toán các khoản chi cho Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu 

nhà nước do Sở Xây dựng lập theo quy định pháp luật ngân sách nhà nước; 

3. Các khoản chi quy định tại khoản 1 Điều này được chi từ nguồn tiền thu được từ cho thuê 

mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

trừ trường hợp các khoản chi này đã được bố trí trong dự toán ngân sách giao hàng năm của 

Sở Xây dựng; 

4. Các quy định nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này cũng được áp dụng trong 

trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Hội đồng xác định giá thuê 

mua, giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

Điều 7. Mức chi 
1. Đối với các khoản chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định thì thực hiện theo quy định hiện hành. 

2. Đối với các khoản chi thanh toán dịch vụ công cộng được thanh toán theo hóa đơn thực tế 

hoặc xác định trên cơ sở khối lượng công việc cần thực hiện và mức giao khoán thỏa thuận 

trong hợp đồng dịch vụ. 

3. Đối với những khoản chi không thuộc các trường hợp nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này thì thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định nhưng phải đảm bảo phù hợp với chế độ 

quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

4. Các quy định nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này được sử dụng để xây dựng 

dự toán làm căn cứ lựa chọn đơn vị tham gia quản lý vận hành nhà ở theo quy định của pháp 

luật về nhà ở và pháp luật về đấu thầu. 

Điều 8. Hạch toán chi phí 
Đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có trách nhiệm hạch toán riêng các 

chi phí liên quan đến việc cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

Điều 9. Lập dự toán thu, chi đối với hoạt động cho thuê, thuê mua, bán nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước 
1. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở xây dựng dự toán thu, chi đối với hoạt động cho thuê, thuê 

mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chi phí quản lý vận hành nhà ở trong phạm vi 

nhiệm vụ được giao, báo cáo cơ quan quản lý nhà ở. 

2. Cơ quan quản lý nhà ở xem xét dự toán thu, chi do đơn vị quản lý vận hành nhà ở lập, 

gửi: 

a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu (đối với Bộ, ngành, cơ quan trung ương) để tổng hợp chung 

vào dự toán của Bộ, ngành. 

b) Sở Tài chính (đối với địa phương) thẩm định, tổng hợp báo cáo cơ quan đại diện chủ sở 

hữu xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện: 

a) Xem xét, tổng hợp chung cùng với dự toán của các đơn vị trực thuộc do cấp mình quản 

lý, gửi Bộ Tài chính (đối với các Bộ, ngành, cơ quan trung ương). 

b) Giao Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với địa phương) thẩm 

định làm cơ sở để tổng hợp chung vào dự toán hàng năm của địa phương. 
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4. Việc lập dự toán thu, chi đối với hoạt động cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước, hoạt động quản lý, vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo quy 

định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Điều 10. Quyết toán thu, chi đối với hoạt động cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở và 

quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
1. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở tổ chức lập quyết toán thu, chi đối với hoạt động cho thuê, 

thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chi phí quản lý vận hành trong phạm vi 

nhiệm vụ được giao, báo cáo cơ quan quản lý nhà ở. 

2. Cơ quan quản lý nhà ở xem xét báo cáo quyết toán thu, chi do đơn vị quản lý vận hành 

nhà ở lập, gửi: 

a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu (đối với Bộ, ngành, cơ quan trung ương) để tổng hợp chung 

vào quyết toán của Bộ, ngành. 

b) Gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với địa phương) thẩm 

định, tổng hợp báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện: 

a) Xem xét, tổng hợp chung cùng với quyết toán của các đơn vị trực thuộc do cấp mình 

quản lý, gửi Bộ Tài chính (đối với các Bộ, ngành, cơ quan trung ương). 

b) Giao Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với địa phương) thẩm 

định làm cơ sở để tổng hợp chung vào quyết toán thu chi hàng năm của địa phương. 

4. Việc duyệt quyết toán thu, chi đối với hoạt động cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở 

thuộc sở hữu nhà nước và quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo quy 

định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Điều 11. Sử dụng số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước 
1. Tiền thu được từ việc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được sử dụng: 

a) Chi cho bảo trì nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang cho thuê. 

b) Chi thanh toán các khoản chi quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang cho 

thuê thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư này. 

2. Tiền thu được từ việc cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước sau khi khấu trừ 

các chi phí để tổ chức thực hiện việc cho thuê mua, bán nhà ở, bên bán, cho thuê mua nhà ở 

phải nộp vào ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành theo quy định tại điểm 

b khoản 1 Điều 44 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. 

3. Hàng năm các khoản chi quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều này 

được thực hiện quyết toán, số tiền còn lại nộp vào ngân sách nhà nước theo phân cấp theo 

quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Chương III 

THANH TOÁN TIỀN CHÊNH LỆCH THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ VÀ QUẢN LÝ 

TIỀN THU ĐƯỢC TỪ VIỆC CHO THUÊ NHÀ CÔNG VỤ 

Điều 12. Thanh toán tiền chênh lệch thuê nhà ở công vụ 
Trường hợp thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ theo quy định tại Điều 25 và điểm 

b khoản 2 Điều 51 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, mà tiền thuê nhà ở thương mại cao hơn số 

tiền thuê do người thuê phải trả thì người thuê phải trả tiền thuê nhà không vượt quá 10% 

tiền lương đang được hưởng tại thời điểm thuê nhà ở công vụ; thủ tục thanh toán phần 

chênh lệch còn lại được thực hiện như sau: 

Căn cứ quyết định về việc thuê nhà ở thương mại để làm nhà ở công vụ của cấp có thẩm 

quyền quy định tại khoản 2 Điều 25 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, cơ quan quản lý cán 

bộ đủ tiêu chuẩn thuê nhà ở công vụ có văn bản gửi cơ quan quản lý nhà ở công vụ để xác 

định số tiền thuê nhà ở công vụ phải trả và xác định phần chênh lệch giữa số tiền thuê nhà ở 

thương mại làm nhà ở công vụ và số tiền người thuê nhà phải trả, số tiền ngân sách nhà 

nước chi trả cho phần chênh lệch theo quy định để xây dựng và đưa vào dự toán chi tiêu 

hàng năm của đơn vị. Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan quản lý 

cán bộ thuê nhà ở công vụ thực hiện chi trả phần tiền chênh lệch này hàng tháng phù hợp 
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với thời điểm Nhà nước thanh toán tiền lương theo quy định và thực hiện quyết toán số tiền 

này cùng với quyết toán chung của đơn vị. 

Điều 13. Quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ 
1. Số tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ được nộp vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho 

bạc Nhà nước do cơ quan quản lý nhà ở làm chủ tài khoản trước ngày 30 hàng tháng. 

2. Số tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ được xử lý theo quy định tại Điều 11 Thông 

tư này. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 14. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2016. 

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu áp dụng tại Thông tư này 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế đó. 

Điều 15. Tổ chức thực hiện 
1. Cơ quan, đơn vị quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại khoản 1, khoản 2, 

khoản 3 Điều 2 Thông tư này; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

các cơ quan, đơn vị khác có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định tại Thông 

tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản 

ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp./. 

  

  
Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg CP; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Quốc Hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia; 

- Cơ quan TW của các đoàn thể; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Các Sở TC, XD các tỉnh, thành phố trực thuộc 

TW; 

- Công báo; Website CP; Website Bộ TC; 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ TC; 

- Lưu: VT, QLCS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chí 
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BỘ XÂY DỰNG 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 19/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016 

THÔNG TƯ 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ NGHỊ ĐỊNH 

SỐ 99/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH 

CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản; Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị 

định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và 

hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh 
1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung về phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng

nhà ở, giao dịch về nhà ở, sở hữu nhà ở, quản lý nhà nước về nhà ở quy định tại Luật Nhà ở 

số 65/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật Nhà ở) và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 

tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của 

Luật Nhà ở (sau đây gọi là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP). 

2. Đối với nội dung về phát triển nhà ở xã hội; quản lý, sử dụng nhà ở xã hội không thuộc sở

hữu nhà nước thì không thuộc phạm vi Điều chỉnh của Thông tư này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức,

cá nhân nước ngoài có liên quan đến phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về 

nhà ở, sở hữu nhà ở tại Việt Nam. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến nhà ở.

Điều 3. Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm bố trí kinh phí từ ngân sách của địa phương để xây dựng 

chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị 

định số 99/2015/NĐ-CP và Thông tư này. 

2. Mức kinh phí để xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở quy định tại Điều này

bao gồm chi phí phục vụ việc lập, thẩm định, quản lý và công bố chương trình, kế hoạch 

nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn xây 

dựng chương trình, kế hoạch theo quy định. 

3. Kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở của địa phương được xác định theo công

thức sau đây: 

Trong đó: 

CT = C1 + C2 

CT : là tổng chi phí lập, thẩm định, quản lý và công bố chương trình phát triển nhà ở. 

C1: là tổng chi phí lập chương trình phát triển nhà ở, được xác định như sau: 

C1= Cchuẩn x H1 x H2 x K 

Trong đó: 
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Cchuẩn = 400 (triệu đồng): là chi phí lập chương trình phát triển nhà ở của địa bàn chuẩn (địa 

bàn giả định có quy mô 1.000 km2); chi phí này được xác định trên cơ sở thực hiện các nội 

dung của chương trình phát triển nhà ở quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Nghị định 

99/2015/NĐ-CP. 

H1: là hệ số Điều kiện làm việc và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương lập 

chương trình, được thể hiện tại hướng dẫn tham khảo bảng 02, phụ lục số 01 ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

H2: là hệ số quy mô diện tích tự nhiên của địa bàn xây dựng chương trình, được thể hiện tại 

hướng dẫn tham khảo bảng 03, phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

K: là hệ số Điều chỉnh mặt bằng giá tiêu dùng. Tại thời Điểm ban hành Thông tư này thì K 

= 1; trong trường hợp có sự Điều chỉnh mặt bằng giá tiêu dùng do cấp có thẩm quyền công 

bố thì hệ số K được xác định như sau: 

K = 0,5 x (1 + K1). Trong đó K1 là hệ số Điều chỉnh mặt bằng giá tiêu dùng và được xác 

định bằng chỉ số giá tiêu dùng do Nhà nước ban hành tại thời Điểm lập dự toán chia cho chỉ 

số giá tiêu dùng tại thời Điểm ban hành Thông tư này. 

C2: là tổng chi phí thẩm định, quản lý và công bố chương trình, được tính bằng 15,6% C1. 

Trong đó, các chi phí cụ thể được xác định bằng tỷ lệ phần trăm theo hướng dẫn tham khảo 

tại bảng 01, phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Mức kinh phí cho việc nghiên cứu để Điều chỉnh, bổ sung chương trình phát triển nhà ở 

của địa phương được xác định căn cứ vào các nội dung cần Điều chỉnh, bổ sung nhưng 

không được vượt quá 60% tổng mức kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở mới 

quy định tại Khoản 4 Điều này. 

Định mức chi phí cụ thể của việc Điều chỉnh, bổ sung chương trình phát triển nhà ở được 

xác định bằng tỷ lệ phần trăm theo hướng dẫn tham khảo tại bảng 01, phụ lục số 01 ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

5. Mức kinh phí xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương được xác định như sau: 

a) Kinh phí lập kế hoạch phát triển nhà ở kỳ 05 năm và năm đầu kỳ chương trình không 

vượt quá 50% tổng mức kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở mới được xác định 

tại thời Điểm lập dự toán; 

b) Kinh phí lập kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm (trừ năm đầu kỳ chương trình) không 

vượt quá 20% tổng mức kinh phí xây dựng chương trình phát triển nhà ở mới được xác định 

tại thời Điểm lập dự toán. 

Chương II  

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 

Mục 1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 

Điều 4. Trình tự, thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư 

dự án xây dựng nhà ở 
Trình tự, thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án 

xây dựng nhà ở quy định tại Khoản 4 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP được thực 

hiện như sau: 

1. Trường hợp chưa xác định được nhà đầu tư thì thực hiện theo quy định sau: 

a) Sở Xây dựng nơi có dự án chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập 01 bộ hồ sơ 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và có tờ trình theo 

mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh để đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định; nội dung liên quan đến quy hoạch, 

bản vẽ quy hoạch trong hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng 

và quy hoạch đô thị. Mẫu văn bản đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định thực hiện theo hướng 

dẫn tham khảo tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bộ Xây dựng thực hiện thẩm định và có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 10 của Nghị 

định số 99/2015/NĐ-CP; tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận chủ trương 
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đầu tư dự án xây dựng nhà ở thực hiện theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 04 ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

2. Trường hợp đã có nhà đầu tư thì thực hiện theo quy định sau: 

a) Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP tại Sở Xây dựng nơi có dự án; nội dung liên quan đến quy hoạch, bản vẽ 

quy hoạch trong hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy 

hoạch đô thị; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ 

trương đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước 

có liên quan về dự án. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến, cơ 

quan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của mình liên quan đến dự án gửi Sở Xây dựng; 

c) Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 

Sở Xây dựng có tờ trình kèm theo hồ sơ, gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đề nghị Bộ Xây 

dựng thẩm định. Mẫu văn bản đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định thực hiện theo hướng dẫn 

tham khảo tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này; 

d) Bộ Xây dựng thực hiện thẩm định và có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 10 của Nghị 

định số 99/2015/NĐ-CP; tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị chấp thuận chủ trương 

đầu tư dự án xây dựng nhà ở thực hiện theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 04 ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 5. Trình tự, thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương 

đầu tư dự án xây dựng nhà ở 
1. Trình tự, thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 

dự án xây dựng nhà ở quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP được 

thực hiện như sau: 

a) Trường hợp chưa xác định được nhà đầu tư thì thực hiện theo quy định sau: 

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan lập 01 bộ hồ sơ theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 99/2015/NĐ- CP trình Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh để xin ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp; nội dung liên quan đến quy hoạch, bản 

vẽ quy hoạch trong hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và 

quy hoạch đô thị; 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Hội đồng nhân dân 

cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo 

mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này; trường hợp 

không chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở 

Xây dựng biết. 

b) Trường hợp đã có nhà đầu tư thì thực hiện theo quy định sau: 

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP tại Sở Xây dựng nơi có dự án; nội dung liên quan đến quy hoạch, bản vẽ 

quy hoạch trong hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy 

hoạch đô thị; 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương 

đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên 

quan về dự án. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý 

kiến phải có văn bản trả lời về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình 

liên quan đến dự án gửi Sở Xây dựng; 

- Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 

Sở Xây dựng có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xin ý kiến Hội đồng nhân dân 

cùng cấp; 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến đồng ý của Hội đồng nhân 

dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo 
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mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này; trường hợp 

không chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở 

Xây dựng và nhà đầu tư biết. 

2. Trình tự, thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 

dự án xây dựng nhà ở quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP được 

thực hiện như sau: 

a) Trường hợp chưa xác định được nhà đầu tư thì thực hiện theo quy định sau: 

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan lập 01 bộ hồ sơ theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP trình Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; nội dung liên quan đến quy hoạch, bản vẽ 

quy hoạch trong hồ sơ gửi kèm được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch 

xây dựng và quy hoạch đô thị; 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình kèm theo hồ sơ đề nghị 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 05 ban 

hành kèm theo Thông tư này; trường hợp không chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải thông 

báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Xây dựng biết. 

b) Trường hợp đã có nhà đầu tư thì thực hiện theo quy định sau: 

- Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP tại Sở Xây dựng nơi có dự án; nội dung liên quan đến quy hoạch, bản vẽ 

quy hoạch trong hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy 

hoạch đô thị; 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương 

đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên 

quan về dự án. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến, cơ quan 

được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của mình liên quan đến dự án gửi Sở Xây dựng; 

- Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 

Sở Xây dựng có tờ trình kèm theo hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án; 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình kèm theo hồ sơ đề nghị 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 05 ban 

hành kèm theo Thông tư này; trường hợp không chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải thông 

báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Xây dựng và nhà đầu tư biết. 

Điều 6. Thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở đối với các dự án xây dựng 

nhà ở quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 
1. Cơ quan chủ trì thẩm định có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu 

tư gửi Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để thẩm định các nội dung liên quan đến nhà ở. 

2. Nội dung thẩm định bao gồm: 

a) Sự cần thiết thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở; 

b) Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở tính theo đơn vị ở (căn hộ chung cư, nhà biệt thự, nhà ở 

riêng lẻ); tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở; 

c) Việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, diện tích để xe công cộng 

và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phạm vi dự án; 

d) Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo quy định của Luật Nhà 

ở, phương án quản lý hoặc bàn giao cho địa phương quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật 

của dự án sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng; 

đ) Trách nhiệm của chính quyền địa phương và chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án và xây 

dựng các công trình hạ tầng xã hội của dự án, trừ trường hợp khu vực dự án đã có sẵn các 

công trình hạ tầng xã hội. 

Điều 7. Hồ sơ pháp lý đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại 
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1. Hồ sơ pháp lý đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại bao gồm các 

giấy tờ sau đây: 

a) Văn bản đăng ký làm chủ đầu tư dự án của nhà đầu tư, bao gồm các nội dung: tên, địa chỉ 

nhà đầu tư, các đề xuất của nhà đầu tư, dự kiến tiến độ thực hiện dự án; 

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo giấy tờ chứng 

minh có đủ số vốn được hoạt động kinh doanh bất động sản (vốn Điều lệ) theo quy định của 

pháp luật về kinh doanh bất động sản; 

c) Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư áp dụng như quy định tại Điểm d 

Khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Kinh doanh bất động sản. 

2. Trường hợp thuộc diện chỉ định chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Nghị 

định số 99/2015/NĐ-CP thì ngoài giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này, nhà đầu tư còn 

phải có thêm giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo quy định của pháp luật 

về đất đai. 

Điều 8. Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại 
1. Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 

Điều 18 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP được thực hiện như sau: 

a) Trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu 

giá, pháp luật về đất đai; 

b) Trường hợp cơ quan phê duyệt kết quả đấu giá là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thì trong văn 

bản phê duyệt kết quả đấu giá phải bao gồm cả nội dung công nhận nhà đầu tư trúng đấu giá 

làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở; văn bản này được gửi 01 bản cho Sở Xây dựng để 

theo dõi, tổng hợp; 

c) Trường hợp cơ quan phê duyệt kết quả đấu giá không phải là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

thì cơ quan phê duyệt kết quả đấu giá gửi văn bản đề nghị kèm theo kết quả đấu giá và hồ sơ 

pháp lý của nhà đầu tư trúng đấu giá đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để công nhận chủ đầu tư 

dự án xây dựng nhà ở. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề 

nghị của cơ quan phê duyệt kết quả đấu giá, kết quả đấu giá và hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư 

trúng đấu giá, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản công nhận nhà đầu tư trúng đấu 

giá làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở; văn bản này được gửi 01 bản cho Sở Xây dựng để 

theo dõi, tổng hợp. 

2. Đối với việc lựa chọn chủ đầu tư quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP thì Sở Xây dựng chủ trì tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án theo quy định 

của pháp luật về đấu thầu và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận chủ đầu 

tư dự án theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Trường hợp nhà đầu tư có đủ Điều kiện để được giao làm chủ đầu tư dự án theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì thực hiện theo trình tự như sau: 

a) Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này tại Sở Xây dựng 

nơi có dự án; 

b) Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng tổ chức họp Tổ chuyên gia (quy định tại Khoản 4 

Điều này) để xem xét, đánh giá năng lực của nhà đầu tư; nếu nhà đầu tư đủ Điều kiện làm 

chủ đầu tư dự án thì Sở Xây dựng có văn bản kèm theo biên bản họp Tổ chuyên gia và hồ sơ 

pháp lý của nhà đầu tư gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để công nhận nhà đầu tư làm chủ đầu 

tư dự án theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này; 

nếu nhà đầu tư không đủ Điều kiện làm chủ đầu tư dự án thì Sở Xây dựng có văn bản thông 

báo để nhà đầu tư biết rõ lý do. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Tổ chuyên gia để xem xét, đánh giá hồ sơ 

năng lực của nhà đầu tư đối với trường hợp lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức quy định tại 

Khoản 3 Điều này. Thành phần Tổ chuyên gia bao gồm đại diện các Sở: Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc (đối với các 
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thành phố trực thuộc Trung ương có Sở Quy hoạch-Kiến trúc) do Sở Xây dựng làm thường 

trực. 

Điều 9. Huy động vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại 
1. Việc huy động vốn thông qua hình thức thu tiền trả trước của người mua, thuê mua nhà ở 

theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai quy định tại Khoản 3 

Điều 69 của Luật Nhà ở phải tuân thủ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 19 của Nghị định 

số 99/2015/NĐ-CP. 

Điều kiện nhà ở hình thành trong tương lai được bán, cho thuê mua thực hiện theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản. Việc xây dựng xong phần móng của 

công trình nhà ở (kể cả công trình nhà ở có Mục đích sử dụng hỗn hợp) được xác định là 

giai đoạn đã thi công xong phần đài và giằng móng hoặc tới độ cao mặt bằng sàn của tầng 

thấp nhất của công trình nhà ở đó. 

Trường hợp chủ đầu tư áp dụng biện pháp thi công top-down (thi công sàn các tầng trên của 

công trình nhà ở trước khi thi công phần đài và giằng móng hoặc trước khi thi công mặt 

bằng sàn của tầng thấp nhất của công trình) theo thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt 

thì việc thi công xong mặt bằng sàn đầu tiên của công trình được xác định là tương đương 

với việc đã xây dựng xong phần móng của trường hợp thi công theo phương pháp thông 

thường. 

2. Hồ sơ gửi Sở Xây dựng đề nghị thông báo đủ Điều kiện được huy động vốn theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP bao gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Văn bản đề nghị thông báo đủ Điều kiện huy động vốn; 

b) Bản sao có chứng thực quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương 

đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; quyết định phê duyệt kèm theo hồ sơ dự 

án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về nhà ở; 

c) Văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về 

đất đai về việc đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng theo tiến độ thực hiện dự án đã được 

phê duyệt; 

d) Bản sao có chứng thực biên bản bàn giao mốc giới của dự án theo tiến độ dự án được 

duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3. Hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP có các nội dung chính sau đây: 

a) Tên và địa chỉ của các bên tham gia ký kết hợp đồng; 

b) Hình thức huy động vốn; 

c) Số lượng vốn cần huy động; các kỳ huy động vốn; 

d) Phương thức phân chia lợi nhuận; 

đ) Thời hạn hoàn trả vốn; 

e) Quyền và nghĩa vụ của các bên; 

g) Giải quyết tranh chấp; 

h) Các thoả thuận khác. 

4. Trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được giao làm chủ đầu tư dự án xây 

dựng nhà ở thì việc lập hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh 

doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan. 

Mục 2. PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CÔNG VỤ 

Điều 10. Trình tự, thủ tục xác định nhu cầu nhà ở và chấp thuận kế hoạch phát triển 

nhà ở công vụ 
1. Trình tự, thủ tục xác định nhu cầu nhà ở và chấp thuận kế hoạch phát triển nhà ở công vụ 

của các cơ quan Trung ương (trừ nhà ở công vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) được 

thực hiện như sau: 

a) Các cơ quan Trung ương có trách nhiệm rà soát, thống kê, xác định nhu cầu về nhà ở 

công vụ 05 năm và hàng năm theo mẫu hướng dẫn tại phụ lục số 07 ban hành kèm theo 

Thông tư này gửi Bộ Xây dựng để thẩm định. Đối với kế hoạch phát triển nhà ở công vụ 05 

năm (2016-2020) thì phải gửi Bộ Xây dựng trước ngày 30 tháng 9 năm 2016; đối với các kỳ 
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05 năm tiếp theo thì phải gửi trước ngày 31 tháng 10 của năm trước liền kề kỳ kế hoạch; đối 

với kế hoạch phát triển nhà ở công vụ hàng năm thì phải gửi trước ngày 31 tháng 10 của 

năm trước liền kề năm kế hoạch. Bộ Xây dựng hoàn thành việc thẩm định trong thời gian 60 

ngày, kể từ ngày nhận được đề xuất nhu cầu nhà ở công vụ của các cơ quan Trung ương; 

b) Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu nhà ở công vụ đã được thẩm định của các cơ quan Trung 

ương, Bộ Xây dựng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của các cơ 

quan Trung ương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận; sau khi được Thủ 

tướng Chính phủ chấp thuận, Bộ Xây dựng gửi kế hoạch này cho các cơ quan có liên quan 

để triển khai thực hiện. 

2. Trình tự, thủ tục xác định nhu cầu nhà ở và chấp thuận kế hoạch phát triển nhà ở công vụ 

của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được thực hiện như sau: 

a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an rà soát, thống kê nhu cầu nhà ở công vụ và xây dựng kế 

hoạch phát triển nhà ở công vụ của cơ quan mình, gửi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây 

dựng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ; 

b) Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoàn 

thiện kế hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận. Sau khi được Thủ tướng 

Chính phủ chấp thuận, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm triển khai thực hiện kế 

hoạch và gửi kế hoạch này cho Bộ Xây dựng để tổng hợp, theo dõi. 

3. Trình tự, thủ tục xác định nhu cầu nhà ở và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở công vụ 

của địa phương được thực hiện như sau: 

a) Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân 

dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp 

huyện) rà soát, xác định nhu cầu nhà ở công vụ của địa phương theo mẫu hướng dẫn tham 

khảo tại phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này. Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu nhà ở 

công vụ của các cơ quan, Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở 

công vụ 05 năm và hàng năm của địa phương, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Kế 

hoạch phát triển nhà ở công vụ có thể được lập riêng hoặc được lập chung trong kế hoạch 

phát triển nhà ở 05 năm và hàng năm của địa phương; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển 

nhà ở công vụ của địa phương, đồng thời gửi Bộ Xây dựng theo mẫu hướng dẫn tham khảo 

tại phụ lục số 07a ban hành kèm theo Thông tư này để tổng hợp, theo dõi. 

Điều 11. Hồ sơ, quy trình lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản làm chủ 

đầu tư dự án xây dựng nhà ở công vụ 
1. Hồ sơ của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng 

nhà ở công vụ bao gồm các giấy tờ quy định tại Điều 7 của Thông tư này và quy định của 

pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 

2. Việc lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản quy định tại Khoản 1 Điều này làm 

chủ đầu tư dự án nhà ở công vụ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư và pháp luật có liên quan. 

Chương III 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Mục 1. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC SỞ HỮU 

NHÀ NƯỚC 

Điều 12. Mẫu đơn đề nghị và hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái 

định cư 
1. Mẫu đơn đề nghị mua, thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư thực hiện theo hướng 

dẫn tham khảo tại phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này. Mẫu hợp đồng mua bán, 

thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 

19, phụ lục số 20 và phụ lục số 21 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở phục vụ tái định cư tối thiểu là 03 năm (trừ trường hợp 

các bên có thỏa thuận khác); sau khi hết hạn hợp đồng mà người thuê có nhu cầu thuê tiếp 

thì được gia hạn hợp đồng trong thời hạn không quá 03 năm. 
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3. Thời hạn của hợp đồng thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư tối thiểu là 05 năm. 

Điều 13. Phương pháp xác định giá thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư 
1. Nội dung chi phí cấu thành giá thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư bao gồm: chi phí 

đầu tư xây dựng nhà ở; tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất; chi phí bảo trì (chỉ áp dụng đối 

với trường hợp thuê nhà ở) và thuế giá trị gia tăng. 

2. Công thức xác định giá thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư:  

Gt = 
Vđ + Vsdđ + Bt 

x K x (1+GTGT) 
12 

Trong đó: 

a) Gt: là giá thuê, thuê mua 01m2 sử dụng nhà ở trong 01 tháng (đồng/m2/tháng). 

b) Vđ: là toàn bộ chi phí hợp lý trước thuế để thực hiện đầu tư xây dựng công trình nhà ở 

(bao gồm cả các chi phí được phân bổ cho công trình) theo quy định của pháp luật về quản 

lý đầu tư xây dựng công trình, được phân bổ hàng năm cho 1m2 sử dụng theo nguyên tắc 

bảo toàn vốn. Khi xác định Vđ đối với trường hợp thuê mua thì phải giảm trừ chi phí đã 

thanh toán lần đầu theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

Tùy theo hình thức đầu tư, căn cứ xác định Vđ như sau: 

- Trường hợp Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư bằng nguồn vốn 

nhà nước quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở hoặc sử dụng nhà ở xã hội để làm 

nhà ở phục vụ tái định cư: Vđ xác định căn cứ theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chưa phê duyệt quyết toán thì Vđ xác 

định căn cứ theo chi phí đầu tư xây dựng công trình trong tổng mức đầu tư xây dựng được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Trường hợp Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư thông qua hình thức đầu 

tư xây dựng - chuyển giao (BT): Vđ xác định căn cứ theo giá hợp đồng hoặc giá quyết toán 

hợp đồng BT đã ký kết. 

- Trường hợp Nhà nước mua nhà ở thương mại để làm nhà ở phục vụ tái định cư: Vđ xác 

định căn cứ theo giá mua nhà thương mại trong hợp đồng mua bán đã ký với chủ đầu tư dự 

án xây dựng nhà ở thương mại. 

c) Vsdđ: là tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phân bổ hàng năm cho 01m2 sử dụng nhà ở 

theo quy định của pháp luật về đất đai. 

- Trường hợp Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư bằng nguồn vốn 

nhà nước quy định tại Khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở hoặc sử dụng nhà ở xã hội làm nhà 

ở phục vụ tái định cư hoặc Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo hình 

thức BT mà trong giá hợp đồng hoặc giá quyết toán hợp đồng BT đã ký kết chưa bao gồm 

tiền sử dụng đất thì Vsdđ xác định theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 

theo quy định của pháp luật về đất đai; 

- Trường hợp Nhà nước mua nhà ở thương mại để làm nhà ở phục vụ tái định cư hoặc Nhà 

nước đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo hình thức BT mà trong giá hợp đồng 

hoặc giá quyết toán hợp đồng BT đã ký kết đã bao gồm tiền sử dụng đất thì Vsdđ bằng 0; 

d) Bt: là chi phí bảo trì bình quân hàng năm phân bổ trên 1m2 sử dụng nhà ở. Đối với thuê 

mua nhà ở thì không tính chi phí bảo trì (Bt =0 đồng); người thuê mua nộp kinh phí bảo trì 

theo quy định tại Điều 108 của Luật Nhà ở. 

đ) K: là hệ số tầng Điều chỉnh giá thuê, giá thuê mua đối với căn hộ được xác định theo 

nguyên tắc bình quân gia quyền và bảo đảm tổng hệ số các tầng của một khối nhà bằng 1. 

e) GTGT: thuế giá trị gia tăng xác định theo quy định của pháp luật về thuế.  

g) Số 12 : Là số tháng tính trong 01 năm. 

3. Giá thuê, thuê mua trong công thức tại Khoản 2 Điều này chưa bao gồm chi phí quản lý 

vận hành; chi phí quản lý vận hành do người thuê, thuê mua nhà ở đóng trực tiếp cho đơn vị 

quản lý vận hành nhà ở theo quy định. 

Mục 2. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Điều 14. Giấy tờ chứng minh đối tượng và Điều kiện để được thuê, thuê mua nhà ở xã 

hội thuộc sở hữu nhà nước 670



Người thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước phải có đơn đăng ký theo mẫu 

hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư này và các giấy tờ sau 

đây: 

1. Giấy tờ chứng minh về đối tượng và thực trạng nhà ở: 

a) Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có giấy xác nhận theo 

mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Đối tượng quy định tại các Khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có giấy 

xác nhận theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Đối tượng quy định tại Khoản 8 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có giấy xác nhận theo 

mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư này; 

d) Đối tượng quy định tại Khoản 10 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có giấy xác nhận theo 

mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 16 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Giấy tờ chứng minh về Điều kiện cư trú và tham gia bảo hiểm xã hội: 

a) Trường hợp có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi 

có nhà ở xã hội cho thuê, thuê mua thì phải có bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú 

hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó; 

b) Trường hợp không có hộ khẩu thường trú theo quy định tại Điểm a Khoản này thì phải có 

các giấy tờ sau: 

- Bản sao có chứng thực giấy đăng ký tạm trú thời gian từ 01 năm trở lên; 

- Hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 năm trở lên tính đến thời Điểm nộp đơn kèm theo 

giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc đang đóng bảo hiểm 

xã hội tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê 

mua; nếu làm việc cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nơi có nhà ở xã hội mà việc đóng bảo hiểm thực hiện tại địa phương nơi đặt trụ 

sở chính thì phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đặt trụ sở chính về việc đóng bảo 

hiểm. 

3. Giấy tờ chứng minh về Điều kiện thu nhập: 

a) Đối tượng quy định tại Khoản 5, 6, 7 Điều 49 của Luật Nhà ở thì nội dung xác nhận về 

Điều kiện thu nhập thực hiện đồng thời với việc xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở 

theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư này; trường 

hợp các đối tượng này đã được xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở để được hưởng 

chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nhưng chưa 

có xác nhận về Điều kiện thu nhập thì phải bổ sung giấy xác nhận về Điều kiện thu nhập 

theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 49 của Luật Nhà ở và đối tượng quy định tại Khoản 

5, 6, 7 Điều 49 của Luật Nhà ở mà đã nghỉ việc, nghỉ chế độ thì tự khai, tự chịu trách nhiệm 

về Điều kiện thu nhập theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 18 ban hành kèm theo 

Thông tư này (không cần phải có xác nhận); trường hợp các đối tượng này đã được xác 

nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 

trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nhưng chưa có xác nhận hoặc kê khai về Điều 

kiện thu nhập thì phải bổ sung bản tự kê khai Điều kiện thu nhập quy định tại Điểm này. 

c) Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 8, 9 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở thì không yêu 

cầu giấy tờ chứng minh về Điều kiện thu nhập. 

Điều 15. Giấy tờ chứng minh được miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà 

nước 
Giấy tờ chứng minh đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà 

nước được áp dụng tương tự như đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở 

hữu nhà nước quy định tại Điều 23 của Thông tư này. 

Điều 16. Nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội 

thuộc sở hữu nhà nước 
1. Việc lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thực 

hiện theo quy định tại Điều 49, Điều 51 của Luật Nhà ở và Điều 14 của Thông tư này. 
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Trường hợp quỹ nhà ở xã hội không đủ để bố trí cho tất cả các đối tượng có đủ Điều kiện 

đăng ký thuê, thuê mua thì thực hiện lựa chọn thông qua phương pháp chấm Điểm theo 

thang Điểm tối đa là 100 quy định tại Khoản 2 Điều này, người có tổng số Điểm cao hơn sẽ 

được ưu tiên giải quyết cho thuê, thuê mua trước. 

2. Thang Điểm được xác định trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau: 

STT Tiêu chí chấm Điểm Số Điểm 

1 Tiêu chí khó khăn về nhà ở: 

- Chưa có nhà ở. 

- Có nhà ở nhưng hư hỏng, dột nát hoặc diện tích bình quân dưới 

10m2/người. 

 

40 

30 

2 Tiêu chí về đối tượng: 

- Đối tượng 1 (quy định tại các Khoản 1, 8 và Khoản 10 Điều 49 

của Luật Nhà ở). 

- Đối tượng 2 (quy định tại các Khoản 5, 6 và Khoản 7 Điều 49 

của Luật Nhà ở). 

- Đối tượng 3 (quy định tại các Khoản 4 và Khoản 9 Điều 49 của 

Luật Nhà ở). 

 

40 

 

30 

 

20 

3 Tiêu chí ưu tiên khác: 

- Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1. 

- Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người 

thuộc đối tượng 2 hoặc 3. 

- Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2 hoặc 3. Ghi 

chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu 

tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang Điểm cao 

nhất. 

 

10 

7 

 

4 

4 Tiêu chí ưu tiên do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định (theo Điều 

kiện cụ thể của từng địa phương, nếu có): 

10 

3. Căn cứ nguyên tắc chấm Điểm và thang Điểm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 

này, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở hoặc cơ quan quản lý nhà ở (nếu được ủy quyền) 

quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn các đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở 

hữu nhà nước đang được giao quản lý. 

4. Cơ quan quản lý nhà ở có thể thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ (gồm đại diện các cơ 

quan, ban, ngành đoàn thể liên quan của địa phương) hoặc trực tiếp thực hiện xét duyệt hồ 

sơ thuê, thuê mua nhà ở bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng nguyên tắc, 

tiêu chí quy định tại Điều này. 

5. Mẫu hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo hướng 

dẫn tham khảo tại phụ lục số 20, phụ lục số 21 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 17. Phương pháp xác định giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà 

nước 
1. Nội dung chi phí cấu thành giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 55 Nghị định 99/2015/NĐ-CP bao gồm: chi phí đầu tư xây dựng 

nhà ở, chi phí bảo trì (chỉ áp dụng đối với trường hợp thuê nhà ở), thuế giá trị gia tăng; 

không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí quản lý vận hành. 

Đối với nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước cho học sinh, sinh viên thuê được xác định theo 

quy định tại Mục 3 Chương này. 

2. Công thức xác định giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước: 

Gt = 
Vđ + Bt 

x K x (1+GTGT) 
12 

Trong đó: 

a) Gt: là giá thuê, thuê mua 01m2 sử dụng nhà ở trong 01 tháng (đồng/m2/tháng). 
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b) Vđ: là toàn bộ chi phí hợp lý trước thuế để thực hiện đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã 

hội (bao gồm cả các chi phí được phân bổ cho công trình nhà ở xã hội) theo quy định của 

pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình, được phân bổ hàng năm cho 01m2 sử dụng 

nhà ở theo nguyên tắc bảo toàn vốn. Khi xác định Vđ đối với trường hợp thuê mua thì phải 

giảm trừ chi phí đã thanh toán lần đầu theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

Tùy theo hình thức đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở, căn cứ xác định Vđ 

như sau: 

- Trường hợp Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn nhà nước 

quy định tại Khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở: Vđ xác định căn cứ theo giá trị quyết toán 

vốn đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chưa phê duyệt 

quyết toán thì Vđ xác định căn cứ theo chi phí đầu tư xây dựng công trình trong tổng mức 

đầu tư xây dựng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

- Trường hợp nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thông qua hình thức đầu tư xây dựng - 

chuyển giao (BT) thì Vđ xác định căn cứ theo giá hợp đồng hoặc giá quyết toán hợp đồng 

BT đã ký kết; trường hợp trong giá hợp đồng hoặc giá quyết toán hợp đồng BT đã bao gồm 

tiền sử dụng đất thì phải giảm trừ tiền sử dụng đất khi xác định Vđ. 

c) Bt: là chi phí bảo trì bình quân hàng năm phân bổ trên 01m2 sử dụng nhà ở. Trường hợp 

thuê mua nhà ở xã hội thì không bao gồm chi phí bảo trì (Bt =0 đồng); người thuê mua nộp 

kinh phí bảo trì theo quy định tại Điều 108 của Luật Nhà ở. 

d) K: là hệ số tầng Điều chỉnh giá thuê, giá thuê mua đối với căn hộ được xác định theo 

nguyên tắc bình quân gia quyền và bảo đảm tổng hệ số các tầng của một khối nhà bằng 1. 

đ) GTGT: thuế giá trị gia tăng xác định theo quy định của pháp luật về thuế. 

e) Số 12 : Là số tháng tính trong 01 năm. 

3. Căn cứ quy định Khoản 1, Khoản 2 Điều này, cơ quan quản lý nhà ở có trách nhiệm chủ 

trì, phối hợp với cơ quan quản lý tài chính cùng cấp tổ chức lập và trình cơ quan đại diện 

chủ sở hữu ban hành giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước để áp dụng đối 

với nhà ở đang được giao quản lý. 

Mục 3. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỂ 

CHO HỌC SINH, SINH VIÊN THUÊ 

Điều 18. Trình tự, thủ tục cho học sinh, sinh viên thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà 

nước 
1. Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước dùng để cho học sinh, sinh viên (sau đây gọi chung 

là sinh viên) thuê quy định tại Mục này được gọi chung là nhà ở sinh viên. Thời gian thuê 

nhà ở sinh viên được xác định trên cơ sở nhu cầu ở của sinh viên nhưng tối thiểu không thấp 

hơn 01 năm và tối đa không vượt quá thời gian học tập tại cơ sở giáo dục, đào tạo. 

2. Đối với nhà ở sinh viên do Nhà nước đầu tư xây dựng từ ngày 10 tháng 6 năm 2009 (là 

ngày Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ 

về ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao 

đ ng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê có hiệu lực thi hành) thì thực hiện theo trình 

tự, thủ tục sau đây: 

a) Sinh viên có nhu cầu thuê nhà ở nộp đơn đề nghị thuê nhà theo mẫu hướng dẫn tham 

khảo tại phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo bản sao giấy tờ chứng 

minh thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) theo một trong các hình thức sau đây: 

- Nộp tại cơ sở giáo dục, đào tạo đang theo học; cơ sở giáo dục, đào tạo có trách nhiệm tiếp 

nhận đơn, kiểm tra, lập danh sách sinh viên và gửi cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh 

viên xem xét, quyết định; 

- Nộp tại đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên sau khi có xác nhận của cơ sở giáo dục, 

đào tạo để được xem xét, quyết định. 

b) Trên cơ sở danh sách sinh viên nộp đơn đề nghị thuê nhà ở, đơn vị quản lý vận hành nhà 

ở sinh viên có trách nhiệm kiểm tra và căn cứ vào số lượng nhà ở hiện có để quyết định đối 

tượng sinh viên được thuê theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 1 Điều 52 của Nghị định 

số 99/2015/NĐ-CP; 
673



c) Việc giải quyết cho thuê nhà ở sinh viên quy định tại Khoản này tối đa không quá 30 

ngày, kể từ ngày đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên nhận được đơn, danh sách và các 

giấy tờ khác của sinh viên (nếu có). 

Trường hợp sinh viên không đủ Điều kiện thuê nhà ở hoặc cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc đơn 

vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên không có đủ nhà ở cho sinh viên thuê thì có trách nhiệm 

thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho sinh viên biết. 

3. Đối với nhà ở sinh viên do Nhà nước đầu tư xây dựng trước ngày 10 tháng 6 năm 2009 

mà đang giao cho các cơ sở giáo dục, đào tạo quản lý thì căn cứ vào tình hình thực tế, cơ sở 

giáo dục, đào tạo được quyết định cho thuê và quản lý nhà ở sinh viên theo thẩm quyền. 

Điều 19. Nguyên tắc xác định giá thuê nhà ở sinh viên 
1. Cơ quan quản lý nhà ở sinh viên (đối với nhà ở sinh viên do các Bộ, ngành, cơ quan 

Trung ương quản lý) hoặc Sở Xây dựng (đối với nhà ở sinh viên do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quản lý) căn cứ vào quy định tại Điều này và Điều 

20 của Thông tư này để xây dựng giá thuê nhà ở sinh viên đang được giao quản lý, trình cơ 

quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc quy định tại 

Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở sinh 

viên có thể ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà ở sinh viên quyết định giá cho thuê nhà ở sinh 

viên. 

2. Nguồn thu từ tiền cho thuê nhà ở sinh viên và thu từ dịch vụ kinh doanh trong khu nhà ở 

sinh viên được hạch toán và chi tiêu theo quy định của pháp luật; kinh phí thu từ dịch vụ 

kinh doanh (nếu có) sau khi trừ chi phí kinh doanh được sử dụng để bù đắp vào chi phí quản 

lý vận hành, chi phí bảo trì để giảm giá cho thuê nhà ở sinh viên. 

Điều 20. Phương pháp xác định giá thuê nhà ở sinh viên 
1. Giá thuê nhà ở sinh viên được xác định trên nguyên tắc tính đủ các chi phí quản lý vận 

hành và chi phí bảo trì; không tính chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng, tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất. 

2. Công thức xác định giá thuê nhà ở sinh viên:  

Gt = 
Ql + Bt - Tdv 

x K 
10 x S 

Trong đó: 

- Gt: là giá thuê 01 m2 sử dụng nhà ở sinh viên trong 01 tháng (đồng/m2/tháng). 

- Ql: là chi phí quản lý vận hành nhà ở phân bổ trên 01m2 sử dụng nhà ở hàng năm 

(đồng/năm). 

- Bt: là chi phí bảo trì công trình bình quân năm phân bổ cho 01m2 sử dụng nhà ở 

(đồng/năm). 

- Tdv: là các Khoản thu được từ hoạt động kinh doanh dịch vụ bù đắp cho chi phí thuê nhà ở, 

như: dịch vụ trông xe, dịch vụ căng tin, các Khoản thu khác (nếu có) (đồng/năm). 

- S: là tổng diện tích sử dụng nhà ở cho thuê (m2). 

- K: là hệ số tầng Điều chỉnh giá thuê, giá thuê mua đối với căn hộ được xác định theo 

nguyên tắc bình quân gia quyền và bảo đảm tổng hệ số các tầng của một khối nhà bằng 1. 

- Số 10: là số tháng sinh viên thuê nhà ở trong 01 năm. 

Điều 21. Tổ chức quản lý vận hành nhà ở sinh viên 
1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định lựa chọn hoặc ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà 

ở lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên. Trường hợp bảo trì, cải tạo, xây dựng 

lại nhà ở sinh viên thì đơn vị quản lý vận hành nhà ở phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở 

hữu xem xét, phê duyệt kế hoạch bảo trì, cải tạo, xây dựng lại nhà ở đó. 

2. Nhà ở sinh viên phải có Ban tự quản do Hội nghị sinh viên trong khu nhà ở bầu ra hàng 

năm và được đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên quyết định công nhận để thực hiện 

các quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 3 Điều này. Thành phần Ban tự quản nhà ở 

sinh viên có từ 05 đến 07 thành viên, bao gồm đại diện các sinh viên thuê nhà ở và đại diện 

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên do các cơ sở đào tạo giới thiệu trong 

số sinh viên được thuê nhà ở. 674



3. Ban tự quản nhà ở sinh viên có các quyền và trách nhiệm sau đây: 

a) Tuyên truyền, vận động sinh viên chấp hành nội quy sử dụng nhà ở do đơn vị quản lý vận 

hành nhà ở sinh viên quy định; ngăn ngừa và báo cáo kịp thời với đơn vị quản lý vận hành 

để có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm xảy ra trong khu nhà ở sinh viên; 

b) Tổ chức các hoạt động giữ gìn vệ sinh, môi trường và hoạt động văn hoá, thể dục, thể 

thao trong khu nhà ở sinh viên; 

c) Định kỳ hàng tháng, Ban tự quản nhà ở sinh viên có trách nhiệm báo cáo đơn vị quản lý 

vận hành về tình hình sử dụng nhà ở và phản ánh những kiến nghị, đề xuất của sinh viên 

thuê nhà về những vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý vận hành nhà ở sinh viên. 

Mục 4. CHO THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Điều 22. Mẫu đơn đề nghị và mẫu hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
1. Mẫu đơn đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 11 ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

2. Mẫu hợp đồng thực hiện theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 20 ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

Điều 23. Giấy tờ chứng minh đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở 

hữu nhà nước 
1. Trường hợp là người có công với cách mạng thì phải có giấy tờ chứng minh do cơ quan 

có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng. 

2. Trường hợp là người khuyết tật hoặc người già cô đơn thì phải có giấy xác nhận của cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về người khuyết tật hoặc chính sách trợ 

giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội. 

3. Trường hợp là hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị thì phải có giấy xác nhận 

của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú 

hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên. 

Mục 5. BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Điều 24. Trình tự, thủ tục mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
1. Người mua nhà ở cũ lập 01 bộ hồ sơ đề nghị mua nhà ở quy định tại Khoản 1 Điều 69 của 

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Trình tự thủ tục mua bán nhà ở cũ được thực hiện theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 69 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. 

2. Mẫu đơn đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tham 

khảo tại phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tham 

khảo tại phụ lục số 22 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 25. Giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đã được Nhà nước cải tạo, xây dựng 

lại 
Trường hợp nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đã được Nhà nước cải tạo, xây dựng lại thì đối 

với phần diện tích ghi trong hợp đồng thuê nhà ở trước khi được cải tạo, xây dựng lại được 

áp dụng giá bán nhà ở cũ quy định tại Điều 65, Điều 70 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; 

đối với phần diện tích nhà ở được bố trí tăng thêm sau khi được Nhà nước cải tạo, xây dựng 

lại (nếu có) thì giá bán được xác định bảo đảm nguyên tắc thu hồi vốn đầu tư xây dựng. 

Điều 26. Phương pháp xác định giá trị còn lại và hệ số Điều chỉnh giá trị sử dụng khi 

thực hiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
1. Phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước khi bán cho 

người đang thuê theo quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Thông tư 

Liên bộ số 13/LB-TT ngày 18 tháng 8 năm 1994 của Liên Bộ Xây dựng - Tài chính - Vật 

giá Chính phủ về hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở khi bán nhà ở 

thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê. 

2. Việc phân cấp nhà ở cũ và cách tính diện tích nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước làm cơ sở 

để xác định giá bán được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05-BXD/ĐT ngày 09 

tháng 02 năm 1993 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng 

và phân cấp nhà ở. 
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3. Hệ số Điều chỉnh giá trị sử dụng của nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được quy định như 

sau: 

a) Hệ số Điều chỉnh giá trị sử dụng của các loại nhà ở, trừ loại nhà ở quy định tại Điểm b 

Khoản này được xác định như sau: 

- Tầng 1 và nhà 1 tầng áp dụng hệ số: 1,2 

- Tầng 2 áp dụng hệ số: 1,1 

- Tầng 3 áp dụng hệ số: 1,0 

- Tầng 4 áp dụng hệ số: 0,9 

- Tầng 5 áp dụng hệ số: 0,8 

- Từ tầng 6 trở lên áp dụng hệ số: 0,7 

b) Hệ số Điều chỉnh giá trị sử dụng đối với nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở cấu trúc kiểu căn hộ 

được xác định như sau: 

- Tầng 1 áp dụng hệ số: 1,0 

- Tầng 2 áp dụng hệ số: 0,8 

- Tầng 3 áp dụng hệ số: 0,7 

- Tầng 4 áp dụng hệ số: 0,6 

- Tầng 5 áp dụng hệ số: 0,5 

- Từ tầng 6 trở lên áp dụng hệ số: 0,4 

c) Hệ số phân bổ các tầng khi chuyển quyền sử dụng đất được xác định như sau: 

Nhà Hệ số các tầng 

Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng 4 Tầng 5 Tầng 6 trở 

lên 

2 tầng 0,7 0,3     

3 tầng 0,7 0,2 0,1    

4 tầng 0,7 0,15 0,1 0,05   

5 tầng trở 

lên 

0,7 0,15 0,08 0,05 0,02 0,0 

Đối với nhà ở riêng lẻ mà có diện tích tầng lửng thì áp dụng hệ số 0,7 để tính phân bổ cho 

các tầng khi xác định giá đất để chuyển quyền sử dụng cho người mua. 

Khi bán căn hộ chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước có cấu trúc kiểu khép kín thì tiền sử 

dụng đất ở phân bổ cho từng căn hộ trong nhà chung cư đó áp dụng hệ số 1,4; không áp 

dụng hệ số này đối với nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở kiểu nhà phố. 

Điều 27. Giấy tờ chứng minh đối tượng được miễn, giảm và mức miễn, giảm tiền mua 

nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 
1. Trường hợp người mua nhà ở cũ thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 67 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì phải có giấy tờ chứng 

minh tương tự như trường hợp miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo 

quy định tại Điều 23 của Thông tư này. 

2. Trường hợp người mua nhà ở cũ thuộc đối tượng được giảm tiền nhà theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 67 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì phải có một trong các giấy tờ sau 

đây: 

a) Giấy xác nhận về số năm công tác của cơ quan, đơn vị nơi người mua nhà ở đang làm 

việc; 

b) Giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nếu người mua nhà ở đang hưởng 

lương hưu hoặc hưởng trợ cấp mất sức lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, hưởng trợ cấp 

ngành nghề theo quy định của pháp luật; 

c) Bản sao có chứng thực quyết định nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trợ 

cấp thôi việc trước và sau khi có Quyết định số 111/HĐBT ngày 12 tháng 4 năm 1991 của 

Hội đồng Bộ trưởng hoặc trước và sau khi có Bộ Luật Lao động năm 1995, trợ cấp phục 

viên hoặc xuất ngũ; trường hợp mất quyết định nghỉ việc hưởng trợ cấp thì phải có kê khai 

đầy đủ quá trình công tác và có xác nhận của cơ quan, đơn vị cũ; 
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d) Giấy tờ chứng minh đối tượng quy định tại Điều 23 của Thông tư này đối với đối tượng 

là người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người già cô đơn 

và các đối tượng đặc biệt có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị. 

3. Mức miễn, giảm tiền sử dụng đất khi mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực 

hiện theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp người mua nhà ở là người có công với cách mạng thì căn cứ vào từng đối 

tượng cụ thể để thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất theo các Quyết định sau đây: 

- Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ 

trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở; 

- Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện 

nhà ở; 

- Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 

của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và 

Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải 

thiện nhà ở. 

b) Trường hợp người mua nhà ở là người khuyết tật hoặc người già cô đơn hoặc thuộc hộ 

gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị thì mức miễn, giảm tiền sử dụng đất thực hiện 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 68 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. 

Trường hợp hộ nghèo, cận nghèo hoặc hộ gia đình có người khuyết tật thì mức giảm 60% 

tiền sử dụng đất được tính cho cả hộ gia đình (không tính cho từng thành viên trong hộ gia 

đình). Ví dụ: Hộ gia đình ông A là hộ nghèo có 03 thành viên đứng tên hợp đồng thuê nhà ở 

thì khi mua nhà ở cũng chỉ được giảm 60% tiền sử dụng đất phải nộp; hộ gia đình ông B có 

02 thành viên đứng tên trong hợp đồng mua nhà ở là người khuyết tật hoặc vừa có người 

khuyết tật vừa là hộ nghèo thì khi mua nhà ở cũ hộ gia đình này cũng chỉ được giảm 60% 

tiền sử dụng đất phải nộp; 

c) Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho các đối 

tượng quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này chỉ áp dụng đối với diện tích trong hạn 

mức đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở quy định. 

4. Mức giảm tiền nhà khi mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được tính theo năm công tác 

và thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Đối với mỗi năm công tác, người mua nhà được giảm tương ứng bằng 0,69 lần mức 

lương tối thiểu áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức hoặc bằng 1,24 lần mức lương tối 

thiểu áp dụng cho lực lượng vũ trang. 

Ví dụ: trường hợp ông A có thời gian công tác là 20 năm, tại thời Điểm ký kết hợp đồng 

mua nhà ở có mức lương tối thiểu là 1.210.000 đồng thì việc tính giảm tiền nhà cho ông A 

như sau: 1.210.000 đồng x 0,69 lần x 20 năm = 16.698.000 đồng; trường hợp ông A là 

người làm việc lực lượng vũ trang thì việc tính giảm tiền nhà sẽ là: 1.210.000 đồng x 1,24 

lần x 20 năm = 30.008.000 đồng; 

b) Đối với người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật, người già 

cô đơn có số năm công tác để tính giảm nhưng số tiền tính giảm nhỏ hơn 6,9 lần mức lương 

tối thiểu thì được hưởng bằng 6,9 lần mức lương tối thiểu; trường hợp các đối tượng này 

không có năm công tác thì được tính giảm đúng bằng 6,9 lần mức lương tối thiểu. 

Ví dụ: ông B là người có công với cách mạng, có 05 năm công tác, nếu tính theo năm công 

tác thì số tiền nhà được giảm sẽ nhỏ hơn 6,9 lần mức lương tối thiểu (1.210.000 đồng x 1,24 

x 5 năm = 7.502.000 đồng). Do đó, ông B được hưởng đúng bằng 6,9 lần mức lương tối 

thiểu (1.210.000 đồng x 6,9 lần = 8.349.000 đồng); trường hợp ông B không có năm công 

tác thì được hưởng số tiền giảm bằng 6,9 lần mức lương tối thiểu là 8.349.000 đồng. 

Điều 28. Giải quyết bán phần diện tích nhà sử dụng chung của nhà ở cũ thuộc sở hữu 

nhà nước 
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Trường hợp có phần diện tích nhà sử dụng chung (bao gồm diện tích nhà ở, đất ở) trong 

khuôn viên nhà ở có nhiều hộ ở quy định tại Khoản 1 Điều 71 của Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP thì được giải quyết như sau: 

1. Giải quyết bán phần diện tích nhà ở, đất ở sử dụng chung khi có đủ các Điều kiện sau 

đây: 

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đề nghị mua phần diện tích nhà ở, đất ở sử dụng chung phải 

là đối tượng đang sở hữu toàn bộ diện tích nhà ở mà Nhà nước đã bán (toàn bộ diện tích nhà 

ở này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất hoặc đã ký kết hợp đồng mua bán nhà ở); 

b) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sở hữu toàn bộ diện tích nhà ở đã bán phải có đơn đề 

nghị mua toàn bộ diện tích nhà ở, đất ở sử dụng chung; 

c) Diện tích sử dụng chung này phải không thuộc trường hợp đang có tranh chấp, khiếu 

kiện. 

2. Mức thu tiền nhà, tiền sử dụng đất đối với phần diện tích sử dụng chung được xác định 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và không thực hiện miễn, 

giảm tiền sử dụng đất khi giải quyết bán phần diện tích này. 

Chương IV 

SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI 

Điều 29. Cách thức xác định số lượng nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại 

Việt Nam mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu 
1. Đối với một tòa nhà chung cư (kể cả nhà chung cư có Mục đích sử dụng hỗn hợp) thì tổ 

chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ có Mục đích để ở 

của tòa nhà đó. Trường hợp tòa nhà chung cư có nhiều đơn nguyên hoặc nhiều khối nhà 

cùng chung khối đế thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% tổng 

số căn hộ có Mục đích để ở của mỗi đơn nguyên, mỗi khối nhà. 

2. Việc xác định số lượng nhà ở riêng lẻ (bao gồm nhà ở liền kề, nhà ở độc lập, nhà biệt thự) 

mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu được quy định như sau: 

a) Trường hợp trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường 

chỉ có 01 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu số 

lượng nhà ở không quá 10% tổng số nhà ở riêng lẻ của dự án và tối đa không vượt quá hai 

trăm năm mươi căn nhà; trường hợp có từ 02 dự án trở lên thì tổ chức, cá nhân nước ngoài 

chỉ được sở hữu không quá 10% tổng số nhà ở riêng lẻ tại mỗi dự án và tổng sổ nhà ở riêng 

lẻ mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại tất cả các dự án không vượt quá hai trăm 

năm mươi căn nhà; 

b) Trường hợp trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường 

có nhiều dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài đã sở hữu đủ số 

lượng nhà ở riêng lẻ theo quy định tại Điểm a Khoản này thì tổ chức, cá nhân nước ngoài 

không được mua và sở hữu thêm nhà ở riêng lẻ tại các dự án khác của khu vực này. 

3. Số dân trong một dự án đầu tư xây dựng nhà ở được xác định theo đồ án quy hoạch xây 

dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp 

phường được xác định theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương. 

Điều 30. Báo cáo tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài 
1. Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc theo 

yêu cầu đột xuất về tình hình sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn. 

2. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) có trách nhiệm gửi báo cáo Bộ Xây dựng, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cấp Giấy chứng nhận kèm theo bản sao Giấy chứng 

nhận đã cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo mẫu hướng 

dẫn tham khảo tại phụ lục số 23 ban hành kèm theo Thông tư này để theo dõi, quản lý. 

Điều 31. Quản lý việc cá nhân nước ngoài cho thuê nhà ở 
1. Trước khi ký hợp đồng cho thuê nhà ở thuộc sở hữu của mình, cá nhân nước ngoài phải 

gửi văn bản thông báo về việc cho thuê nhà ở đến Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp 
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huyện nơi có nhà ở cho thuê. Nội dung thông báo bao gồm: tên chủ sở hữu, địa chỉ nhà ở 

cho thuê, thời gian cho thuê, bản sao Giấy chứng nhận của nhà ở cho thuê, Mục đích sử 

dụng nhà ở cho thuê. 

2. Trường hợp pháp luật Việt Nam quy định phải có đăng ký kinh doanh đối với hoạt động 

cho thuê nhà ở thì cá nhân nước ngoài cho thuê nhà ở phải thực hiện đăng ký kinh doanh 

theo quy định của pháp luật; khi chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà ở thì phải có văn bản 

thông báo cho Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở cho thuê biết để 

theo dõi, quản lý. 

3. Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế 

để thu thuế theo quy định của pháp luật về thuế; báo cáo Sở Xây dựng theo định kỳ 6 tháng, 

01 năm hoặc theo yêu cầu đột xuất về tình hình cho thuê nhà ở của cá nhân nước ngoài trên 

địa bàn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Xây dựng. 

Chương V 

CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI 

Điều 32. Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại 
1. Tổ chức, cá nhân mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại chưa nhận 

bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán 

nhà ở cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại có quyền 

chuyển nhượng tiếp hợp đồng này cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thì phải chuyển nhượng hợp đồng theo 

từng căn nhà riêng lẻ hoặc từng căn hộ. Trường hợp hợp đồng mua bán với chủ đầu tư có 

nhiều nhà ở (căn hộ, căn nhà riêng lẻ) thì phải chuyển nhượng toàn bộ số nhà trong hợp 

đồng đó; nếu bên chuyển nhượng có nhu cầu chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong 

tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư thì bên chuyển nhượng phải lập lại hợp đồng mua bán 

nhà ở hoặc phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển 

nhượng trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng hợp đồng. 

Điều 33. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại 
1. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thống nhất lập 

văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định tại Điều 34 của Thông tư 

này. Văn bản chuyển nhượng hợp đồng do hai bên ký kết được lập thành 06 bản (03 bản để 

bàn giao cho chủ đầu tư lưu, 01 bản nộp cho cơ quan thuế, 01 bản bên chuyển nhượng hợp 

đồng lưu, 01 bản bên nhận chuyển nhượng hợp đồng lưu); trường hợp văn bản chuyển 

nhượng hợp đồng phải thực hiện công chứng, chứng thực thì có thêm 01 bản để lưu tại cơ 

quan công chứng, chứng thực. 

2. Việc công chứng, chứng thực văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thực hiện 

theo quy định sau: 

a) Trường hợp bên chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở không phải là doanh nghiệp, 

hợp tác xã có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh 

bất động sản thì văn bản chuyển nhượng hợp đồng phải được công chứng hoặc chứng thực. 

Hồ sơ đề nghị công chứng hoặc chứng thực gồm các giấy tờ sau: 

- 07 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở; 

- Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương 

mại; trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản 

chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó; trường hợp chuyển 

nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng 

gốc thì phải nộp bản sao có chứng thực hợp đồng gốc và bản chính phụ lục hợp đồng mua 

bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng; 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính để đối chiếu của các giấy 

tờ: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị nếu là cá 
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nhân; nếu là tổ chức thì phải kèm theo quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ 

chức đó; 

- Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. Tổ chức hành 

nghề công chứng, Cơ quan chứng thực có trách nhiệm công chứng, chứng thực vào văn bản 

chuyển nhượng hợp đồng theo thời hạn quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. 

b) Trường hợp bên chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở là doanh nghiệp, hợp tác xã có 

chức năng kinh doanh bất động sản thì việc công chứng hoặc chứng thực văn bản chuyển 

nhượng hợp đồng không bắt buộc mà do các bên tự thỏa thuận. Nếu thỏa thuận văn bản 

chuyển nhượng phải được công chứng hoặc chứng thực thì việc công chứng hoặc chứng 

thực được thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản này. 

3. Sau khi thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí cho việc chuyển nhượng hợp đồng 

mua bán nhà ở theo quy định, bên nhận chuyển nhượng nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chủ đầu tư 

xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng. 

a) Hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận bao gồm các giấy tờ sau đây: 

- 05 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở trong đó có 01 bản của bên 

chuyển nhượng (trường hợp phải công chứng, chứng thực thì phải thực hiện việc công 

chứng, chứng thực trước khi nộp cho chủ đầu tư); 

- Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương 

mại; trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản 

chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó; trường hợp chuyển 

nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng 

gốc thì phải nộp bản sao có chứng thực hợp đồng gốc và bản chính phụ lục hợp đồng mua 

bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư cho những nhà ở chuyển nhượng; trường hợp đã nhận bàn 

giao nhà ở thì phải có thêm bản sao có chứng thực biên bản bàn giao nhà ở; 

- Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng 

minh về việc được miễn thuế theo quy định pháp luật về thuế; 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính để đối chiếu các giấy tờ 

của bên nhận chuyển nhượng: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ 

chiếu hoặc giấy tờ tương đương nếu là cá nhân; nếu là tổ chức thì phải kèm theo quyết định 

thành lập hoặc giấy đăng ký thành lập tổ chức đó. 

b) Chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng trong thời hạn 

tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định tại Điểm a Khoản 

này và bàn giao lại cho bên nộp hồ sơ các giấy tờ sau đây: 

- 02 văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở đã có xác nhận của chủ đầu tư, trong 

đó có 01 bản của bên chuyển nhượng và 01 bản của bên nhận chuyển nhượng; 

- Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương 

mại; bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng liền kề trước đó 

(đối với trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi); bản sao có chứng thực hợp đồng 

mua bán nhà ở và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư cho 

những nhà ở chuyển nhượng (đối với trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở 

trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốc); bản sao có chứng thực biên 

bản bàn giao nhà ở (đối với trường hợp chủ đầu tư đã bàn giao nhà ở); 

- Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng 

minh về việc được miễn thuế theo quy định pháp luật về thuế. 

4. Các trường hợp chuyển nhượng hợp đồng từ lần thứ hai trở đi thì phải thực hiện các thủ 

tục tương tự như trường hợp chuyển nhượng hợp đồng lần đầu. 

5. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cuối cùng được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai. Khi thực hiện thủ 

tục cấp Giấy chứng nhận, ngoài các giấy tờ theo quy định của pháp luật về đất đai, bên đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận phải nộp thêm cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận các giấy tờ sau: 

a) Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư; trường hợp chuyển nhượng từ 

lần thứ hai trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần 
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chuyển nhượng liền kề trước đó; trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong 

tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốc thì phải nộp bản sao có chứng thực 

hợp đồng gốc và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư cho 

những nhà ở chuyển nhượng; trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở thì phải có thêm bản chính 

biên bản bàn giao nhà ở; 

b) Bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng cuối cùng đã có xác nhận của chủ đầu tư. 

6. Xác nhận văn bản chuyển nhượng hợp đồng trong trường hợp không xác định được chủ 

đầu tư (do giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động hoặc lý do khác theo quy định của pháp 

luật): 

a) Trường hợp việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở đã thực hiện trước ngày Thông 

tư này có hiệu lực thi hành mà nhà ở chuyển nhượng chưa được cấp Giấy chứng nhận thì 

văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có 

nhà ở xác nhận về việc chuyển nhượng hợp đồng; 

b) Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã không đủ cơ sở để xác nhận theo quy định tại Điểm 

a Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai bản sao văn bản chuyển 

nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, Tổ dân phố nơi có nhà 

ở đó; nếu quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày niêm yết công khai bản sao văn bản chuyển 

nhượng hợp đồng mà không có tranh chấp, khiếu kiện thì Ủy ban nhân cấp xã xác nhận vào 

văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở về việc không có tranh chấp, khiếu kiện 

để cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng. 

Điều 34. Nội dung và mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở 
1. Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở phải bao gồm các nội dung chính sau 

đây: 

a) Thông tin về bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, nếu là cá nhân thì ghi 

thông tin về cá nhân; nếu là tổ chức thì ghi tên tổ chức và người đại diện theo pháp luật; 

b) Số, ngày, tháng năm của hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư; c) Giá chuyển nhượng 

hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán; d) Quyền và nghĩa vụ của các bên; 

đ) Giải quyết tranh chấp; 

e) Các thỏa thuận khác. 

2. Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo hướng dẫn tham khảo tại phụ 

lục số 24 ban hành kèm theo Thông tư này. Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung 

các Điều Khoản trong mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho phù hợp, 

nhưng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở do các bên ký kết phải bảo đảm có 

đầy đủ các nội dung chính quy định tại Khoản 1 Điều này và không được trái với quy định 

của pháp luật về dân sự và pháp luật về nhà ở. 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 35. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
1. Thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Nhà ở, Điều 85 của Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP và các Khoản 2, 3 và 4 của Điều này. 

2. Quy định cụ thể về tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở 

xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn theo hướng dẫn tại Điều 16 của Thông tư này. 

3. Ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 

có liên quan đến nhà ở bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP và Thông tư này. 

4. Chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở; chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra 

việc chấp hành các quy định pháp luật về nhà ở và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ 

quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về nhà ở trên địa bàn. 

Điều 36. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 
1. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh theo quy định của Luật Nhà ở, 

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Khoản 2, 3 

và 4 của Điều này. 
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2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương xây dựng tiêu chí cụ thể lựa 

chọn các đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước theo quy định 

tại Điều 16 của Thông tư này, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định. 

3. Thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy 

định. 

4. Thực hiện việc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Xây dựng về tình hình quản lý, 

sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc theo yêu 

cầu đột xuất. 

Điều 37. Xử lý chuyển tiếp 
1. Trường hợp địa phương đã thành lập Tổ chuyên gia để thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư 

dự án xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 

tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều 

của Luật Nhà ở thì Tổ chuyên gia này tiếp tục thực hiện việc thẩm định, trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh công nhận chủ đầu tư đối với những trường hợp đã nộp hồ sơ đề nghị công 

nhận chủ đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Kể từ ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành thì việc thành lập, kiện toàn, hoạt động của Tổ chuyên gia được thực hiện 

theo quy định của Thông tư này. 

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các trường hợp đã nộp hồ sơ đề nghị thuê, 

thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; mua, thuê, thuê mua nhà ở phục vụ tái định 

cư thuộc sở hữu nhà nước trước ngày Nghị định số 99/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì 

không phải bổ sung hồ sơ theo quy định của Nghị định 99/2015/NĐ-CP, trừ trường hợp 

phải bổ sung xác nhận về Điều kiện thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã 

hội theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Thông tư này. 

3. Trường hợp các bên đã ký kết hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trước ngày 

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì các bên không phải ký lại hợp đồng 

theo quy định của Thông tư này mà được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn của hợp đồng. 

Điều 38. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. 

2. Các Thông tư sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành: 

a) Quyết định số 29/2001/QĐ-BXD ngày 19 tháng 11 năm 2001 của Bộ trường Bộ Xây 

dựng về việc quy định mẫu hợp đồng mua bán nhà ở và mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở áp dụng đối với người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 05 

tháng 11 năm 2001 của Chính phủ; 

b) Quyết định số 17/2006/QĐ-BXD ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

ban hành quy định tạm thời về Điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê để ở; 

c) Thông tư số 38/2009/TT-BXD ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị; 

d) Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

quy định cụ thể và hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 

tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

đ) Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 

năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; 

e) Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 

71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn 

thi hành Luật Nhà ở; 
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g) Thông tư số 07/2014/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 

của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư. 

3. Các nội dung liên quan đến phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở, 

sở hữu nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở được quy định trong các văn bản quy phạm pháp 

luật do Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực thi hành mà khác với các quy định thuộc phạm vi Điều chỉnh của 

Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Thông tư này. 

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng để xem 

xét, hướng dẫn theo thẩm quyền./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

CP; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chính Phủ; 

- Tòa án Nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư 

pháp; 

- Công báo, Website của Chính phủ, 

Website của Bộ Xây dựng; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Lưu:VT, Cục QLN (5b). 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

Đỗ Đức Duy 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ VÀ HỆ SỐ LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH 

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

Bảng 01 - Định mức chi phí 

STT Khoản Mục chi phí 
Mức chi phí 

(%) 

A Tổng kinh phí thực hiện Chương trình (CT) 100 

I Chi phí cho công việc chuẩn bị đề cương 2,5 

1 Chi phí xây dựng đề cương và trình duyệt đề cương 1,5 

2 Lập dự toán kinh phí theo đề cương, nhiệm vụ 1 

II Chi phí nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển nhà ở 84 

1 Chi phí thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu ban đầu 7 

2 Chi phí thu thập bổ sung về số liệu, tài liệu 4 

3 Chi phí khảo sát thực tế 20 

4 Chi phí nghiên cứu xây dựng Chương trình 53 

4.1 Phân tích, đánh giá vai trò, vị trí của ngành nhà ở 1 

4.2 

Phân tích, dự báo tiến bộ khoa học công nghệ và phát triển nhà ở 

của khu vực, của cả nước tác động phát triển ngành nhà ở của 

tỉnh 

3 

4.3 Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển nhà ở của tỉnh 4 

4.4 Nghiên cứu Mục tiêu và quan Điểm phát triển nhà ở của tỉnh 3 

4.5 Nghiên cứu, đề xuất các phương án phát triển nhà ở 6 

4.6 Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện Chương trình 20 

 a. Giải pháp về chính sách đất đai 5 

 b. Giải pháp về quy hoạch, kiến trúc 1 

 c. Giải pháp về chính sách tài chính - tín dụng và thuế 1 

 
d. Giải pháp về chính sách phát triển thị trường nhà ở và quản lý 

sử dụng nhà ở 
1,5 

 đ. Giải pháp về khoa học, công nghệ 4 

 e. Giải pháp cải cách thủ tục hành chính 1,5 

 g. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức phát triển và quản lý nhà ở 3 

 
h. Giải pháp phát triển nhà ở cho các đối tượng chính sách xã 

hội 
3 

4.7 Xây dựng báo cáo tổng hợp và các báo cáo liên quan 8 

 a. Xây dựng báo cáo đề dẫn 1 

 b. Xây dựng báo cáo tổng hợp 6 

 c. Xây dựng các báo cáo tóm tắt 0,6 

 d. Xây dựng văn bản trình thẩm định 0,2 

 đ. Xây dựng văn bản trình phê duyệt 0,2 

4.8 Hệ thống hóa các bản vẽ 8 

B Chi phí quản lý khác (C2) 13,5 

1 Chi phí quản lý dự án 4 

2 Chi phí hội thảo và xin ý kiến chuyên gia 1,5 

3 
Chi phí thẩm định và hoàn thiện báo cáo chương trình phát triển 

nhà 
4,5 

4 Chi phí công bố Chương trình phát triển nhà 3,5 

 

Bảng 02: Xác định hệ số H1 

TT Địa bàn quy hoạch Hệ số H1 684



1 Địa bàn chuẩn 1 

2 Các tỉnh 

Được xác định theo hệ số của 

vùng có tỉnh đó nhưng theo 

vùng có hệ số lớn nhất 

 Tây Nguyên 1,4 

 Trung du và miền núi phía Bắc 1,4 

 Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 1,4 

 Đồng bằng sông Cửu Long 1,65 

 Đồng bằng sông Hồng 1,8 

 Đông Nam Bộ 2 

 Vùng kinh tế trọng Điểm Bắc Bộ 2 

 Vùng kinh tế trọng Điểm miền Trung 2 

 Vùng kinh tế trọng Điểm phía Nam 2 

 
Vùng kinh tế trọng Điểm đồng bằng sông Cửu 

Long 
2 

3 Thành phố trực thuộc Trung ương 3 

4 Đô thị đặc biệt 4,5 

Bảng 03: Xác định hệ số H2 

TT 

Phân loại 

theo hệ 

số H1 

Quy mô diện tích tự nhiên Hệ số H2 

1 H1= 1,4 

Dưới 1.000 km2 1 

1.000 km2 đến < 2.000 km2 1,1 

2.000 km2 đến < 3.000 km2 1,15 

3.000 km2 đến < 4.000 km2 1,2 

4.000 km2 đến < 5.000 km2 1,25 

5.000 km2 đến < 6.000 km2 1,3 

6.000 km2 đến < 7.000 km2 1,35 

7.000 km2 đến < 8.000 km2 1,4 

8.000 km2 đến < 9.000 km2 1,45 

9.000 km2 đến < 10.000 km2 1,5 

10.000 km2 đến < 13.000 km2 1,6 

13.000 km2 đến < 15.000 km2 1,7 

15.000 km2 đến < 17.000 km2 1,8 

2 H1= 1,65 Dưới 1.000 km2 1 

1.000 km2 đến < 1.500 km2 1,02 

1.500 km2 đến < 2.000 km2 1,05 

2.000 km2 đến < 2.500 km2 1,08 

2.500 km2 đến < 3.000 km2 1,1 

3.000 km2 đến < 3.500 km2 1,12 

3.500 km2 đến < 4.000 km2 1,15 

4.000 km2 đến < 4.500 km2 1,17 

4.500 km2 đến < 5.000 km2 1,2 

5.000 km2 đến < 5.500 km2 1,22 

5.500 km2 đến < 6.000 km2 1,25 

6.000 km2 đến < 6.500 km2 1,27 

6.500 km2 đến < 7.000 km2 1,3 

7.000 km2 đến < 7.500 km2 1,33 

7.500 km2 đến < 8.000 km2 1,36 

3 H1=1,8 Dưới 1.000 km2 1 
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1.000 km2 đến < 1.500 km2 1,02 

1.500 km2 đến < 2.000 km2 1,05 

2.000 km2 đến < 2.500 km2 1,1 

4 H1=2 

Dưới 1.000 km2 1 

1.000 km2 đến < 1.500 km2 1,02 

1.500 km2 đến < 2.000 km2 1,05 

2.000 km2 đến < 2.500 km2 1,07 

2.500 km2 đến < 3.000 km2 1,1 

3.000 km2 đến < 3.500 km2 1,13 

3.500 km2 đến < 4.000 km2 1,16 

4.000 km2 đến < 4.500 km2 1,19 

4.500 km2 đến < 5.000 km2 1,22 

5.000 km2 đến < 5.500 km2 1,25 

5.500 km2 đến < 6.000 km2 1,28 

6.000 km2 đến < 6.500 km2 1,31 

6.500 km2 đến < 7.000 km2 1,34 

7.000 km2 đến < 7.500 km2 1,37 

7.500 km2 đến < 8.000 km2 1,4 

8.000 km2 đến < 11.000 km2 1,43 

5 H1>=3 

Thành phố trực thuộc Trung ương  

Dưới 1.000 km2 1 

1.000 km2 đến < 1.500 km2 1,02 

1.500 km2 đến < 2.000 km2 1,05 

2.000 km2 đến < 2.500 km2 1,08 

2.500 km2 đến < 3.000 km2 

Trên 3.000 km2 

1,1 

1,14 

 

PHỤ LỤC SỐ 02 

MẪU TỜ TRÌNH CỦA SỞ XÂY DỰNG GỬI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH ĐỀ 

NGHỊ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

SỞ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……… ………, ngày ….. tháng …… năm ….. 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở 

Kính gửi: UBND tỉnh, thành phố ………. 

Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ dự án nhà ở/đã thẩm 

định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (tên dự án) ………số ……ngày…… 

tháng…… năm…… của nhà đầu tư....(phần này áp dụng đối với trường hợp đã có nhà đầu 

tư) ……………… 

- Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở; 

- Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định 

chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở; 

- Căn cứ pháp lý khác có liên quan ……………. 

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan gồm...(tên các cơ quan có ý kiến và số 

văn bản góp ý)…………, Sở Xây dựng đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả như sau: 
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1. Tên dự án: 

2. Tên nhà đầu tư (nếu có): 

3. Hình thức đầu tư: 

4. Mục tiêu đầu tư: 

5. Địa Điểm xây dựng: 

6. Quy mô dự án, diện tích sử dụng đất của dự án: 

7. Ranh giới sử dụng đất: 

8. Tính pháp lý của hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư: 

9. Tóm tắt những nội dung chính như: mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, quy mô dân 

số.... 

10. Tóm tắt ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu có): 

11. Nhận xét, đánh giá: 

a) Sự cần thiết và Mục tiêu đầu tư: 

b) Sự phù hợp với quy hoạch phân khu (hoặc quy hoạch chi Tiết nếu đã có quy hoạch chi 

Tiết) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: 

c) Sự phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương và phù hợp với 

danh Mục dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có): 

d) Tổng số nhà ở, tỷ lệ và số lượng của từng loại nhà ở: 

đ) Phương án tiêu thụ sản phẩm (bán, cho thuê, cho thuê mua): 

e) Khu vực để xe công cộng và để xe cho hộ gia đình, cá nhân: 

g) Các công trình hạ tầng kỹ thuật của khu vực có dự án: 

h) Các công trình hạ tầng xã hội, trong đó nêu rõ các công trình do Nhà nước đầu tư và dự 

kiến thời hạn đầu tư các công trình này: 

i) Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội hoặc diện tích sàn xây dựng nhà ở phải dành 

để làm nhà ở xã hội (nếu có): 

k) Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 

l) Thời gian, tiến độ thực hiện (phân theo giai đoạn nếu có): 

12. Những đề xuất ưu đãi của chủ đầu tư: 

13. Trách nhiệm của nhà đầu tư đối với dự án: 

14. Trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với dự án: 

15. Những kiến nghị cụ thể: 

Đề nghị UBND tỉnh, thành phố …………xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây 

dựng nhà ở1 (tên dự án) …………./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Nhà đầu tư (nếu có); 

- …….. 

GĐ Sở Xây dựng 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

1 Trường hợp dự án thuộc diện Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư thì ghi rõ đề nghị UBND cấp tỉnh 
xem xét, có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận. 687



PHỤ LỤC SỐ 03 

MẪU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH GỬI BỘ XÂY DỰNG ĐỀ 

NGHỊ THẨM ĐỊNH VÀ TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHẤP THUẬN CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

UBND tỉnh, thành phố 

……………… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: ……… ………, ngày ….. tháng …… năm ….. 

Kính gửi: Bộ Xây dựng 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố……… đã nhận được Tờ trình số....ngày…. tháng... năm.... 

của Sở Xây dựng kèm theo hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (tên dự án)  

- Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở; 

- Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định 

chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở; 

- Căn cứ pháp lý khác có liên quan ……………….. 

Trên cơ sở nội dung hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và ý kiến của các cơ 

quan có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố….. đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định và 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án…… (tên 

dự án)…….. với các nội dung sau đây: 

1. Tên dự án: ………….

2. Hình thức đầu tư:

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

4. Địa Điểm xây dựng:

5. Quy mô dự án:

6. Diện tích sử dụng đất:

7. Ranh giới sử dụng đất:

8. Quy mô dân số:

9. Mật độ xây dựng:

10. Hệ số sử dụng đất:

11. Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở:

Tổng số lượng là:……… căn, tổng diện tích sàn xây dựng là: …….. m2 và tỷ lệ các loại nhà 

ở trong dự án (bao gồm nhà ở riêng lẻ, nhà biệt thự, căn hộ chung cư), cụ thể như sau:  

12. Phương án tiêu thụ sản phẩm:

13. Khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân:

14. Các công trình hạ tầng kỹ thuật:

15. Các công trình hạ tầng xã hội, gồm:

a) Công trình hạ tầng xã hội do chủ đầu tư xây dựng:

b) Công trình hạ tầng xã hội do chính quyền chịu trách nhiệm xây dựng và thời gian phải

hoàn thành việc xây dựng: 

16. Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội hoặc diện tích sàn xây dựng nhà ở dành để

làm nhà ở xã hội …… m2 (nếu có): 

17. Thời gian và tiến độ thực hiện:

18. Ưu đãi của Nhà nước (nếu có):

19. Trách nhiệm của nhà đầu tư đối với dự án:

20. Trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với dự án:

21. Các vấn đề liên quan khác:

Gửi kèm theo văn bản này là hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư./. 
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PHỤ LỤC SỐ 04 

MẪU TỜ TRÌNH CỦA BỘ XÂY DỰNG TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐỀ NGHỊ 

CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……… ………, ngày ….. tháng …… năm ….. 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

- Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở; 

- Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định 

chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

- Căn cứ văn bản số....ngày….tháng....năm…. của Ủy ban nhân dân tỉnh……….kèm theo hồ 

sơ đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương 

đầu tư dự án (tên dự án) ………. 

- Căn cứ ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan (nếu có): …….. 

- Trên cơ sở xem xét hồ sơ gửi kèm văn bản số……..ngày….của Ủy ban nhân dân 

tỉnh……………. 

Bộ Xây dựng đã tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư dự án và báo cáo kết quả như sau: 

1. Tên dự án: 

2. Mục tiêu đầu tư: 

3. Địa Điểm xây dựng: 

4. Quy mô dự án: 

5. Diện tích sử dụng đất của dự án: 

6. Quy mô dân số: 

7. Hệ số sử dụng đất: 

8. Mật độ xây dựng: 

9. Tổng số lượng nhà ở của dự án là:……..căn, với tổng diện tích sàn xây dựng là:……..m2 

và tỷ lệ các loại nhà (bao gồm nhà ở riêng lẻ, nhà biệt thự, căn hộ chung cư), cụ thể như 

sau………………….  

10. Phương án tiêu thụ sản phẩm: 

11. Các công trình hạ tầng kỹ thuật: 

12. Các công trình hạ tầng xã hội, bao gồm: 

a) Công trình hạ tầng xã hội do chủ đầu tư xây dựng: 

b) Công trình hạ tầng xã hội do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm xây dựng và dự 

kiến thời gian phải hoàn thành việc xây dựng các công trình: 

13. Khu vực để xe công cộng và để xe cho hộ gia đình, cá nhân: 

14. Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội hoặc diện tích sàn xây dựng nhà ở dành để 

làm nhà ở xã hội………m2 (nếu có): 

15. Thời gian thực hiện dự án (phân giai đoạn đầu tư): 

16. Những đề xuất ưu đãi của Nhà nước: 

17. Trách nhiệm của chính quyền địa phương: 

18. Những vấn đề khác có liên quan: 

Bộ Xây dựng báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu 

tư dự án xây dựng nhà ở nêu trên./. 

 

 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
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PHỤ LỤC SỐ 05 

MẪU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH CHẤP THUẬN CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

UBND tỉnh, thành phố 

…………… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……… 

Vv: chấp thuận chủ trương 

đầu tư dự án xây dựng nhà 

ở. 

………, ngày ….. tháng …… năm ….. 

 

Kính gửi: ……………….. 

- Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở; 

- Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định 

chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

- Căn cứ ý kiến của Hội đồng nhân dân (trường hợp phải lấy ý kiến HĐND cùng cấp) 

……………; 

- Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số....ngày....tháng...năm.... đề nghị chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án (tên dự án) ………………… 

UBND tỉnh, thành phố ……… chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án (tên dự án) 

………… với các nội dung sau đây: 

1. Tên dự án: …………… 

2. Hình thức đầu tư: 

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 

4. Địa Điểm xây dựng: 

5. Quy mô dự án: 

6. Diện tích sử dụng đất: 

7. Ranh giới sử dụng đất: 

8. Quy mô dân số: 

9. Mật độ xây dựng: 

10. Hệ số sử dụng đất: 

11. Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở: 

Tổng số lượng là:……..căn, tổng diện tích sàn xây dựng là:……. m2 và tỷ lệ các loại nhà ở 

trong dự án (bao gồm nhà ở riêng lẻ, nhà biệt thự, căn hộ chung cư), cụ thể như sau: 

…………………… 

12. Phương án tiêu thụ sản phẩm: 

13. Khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân: 

14. Các công trình hạ tầng kỹ thuật: 

15. Các công trình hạ tầng xã hội, gồm: 

a) Công trình hạ tầng xã hội do chủ đầu tư xây dựng: 

b) Công trình hạ tầng xã hội do chính quyền chịu trách nhiệm xây dựng và dự kiến thời gian 

phải hoàn thành việc xây dựng: 

16. Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội hoặc diện tích sàn xây dựng nhà ở dành để 

làm nhà ở xã hội …….. m2 (nếu có): 

17. Thời gian và tiến độ thực hiện: 

18. Ưu đãi của Nhà nước (nếu có): 

19. Trách nhiệm của chủ đầu tư đối với dự án: 

20. Trách nhiệm của chính quyền địa phương: 
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21. Những vấn đề liên quan khác: 

Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư này có hiệu lực trong…………., kể từ ngày ký văn 

bản. 

Đề nghị …………….. căn cứ vào nội dung của văn bản này để tổ chức triển khai thực hiện 

dự án theo đúng quy định của pháp luật./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- ……… 

TM. UBND……… 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

PHỤ LỤC SỐ 06 

MẪU VĂN BẢN CÔNG NHẬN CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

UBND tỉnh, thành phố 

…………… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……… 

Vv: công nhận chủ đầu tư. 

………, ngày ….. tháng …… năm ….. 

 

Kính gửi: …………………… 

- Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở; 

- Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định 

chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

- Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số……..hoặc đề nghị của cơ quan phê duyệt 

kết quả đấu giá (đối với trường hợp cơ quan phê duyệt kết quả đấu giá không phải là UBND 

cấp tỉnh) kèm theo hồ sơ đề nghị công nhận chủ đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của 

pháp luật về nhà ở. 

UBND tỉnh, thành phố ………….. công nhận (tên nhà đầu tư)…………..được làm chủ đầu 

tư dự án (tên dự án) ……………. 

Văn bản công nhận này có hiệu lực trong……, kể từ ngày ký văn bản. Quá thời hạn này mà 

chủ đầu tư không triển khai thực hiện dự án thì thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật 

về nhà ở và pháp luật liên quan. 

Đề nghị ………………. (ghi tên nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư dự án) tổ chức 

triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên 

quan./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Xây dựng; 

- Lưu.... 

TM. UBND……… 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC SỐ 07 
MẪU BÁO CÁO NHU CẦU NHÀ Ở CÔNG VỤ ÁP DỤNG CHO CÁC BỘ, NGÀNH 

TRUNG ƯƠNG BÁO CÁO BỘ XÂY DỰNG VÀ CÁC CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG BÁO 

CÁO SỞ XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

………5……… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
 ………, ngày ….. tháng …… năm ….. 

Kính gửi: ………………. 

- Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở; 

- Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định 

chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Sau khi tổng hợp nhu cầu nhà ở công vụ, …………. (tên cơ quan báo cáo) báo cáo Bộ Xây 

dựng/Sở Xây dựng về nhu cầu nhà ở công vụ giai đoạn 05 năm (201..- 20...)/năm... cụ thể 

như sau: 

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I Số lượng người có nhu cầu về nhà ở công vụ7 Người   

II Nhu cầu về nhà ở công vụ    

1 Nhà biệt thự    

a Số lượng Căn   

b Tổng diện tích đất khuôn viên m2   

c Tổng diện tích sử dụng m2   

2 Căn hộ chung cư các loại Căn   

a Căn hộ chung cư loại 1 Căn   

 Số lượng Căn   

 Diện tích sử dụng m2   

b Căn hộ chung cư loại 2, loại ………………    

 Số lượng Căn   

 Diện tích sử dụng m2   

3 Nhà ở tại khu vực nông thôn Nhà   

a Căn nhà loại 1 Nhà   

 Số lượng Nhà   

 Diện tích sử dụng m2   

b Căn nhà loại 2, loại ……………………. Nhà   

 Số lượng Nhà   

 Diện tích sử dụng m2   

Ghi chú: Diện tích sử dụng của nhà ở công vụ theo quy định tại Quyết định số 27/2015/QĐ-

TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ. 

 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Điện thoại liên hệ: … … … … 

CƠ QUAN BÁO CÁO 
(Ký tên và đóng dấu) 

 

5 Ghi tên cơ quan Trung ương báo cáo Bộ Xây dựng hoặc ghi tên cơ quan của địa phương báo cáo Sở Xây 
dựng tổng hợp nhu cầu nhà ở công vụ. 
7 Ghi rõ nhu cầu nhà ở công vụ trong 05 năm/01 năm. 692



PHỤ LỤC SỐ 07A 

MẪU BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH VỚI BỘ XÂY DỰNG VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 

CÔNG VỤ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố... 

Kính gửi: Bộ Xây dựng 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của 

Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố báo cáo Bộ Xây dựng về kế hoạch phát triển nhà ở công vụ giai đoạn 05 năm (201..- 

20...)/năm.... như sau: 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Tổng 

số 

Trong đó chia ra cơ cấu diện 

tích sử dụng 

Tổng diện tích 

sử dụng nhà ở 

công vụ 

(m2) 

Tổng 

cộng 

vốn 

đầu 

tư (Tỷ 

đồng) 

(****) 

Trong đó 

chia ra (Tỷ 

đồng) 

Ghi 

chú 
Loại 1 Loại 2 Loại 3 

Số 

lượng 

căn 

hộ, 

nhà ở 

Loại 

diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

căn hộ, 

nhà ở 

Loại 

diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

căn 

hộ, 

nhà ở 

Loại 

diện 

tích 

(m2) 

Vốn 

ngân 

sách địa 

phương 

(Tỷ 

đồng) 

Vốn 

khác 

(Tỷ 

đồng) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
(11)=(5)*(6)+ 

(7)*(8)+(9)*(10) 
(12) (13) (14) (15) 

I 
Nhu cầu về nhà ở công 

vụ 
người (*)            

1 Cán bộ, công chức người            (**) 

2 Giáo viên người            (**) 

3 Bác sỹ, nhân viên y tế người            (**) 

II 

Các dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở công vụ 

(nêu rõ vị trí) 

Căn             

1 Dự án nhà chung cư Căn             

2 Dự án nhà liền kề Căn             

3 

Dự kiến bố trí quỹ đất 

cho dự án nhà ở công 

vụ là nhà chung cư, 

nhà liền kề. Trong đó: 

ha (***)            
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a Dự án nhà chung cư ha             

b Dự án nhà liền kề ha             

III 

Các dự án mua nhà ở 

thương mại làm nhà ở 

công vụ 

Căn             

1 Dự án nhà chung cư Căn             

2 Dự án nhà liền kề Căn             

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số ĐT:  

Email:  

Ngày… … …tháng… … … năm… 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(*) Ghi tổng số người có nhu cầu nhà ở công vụ 05 năm (từ 201…-20…) hoặc hàng năm (năm…) 

(**) Các đối tượng được thuê nhà ở công vụ đã được quy định cụ thể trong Luật Nhà ở năm 2014; 

(***) Ghi tổng quỹ đất ở bố trí cho từng dự án nhà ở công vụ; 

(****) Vốn đầu tư nhà ở công vụ 05 năm (từ 201...-20...) hoặc hàng năm (năm...) 
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PHỤ LỤC SỐ 08 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ 

Hình thức đăng ký8 Mua □ Thuê □ Thuê mua □ 

Kính gửi9: ……………………………………. 

Họ và tên người đăng ký:  ................................................................................  

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) 

số……………… cấp ngày ……/……/........tại  ..............................................  

Nơi ở hiện tại:  .................................................................................................  

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số……………….tại:  ..............................  

Số thành viên trong hộ gia đình10 ………………người, bao gồm: 

1. Họ và tên: ……………………………….CMND số …………………………..là:   

2. Họ và tên: ……………………………….CMND số …………………………..là:   

3. Họ và tên: ……………………………….CMND số …………………………..là:   

4. Họ và tên: ……………………………….CMND số …………………………..là:   

5  .......................................................................................................................  

Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau11 (trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở 

xã hội được sử dụng làm nhà ở phục vụ tái định cư thì phải có giấy xác nhận về thực trạng 

nhà ở của hộ gia đình cá nhân kèm theo đơn này): 

- Có nhà ở hợp pháp thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất □ 

- Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ Điều 

kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác 

□ 

Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết bố trí 01 nhà ở phục vụ tái định cư theo hình 

thức12………………. tại dự án: ………………………. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các nội dung đã kê khai. Khi được giải quyết nhà ở phục vụ tái định cư, 

tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở phục vụ 

tái định cư./. 

 

 ………., ngày …… tháng …… năm 

….. 

Người viết đơn 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

8 Đánh dấu vào ô mà người viết đơn đăng ký có nhu cầu. 
9 Ghi tên đơn vị được giao bố trí nhà ở phục vụ tái định cư. 
10 Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người 
viết đơn. 
11 Người viết đơn đánh dấu vào ô phù hợp với hiện trạng thực tế nhà ở của hộ gia đình. 
12 Ghi rõ nhu cầu mua, thuê, thuê mua 695



 

PHỤ LỤC SỐ 09 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ 

NƯỚC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ 

NƯỚC 

Hình thức đăng ký13   Thuê □   Thuê mua □ 

Kính gửi14: ………………………………………… 

Họ và tên người viết đơn:  ...............................................................................  

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) 

số …………….. cấp ngày ……/……/ tại  ......................................................  

Nghề nghiệp15:  ................................................................................................  

Nơi làm việc16:  ................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:  .................................................................................................  

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số …………..tại: .....................................  

Thuộc đối tượng17:  ..........................................................................................  

Số thành viên trong hộ gia đình18 ……………….người, bao gồm: 

1. Họ và tên: ……………………………CMND số …………………..là:  ...  

Nghề nghiệp ………………………..Tên cơ quan (đơn vị)  ...........................  

2. Họ và tên: ……………………………CMND số …………………..là:  ...  

Nghề nghiệp ………………………..Tên cơ quan (đơn vị)  ...........................  

3. Họ và tên: ……………………………CMND số …………………..là:  ...  

Nghề nghiệp ………………………..Tên cơ quan (đơn vị)  ...........................  

4.  ......................................................................................................................  

Tôi và những người trong hộ gia đình cam kết chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về 

nhà ở, đất ở dưới bất cứ hình thức nào (không áp dụng đối với trường hợp tái định cư và 

trường hợp trả lại nhà ở công vụ). 

Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau19: (có Giấy xác nhận về thực trạng nhà ở 

của hộ gia đình, cá nhân kèm theo đơn này). 

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình □ 

- Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người □ 

- Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung - tường, mái) □ 

- Đã có đất ở nhưng diện tích khuôn viên đất ở thấp hơn tiêu chuẩn diện 

tích tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của 

UBND cấp tỉnh. 

□ 

- Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất □ 

13 Đánh dấu vào ô mà người viết đơn có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở. 
14 Ghi tên cơ quan quản lý nhà ở xã hội hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà ở xã hội. 
15 Nếu đang làm việc tại cơ quan, tổ chức thì ghi rõ nghề nghiệp, nếu là lao động tự do thì ghi là lao động tự 
do, nếu đã nghỉ hưu thì ghi đã nghỉ hưu.... 
16 Nếu đang làm việc thì mới ghi vào mục này. 
17 Ghi rõ người viết đơn thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ nhà ở xã hội (ví dụ như là cán bộ công 
chức, viên chức ...) 
18 Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người 
đứng tên viết đơn. 
19 Người viết đơn đánh dấu vào ô phù hợp với hiện trạng thực tế nhà ở của hộ gia đình. 696



- Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ Điều 

kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác. 
□ 

- Tôi đã trả lại nhà ở công vụ, hiện nay chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau 

khi trả lại nhà ở công vụ 
□ 

- Khó khăn về nhà ở khác20 (ghi rõ nội dung)  ................................................  

Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết 01 căn hộ (căn nhà) theo hình thức 

………………tại dự án:  .................................................................................  

+ Mong muốn được giải quyết căn hộ (căn nhà) số  .......................................  

+ Diện tích sàn sử dụng căn hộ ………………m2 (đối với nhà chung cư); 

+ Diện tích sàn xây dựng ………………...m2 (đối với nhà liền kề); 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các nội dung đã kê khai. Khi được giải quyết21………………. nhà ở xã 

hội. Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở xã 

hội./. 

 

 ………., ngày ……. tháng ……. năm 

……. 

Người viết đơn 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

PHỤ LỤC SỐ 10 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN 

Kính gửi22: ………………………………………….. 

Họ và tên người đăng ký:  ................................................................................  

Số thẻ sinh viên hoặc CMND hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân 

số ........................................cấp ngày ........../........./.........tại  ..........................  

Hiện Tôi đang học tập tại cơ sở đào tạo:  ........................................................  

Địa chỉ của cơ sở đào tạo:  ...............................................................................  

Niên khóa học:  ................................................................................................  

Tôi làm đơn này đề nghị23: ...........xét duyệt cho Tôi được thuê nhà ở tại  .....  

trong thời gian  .................................................................................................  

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./. 

 

 ………., ngày ……. tháng ……. năm ……. 

Người viết đơn 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

Xác nhận của Thủ trưởng cơ sở đào tạo của người đề nghị 

(ký tên, đóng dấu) 

20 Những khó khăn về nhà ở không thuộc các nội dung khó khăn đã nêu 
21 Ghi rõ nhu cầu mua, thuê, thuê mua 
22 Gửi Cơ sở đào tạo nơi người đăng ký thuê nhà ở sinh viên đang học tập. 
23 Ghi tên cơ sở đào tạo. 697



 

PHỤ LỤC SỐ 11 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Kính gửi24: ……….…………………………………….. 

Họ và tên người đề nghị25 là:  ..........................................................................  

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) 

số ...........................cấp ngày........./......../........tại  ...........................................  

Nơi ở hiện tại:  

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số .................tại: ......................................  

Số thành viên trong hộ gia đình26 .....................người, bao gồm: 

1. Họ và tên: ……………………………….CMND số …………………………..là:   

2. Họ và tên: ……………………………….CMND số …………………………..là:   

3. Họ và tên: ……………………………….CMND số …………………………..là:   

4. Họ và tên: ……………………………….CMND số …………………………..là:   

5  .......................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết cho thuê nhà ở tại địa chỉ 

số27 ...................................................................................................................  

Kèm theo đơn này là các giấy tờ liên quan đến nhà ở như sau28: 

1. .......................................................................................................................  

2. .......................................................................................................................  

3. .......................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở 

hữu nhà nước. Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai. 

Tôi cam kết nhà ở đang sử dụng không có tranh chấp, khiếu kiện./. 

 

Các thành viên trong hộ gia đình 

ký, ghi rõ họ tên 

………., ngày ……. tháng ……. năm 

……. 

Người viết đơn 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

24 Ghi tên đơn vị quản lý vận hành nhà ở hoặc cơ quan quản lý nhà ở. 
25 Ghi tên người đại diện các thành viên trong hộ gia đình đề nghị thuê nhà ở 
26 Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người 
đứng tên viết đơn. 
27 Ghi rõ địa chỉ nhà ở mà người đang sử dụng nhà đề nghị được ký hợp đồng thuê 
28 Ghi rõ Quyết định hoặc văn bản phân phối, bố trí nhà ở hoặc hợp đồng thuê nhà; giấy tờ chứng minh 
thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê nhà ở...(nếu có). 698



 

PHỤ LỤC SỐ 12 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Kính gửi29: ……………………………………………….. 

Họ và tên người đề nghị30 là:  ..........................................................................  

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) 

số .........................cấp ngày........./........./.........tại  ...........................................  

Nơi ở hiện tại:  .................................................................................................  

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số ................tại: .......................................  

Và vợ (chồng) là31: ............................. CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn 

cước công dân) số .....................cấp ngày........./........../.........tại  ....................  

Hộ khẩu thường trú tại:  ...................................................................................  

Tôi làm đơn này đề nghị ……….. (ghi tên cơ quan quản lý nhà ở) giải quyết cho tôi mua 

nhà ở tại địa chỉ  ...............................................................................................  

- Hợp đồng thuê nhà ở số .................ký ngày........./......../.........với diện tích cụ thể sau: 

- Tổng diện tích nhà ở đang sử dụng: ..............m2, trong đó: 

+ Diện tích theo hợp đồng thuê nhà: DT nhà............m2; DT đất ...............m2 

+ Diện tích nằm ngoài hợp đồng thuê nhà: DT nhà .........................m2; DT đất ..................m2 

(nếu có) 

Diện tích nhà, đất ngoài hợp đồng này tôi đã sử dụng liên tục, ổn định và không có tranh 

chấp, khiếu kiện, hiện nay đã xây dựng, cải tạo sử dụng với hiện trạng:32 .....  

Kèm theo đơn này là các giấy tờ liên quan như sau33: 

1 ........................................................................................................................  

2 ........................................................................................................................  

3 ........................................................................................................................  

Hộ gia đình tôi (bao gồm các thành viên có tên trong hợp đồng thuê nhà ở từ đủ 18 tuổi trở 

lên) thống nhất cử ông (bà)............................................., CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân 

nhân) số ............................cấp ngày ......../......../........tại ......................là đại diện các thành 

viên trong hộ gia đình để ký hợp đồng mua bán nhà ở. Sau khi hoàn thành thủ tục mua bán 

nhà ở, đề nghị cơ quan có thẩm quyền ghi tên các thành viên sau vào Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bao gồm: 

Ông (bà)..................................................số CMND..............................là........  

Ông (bà)..................................................số CMND..............................là........  

Ông (bà)..................................................số CMND..............................là........  

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về mua bán nhà ở và cam đoan những 

lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội 

dung đã kê khai./. 

(Ghi rõ kèm theo đơn này là bản vẽ sơ đồ, vị trí nhà ở, đất ở đề nghị mua) 

29 Ghi tên cơ quan quản lý nhà ở. 
30 Ghi tên người đại diện thay mặt các thành viên thuê nhà ở đứng tên ký kết hợp đồng mua bán nhà ở. 
31 Ghi đầy đủ tên vợ, chồng (nếu có). 
32 Ghi rõ thực trạng sử dụng của phần diện tích ngoài hợp đồng (như đã cải tạo, xây dựng thành nhà hai 
tầng....) (nếu có). 
33 Ghi rõ bản sao giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân; bản sao có 
chứng thực hộ khẩu gia đình hoặc giấy đăng ký kết hôn; hợp đồng thuê nhà; giấy tờ chứng minh đã nộp đủ 
tiền thuê nhà; giấy tờ chứng minh đối tượng miễn, giảm tiền mua nhà.... 699



 

Các thành viên trong hộ gia đình có 

tên trong hợp đồng thuê nhà 

ký và ghi rõ họ tên34 

………., ngày ……. tháng ……. năm 

……. 

Người viết đơn 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở kèm theo đơn đề nghị mua nhà ở cũ 

Ví dụ 1: Trường hợp người mua nhà ở chỉ có diện tích theo hợp đồng thuê nhà ở 

 

 

Diện tích nhà ở theo hợp đồng 

 

 

Xác nhận của Bên cho thuê nhà ở 

(ký tên, đóng dấu) 
 

Ví dụ 2: Trường hợp người mua nhà ở có cả diện tích theo hợp đồng thuê và có diện 

tích nằm ngoài hợp đồng thuê 

 

Sơ đồ Sơ đồ 

Diện tích nhà ở theo hợp đồng thuê Diện tích nhà ở nằm ngoài hợp 

đồng thuê 

 

Xác nhận của Bên cho thuê đối 

với diện tích theo hợp đồng thuê 

Chữ ký của các hộ liền kề đối với 

diện tích nằm ngoài hợp đồng thuê 

nhà ở 

 

 Xác nhận của UBND cấp xã 

................................................ 

Diện tích nằm ngoài hợp đồng mà ông (bà) 

.. 

..................................................................... 

đang sử dụng tại địa chỉ số ......................... 

....................................................... hiện 

nay là không có tranh chấp, khiếu kiện 

trong sử dụng nhà ở, đất ở, phù hợp với 

quy hoạch xây dựng nhà ở đã được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt. 

TM. UBND .............. 

(ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

- Trong trường hợp người mua chỉ có diện tích nhà ở theo hợp đồng thuê nhà ở thì chỉ sử 

dụng bản vẽ sơ đồ nhà ở theo ví dụ 1 và chỉ cần có đóng dấu xác nhận của Bên cho thuê nhà 

ở. 

- Trong trường hợp người mua có cả diện tích ngoài hợp đồng thuê nhà ở thì lập sơ đồ theo 

ví dụ 2, trong đó phải thể hiện rõ cả diện tích theo hợp đồng và diện tích ngoài hợp đồng. 

Bên cho thuê nhà ở đóng dấu xác nhận đối với diện tích theo hợp đồng; đối với diện tích 

ngoài hợp đồng thì có chữ ký xác nhận của các hộ liền kề và có xác nhận của UBND cấp xã 

nơi có nhà ở về diện tích nằm ngoài hợp đồng là không có tranh chấp, khiếu kiện. 

34 Trường hợp các thành viên trong gia đình có tên trong hợp đồng thuê nhà đã có văn bản thỏa thuận riêng 
về việc cử người đại diện ký hợp đồng mua bán nhà ở và danh sách những người được ghi tên vào Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì không nhất thiết tất cả 
các thành viên trong gia đình phải ký tên vào đơn này. 700



PHỤ LỤC SỐ 13 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở ĐỂ ĐĂNG KÝ 

THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐỐI 

TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 49 LUẬT NHÀ Ở 2014 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở ĐỂ ĐĂNG 

KÝ THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân cấp xã35: ……………………………. 

Họ và tên người đề nghị xác nhận:  .................................................................  

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) 

số ..........................................cấp ngày ......../......../........tại  ............................  

Nơi ở hiện tại:  .................................................................................................  

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số ...............tại: ........................................  

Là đối tượng có công với cách mạng (bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc do cơ 

quan có thẩm quyền cấp giấy tờ chứng minh về đối tượng kèm theo) 

Thực trạng về nhà ở hiện nay như sau36: 

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình □ 

- Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người □ 

- Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng khung tường, mái nhà và diện tích 

khuôn viên đất của nhà ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu thuộc diện 

được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh. 

□ 

- Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung - tường, mái  

- Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất □ 

- Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ Điều 

kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác. 
□ 

- Khó khăn về nhà ở khác37 (ghi rõ nội dung)  ................................................  

Tôi và những người trong hộ gia đình cam kết chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về 

nhà ở, đất ở dưới bất cứ hình thức nào. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về các nội dung đã kê khai. 
 ………., Ngày ……. tháng ……. năm  

Người đề nghị xác nhận 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Xác nhận của UBND cấp xã38 ............................về: 

1. Ông/Bà là đối tượng có công với cách mạng 

2. Về tình trạng nhà ở hiện tại của hộ gia đình: ...................................... 

3. Ông/Bà chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở của Nhà nước 

(ký tên, đóng dấu) 

35 Ghi tên UBND cấp xã nơi người đề nghị xác nhận đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc 
đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên. 
36 Căn cứ vào thực trạng nhà ở hiện tại của người đề nghị xác nhận để đánh dấu vào 1 trong 6 ô cho phù 
hợp. 
37 Những khó khăn về nhà ở không thuộc các nội dung khó khăn đã nêu 
38 UBND cấp xã nơi người đề nghị xác nhận đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký 
tạm trú từ 01 năm trở lên. 701



 

PHỤ LỤC SỐ 14 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG, THỰC TRẠNG NHÀ Ở VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ 

THU NHẬP ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4, 5, 6, 7 

ĐIỀU 49 LUẬT NHÀ Ở 2014 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG, THỰC TRẠNG NHÀ Ở VÀ ĐIỀU KIỆN 

THU NHẬP ĐỂ ĐĂNG KÝ THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU 

NHÀ NƯỚC 

Kính gửi39: ………………………………………….. 

Họ và tên người đề nghị:  .................................................................................  

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) 

số .....................................cấp ngày......../......../........tại  ..................................  

Nghề nghiệp  ....................................................................................................  

Nơi làm việc40:  ................................................................................................  

Nơi ở hiện tại:  .................................................................................................  

Đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại41:  ...........................................  

Số sổ hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) .........................................nơi cấp  ..  

Số thành viên trong hộ gia đình ................người. 

Thuộc đối tượng42:  ..........................................................................................  

 .................................................................................................................... Tình trạng nhà ở 

hiện nay của hộ gia đình tôi như sau43: 

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình  □ 

- Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người □ 

- Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung - tường, mái) □ 

- Có nhà ở nhưng bị hư hỏng khung, tường và mái nhà và diện tích khuôn 

viên đất của nhà ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu thuộc diện được 

phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh. 

□ 

- Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất □ 

- Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ Điều 

kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác. 
□ 

- Khó khăn về nhà ở khác44 (ghi rõ nội dung)  ................................................  

Tôi và những người trong hộ gia đình cam kết chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về 

nhà ở, đất ở dưới bất cứ hình thức nào. 

Tôi và hộ gia đình của tôi hiện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên. 

39 Gửi Cơ quan, đơn vị của người đề nghị xác nhận (nếu hộ gia đình có 02 người trở lên là đối tượng thuộc 
02 cơ quan, tổ chức thì phải gửi đề nghị đến các cơ quan, tổ chức để được xác nhận). Trường hợp người 
đề nghị xác nhận đã nghỉ việc hoặc hành nghề tự do thì UBND cấp xã nơi người đề nghị xác nhận đang cư 
trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên chỉ xác nhận về đối tượng và 
thực trạng nhà ở, không phải xác nhận về điều kiện thu nhập. 
40 Nếu đang làm việc thì mới ghi vào mục này. 
41 Ghi địa chỉ theo sổ hộ khẩu thường trú hoặc ghi địa chỉ nơi đăng ký tạm trú của người đề nghị. 
42 Ghi rõ người đề nghị xác nhận thuộc đối tượng theo quy định (ví dụ như là cán bộ công chức, viên 
chức...) 
43 Căn cứ vào thực trạng nhà ở hiện tại của người đề nghị xác nhận để đánh dấu vào 1 trong 6 ô cho phù 
hợp. 
44 Những khó khăn về nhà ở không thuộc các nội dung khó khăn đã nêu. 702



Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./. 

 
 ………., ngày ……. tháng ……. năm 

……. 

Người viết đơn 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc lãnh đạo UBND cấp xã45 của người đề 

nghị 

1. Ông/Bà thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở 

2. Về tình trạng nhà ở hiện tại của hộ gia đình46:  ......................................  

3. Là đối tượng không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên 

(ký tên, đóng dấu) 

 

PHỤ LỤC SỐ 15 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG VỀ NHÀ Ở ĐỐI VỚI ĐỐI 

TƯỢNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 8 ĐIỀU 49 LUẬT NHÀ Ở 2014 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở ĐỂ ĐĂNG 

KÝ THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Kính gửi47: ……………………………………………. 

Họ và tên người đề nghị xác nhận:  .................................................................  

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) 

số .................................... cấp ngày......../......../.......tại  ...................................  

Nghề nghiệp:  ...................................................................................................  

Chức vụ:  ..........................................................................................................  

Nơi làm việc48:  ................................................................................................  

Nơi ở hiện tại49:  ...............................................................................................  

Đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại:  .............................................  

Số sổ hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú)  ........................................................ nơi 

cấp ....................................................................................................................  

Số thành viên trong hộ gia đình ............người. 

Tình trạng nhà ở hiện nay của hộ gia đình tôi như sau: 

- Tôi đã trả lại nhà ở công vụ tại50  ..................................................................  

- Hiện tại chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà ở công vụ. 

45 Trường hợp người đề nghị xác nhận đã nghỉ việc hoặc hành nghề tự do thì UBND cấp xã nơi người đề 
nghị xác nhận đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên chỉ 
xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở, không phải xác nhận về điều kiện thu nhập. 
46 Cơ quan phải xác nhận rõ thực trạng của nhà ở là thuộc 1 trong 7 nội dung khó khăn về nhà ở mà người 
đề nghị xác nhận đã khai. 
47 Gửi Cơ quan, đơn vị nơi người đề nghị xác nhận đang làm việc hoặc làm việc trước khi nghỉ hưu và cơ 
quan, đơn vị quản lý nhà ở công vụ của người đề nghị. 
48 Nếu đang làm việc thì mới ghi vào mục này. 
49 Nơi cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên. 
50 Ghi rõ địa chỉ nhà ở công vụ đã trả. 703



Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./. 

 
 ………., ngày ……. tháng ……. năm 

……. 

Người đề nghị xác nhận 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

1. Xác nhận của Thủ trưởng cơ 

quan nơi đang làm việc/trước khi 

nghỉ hưu: Ông/Bà chưa có nhà ở tại 

nơi sinh sống sau khi đã trả lại nhà 

ở công vụ 

 
 

2. Xác nhận của Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị quản lý nhà ở công vụ 

của người đề nghị: Ông/Bà đã trả 

lại nhà ở công vụ 

 

 

(ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng dấu) 

 

PHỤ LỤC SỐ 16 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP HUYỆN NƠI ĐỐI TƯỢNG CÓ NHÀ, ĐẤT 

BỊ THU HỒI QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 10 ĐIỀU 49 LUẬT NHÀ Ở 2014 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

MẪU GIẤY XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ VIỆC CHƯA 

ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BỒI THƯỜNG ĐỂ ĐĂNG KÝ THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ 

HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Kính gửi51: ……………………………………………. 

Họ và tên người đề nghị được xác nhận52:  ..........................................................  

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) 

số .................................. cấp ngày......../......../.......tại  .....................................  

Nơi ở hiện tại:  ......................................................................................................  

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số................. tại: ...........................................  

Tình trạng nhà ở hiện nay của hộ gia đình tôi như sau53: 

- Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất □ 

- Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ Điều 

kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác.  
□ 

Tôi (hoặc hộ gia đình) có nhà, đất bị thu hồi tại địa chỉ  .................................  

chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./. 

 ............, ngày ....... tháng ....... năm ....... 

Người đề nghị xác nhận 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện .................về việc người bị thu hồi nhà, đất 

chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở tái định cư 

51 Gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà, đất bị thu hồi. 
52 Tên người đề nghị xác nhận đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội. 
53 Căn cứ vào thực trạng nhà ở hiện tại của người đề nghị xác nhận để đánh dấu vào 1 trong 2 ô cho phù 
hợp. 704



PHỤ LỤC SỐ 17 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐIỀU KIỆN THU NHẬP ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG 

ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 5, 6, 7 ĐIỀU 49 LUẬT NHÀ Ở 2014 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

MẪU GIẤY KÊ KHAI VỀ ĐIỀU KIỆN THU NHẬP54 

Họ và tên người kê khai:  .................................................................................  

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) 

số .................................. cấp ngày......../......../........tại .....................................  

Nơi ở hiện tại55:  ...............................................................................................  

Đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại56:  ...........................................  

Số sổ hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) ......................................nơi cấp ......  

Số thành viên trong hộ gia đình57.....................người, bao gồm: 

1. Họ và tên: ............................................CMND số..................................là: .  

Nghề nghiệp.........................................Tên cơ quan (đơn vị) ..........................  

2. Họ và tên: ............................................CMND số..................................là: .  

Nghề nghiệp.........................................Tên cơ quan (đơn vị) ..........................  

3. Họ và tên: ............................................CMND số..................................là: .  

Nghề nghiệp.........................................Tên cơ quan (đơn vị) ..........................  

4. Họ và tên: ............................................CMND số..................................là: .  

Nghề nghiệp.........................................Tên cơ quan (đơn vị) ..........................  

5 ........................................................................................................................  

Thuộc đối tượng58:  ..........................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

Hộ gia đình của tôi có thu nhập thường xuyên không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập 

hàng tháng. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./. 

 

 ............, ngày ....... tháng ....... năm ........ 

Người kê khai 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người đề nghị đang làm việc 

Ông/Bà là đối tượng không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên 

(ký tên, đóng dấu) 

54 Mẫu này chỉ áp dụng đối với trường hợp người kê khai đã được xác nhận về đối tượng và điều kiện để 
được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội trước ngày Thông tư 19/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành 
nhưng chưa có xác nhận về điều kiện thu nhập. 
55 Ghi địa chỉ nơi người kê khai đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 
năm trở lên. 
56 Ghi địa chỉ theo sổ hộ khẩu thường trú hoặc ghi địa chỉ nơi đăng ký tạm trú của người kê khai. 
57 Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người kê 
khai. 
58 Ghi rõ người kê khai thuộc đối tượng theo quy định được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (ví dụ 
như là công chức, viên chức...). 705



 

PHỤ LỤC SỐ 18 

MẪU GIẤY TỰ KÊ KHAI VỀ ĐIỀU KIỆN THU NHẬP ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG 

ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 VÀ KHOẢN 5, 6, 7 ĐIỀU 49 LUẬT NHÀ Ở 2014 

(TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC NGHỈ VIỆC, NGHỈ CHẾ ĐỘ) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

MẪU GIẤY TỰ KHAI59 VỀ ĐIỀU KIỆN THU NHẬP 

Họ và tên người kê khai:  .................................................................................  

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) 

số ...................................... cấp ngày........./......../.......tại  ................................  

Nơi ở hiện tại60:  ...............................................................................................  

Đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại61:  ...........................................  

Số sổ hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) ..........................................nơi cấp ..  

Số thành viên trong hộ gia đình62 ....................người, bao gồm: 

1. Họ và tên: ............................................CMND số..................................là: .  

Nghề nghiệp.........................................Tên cơ quan (đơn vị) ..........................  

2. Họ và tên: ............................................CMND số..................................là: .  

Nghề nghiệp.........................................Tên cơ quan (đơn vị) ..........................  

3. Họ và tên: ............................................CMND số..................................là: .  

Nghề nghiệp.........................................Tên cơ quan (đơn vị) ..........................  

4.  ......................................................................................................................  

Thuộc đối tượng63:  ..........................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

Hộ gia đình của tôi có thu nhập thường xuyên không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập 

hàng tháng. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./. 

 

 ............, ngày ....... tháng ....... năm ....... 

Người kê khai 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

59 Trong trường hợp cần thiết Sở Xây dựng liên hệ với Cục thuế địa phương để xác minh. 
60 Ghi địa chỉ nơi người kê khai đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 
năm trở lên. 
61 Ghi địa chỉ theo sổ hộ khẩu thường trú của người kê khai hoặc ghi địa chỉ nơi đăng ký tạm trú. 
62 Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người kê 
khai. 
63 Ghi rõ người kê khai thuộc đối tượng theo quy định được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (ví dụ 
như là công chức, viên chức...). 706



 

PHỤ LỤC SỐ 19 

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

............, ngày ....... tháng ....... năm ........ 

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ 

Số ............/HĐ 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 

tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của 

Luật Nhà ở; 

Căn cứ đơn đề nghị mua nhà ở phục vụ tái định cư của Ông (Bà) ..đề ngày ...tháng ... ...năm  

Căn cứ64 ........................................................................................................... ,  

Hai bên chúng tôi gồm: 

BÊN BÁN NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên bán): 

- Tên đơn vị:  ....................................................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật:  .....................................................................  

- Địa chỉ liên hệ:  ..............................................................................................  

- Hộ khẩu thường trú:  ......................................................................................  

- Điện thoại: ............................................Fax (nếu có):  ..................................  

- Số tài Khoản: ..........................................tại Ngân hàng:  .............................  

- Mã số thuế:  ...................................................................................................  

BÊN MUA NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên mua): 

- Ông (bà)65:  ....................................................................................................  

-Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số ......cấp 

ngày........./........./.........tại ........................ 

- Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú  ..................................................................  

- Địa chỉ liên hệ:  ..............................................................................................  

- Điện thoại: ............................................Fax (nếu có) ....................................  

- Số tài Khoản:.......................................tại Ngân hàng: ..................................  

- Mã số thuế:  ...................................................................................................  

Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư với các 

nội dung sau đây: 

Điều 1. Các thông tin về nhà ở mua bán 

1. Loại nhà ở (căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ): .....................................  

2. Địa chỉ nhà ở:  ..............................................................................................  

3. Diện tích sử dụng ..................m2 (đối với căn hộ chung cư là diện tích thông thủy) 

4. Các thông tin về phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung, phần sử dụng riêng, phần sử 

dụng chung (nếu là căn hộ chung cư): .............................................................  

5. Các trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở:  ............................................  

6. Đặc Điểm về đất xây dựng:  ........................................................................  

64 Các căn cứ khác liên quan đến việc mua nhà ở phục vụ tái định cư. 
65 Ghi rõ họ và tên người đại diện theo pháp luật nếu bên mua là tổ chức; ghi rõ họ và tên cá nhân nếu bên 
mua là cá nhân. 707



Điều 2. Giá bán và phương thức thanh toán 

1. Giá bán nhà ở là …………………… đồng 

(Bằng chữ: ......................................................................................................). 

Giá bán này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT). 

2. Kinh phí bảo trì 2% giá bán căn hộ 66 là........................ đồng. 

(Bằng chữ: ......................................................................................................). 

3. Tổng giá trị hợp đồng ..............................đồng 

(Bằng chữ: ......................................................................................................). 

4. Phương thức thanh toán: thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức (trả bằng 

tiền mặt hoặc chuyển Khoản qua ngân hàng)  ..................................... 

5. Thời hạn thực hiện thanh toán (do các bên thỏa thuận lựa chọn phương thức thanh toán). 

a) Thanh toán một lần vào ngày........tháng........năm........ (hoặc trong thời hạn .........ngày, kể 

từ sau ngày ký kết Hợp đồng này). 

b) Trường hợp mua nhà ở theo phương thức trả chậm, trả dần thì thực hiện thanh toán vào 

các đợt như sau: 

- Đợt 1 là .......................đồng. 

- Đợt 2 là .......................đồng. 

- Đợt tiếp theo  ............................................................................................. đồng. 

Trước mỗi đợt thanh toán theo thỏa thuận tại Khoản này, Bên bán có trách nhiệm thông báo 

bằng văn bản (thông qua hình thức như fax, chuyển bưu điện....) cho Bên mua biết rõ số tiền 

phải thanh toán và thời hạn phải thanh toán kể từ ngày nhận được thông báo. 

Trong mọi trường hợp khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) thì 

bên bán không được thu quá 95% giá trị của Hợp đồng; giá trị còn lại của Hợp đồng được 

thanh toán khi cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận cho Bên mua. 

6. Mức phí và nguyên tắc Điều chỉnh mức phí quản lý vận hành nhà chung cư trong thời 

gian chưa thành lập Ban Quản trị nhà chung cư67. 

Điều 3. Thời hạn giao nhận nhà ở và hồ sơ kèm theo 

1. Bên bán có trách nhiệm bàn giao nhà ở kèm theo các trang thiết bị gắn với nhà ở đó và 

giấy tờ về nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho Bên mua trong thời hạn là ……….. 

ngày, kể từ ngày Bên mua thanh toán đủ số tiền mua nhà ở theo quy định của pháp luật (trừ 

trường hợp các bên có thỏa thuận khác). Việc bàn giao nhà ở phải lập thành biên bản có chữ 

ký xác nhận của hai bên. 

2. Các thỏa thuận khác  ......................................................................... 

Điều 4. Bảo hành nhà ở 

1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo đúng quy định của Luật Nhà ở. 

2. Bên mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên bán khi nhà ở có các hư hỏng 

thuộc diện được bảo hành. Trong thời hạn ……… ngày, kể từ ngày nhận được thông báo 

của Bên mua, Bên bán có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành các hư hỏng theo đúng quy 

định. Nếu Bên bán chậm thực hiện bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên mua thì phải chịu 

trách nhiệm bồi thường. 

3. Không thực hiện việc bảo hành trong các trường hợp nhà ở bị hư hỏng do thiên tai, địch 

họa hoặc do lỗi của người sử dụng gây ra. 

4. Sau thời hạn bảo hành theo quy định của Luật Nhà ở, việc sửa chữa những hư hỏng thuộc 

trách nhiệm của Bên mua. 

5. Các thỏa thuận khác:  ...................................................................................  

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán 

1. Quyền của Bên bán: 

66 Đối với căn hộ là nhà chung cư. 
67 Chỉ ghi nếu là căn hộ chung cư. 708



a) Yêu cầu Bên mua trả đủ tiền mua nhà ở theo đúng thỏa thuận nêu tại Điều 2 của Hợp 

đồng này; 

b) Yêu cầu Bên mua nhận bàn giao nhà ở theo đúng thỏa thuận nêu tại Điều 3 của Hợp đồng 

này; 

c) Yêu cầu Bên mua thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc mua bán nhà 

ở theo quy định của pháp luật; 

d) Các quyền khác (nhưng không được trái quy định pháp luật). 

2. Nghĩa vụ của Bên bán: 

a) Bàn giao nhà ở kèm theo hồ sơ cho Bên mua theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của hợp 

đồng này; 

b) Thực hiện bảo hành nhà ở cho Bên mua theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này; 

c) Bảo quản nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở trong thời gian chưa bàn giao nhà cho 

Bên mua; 

d) Có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho Bên mua (trừ trường hợp 

các bên có thỏa thuận Bên mua chịu trách nhiệm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận); 

đ) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

e) Các nghĩa vụ khác (nhưng không trái với quy định pháp luật). 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua 

1. Quyền của Bên mua: 

a) Yêu cầu Bên bán bàn giao nhà kèm theo giấy tờ về nhà ở theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 

của Hợp đồng này; 

b) Yêu cầu Bên bán phối hợp, cung cấp các giấy tờ có liên quan để làm thủ tục đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận (nếu Bên mua nhận làm thủ tục này); 

c) Yêu cầu Bên bán bảo hành nhà ở theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này; bồi thường 

thiệt hại do việc giao nhà không đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong Hợp 

đồng; 

d) Các quyền khác (nhưng không trái với quy định của pháp luật). 

2. Nghĩa vụ của Bên mua: 

a) Trả đầy đủ tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp đồng này; 

b) Nhận bàn giao nhà ở kèm theo giấy tờ về nhà ở theo đúng thỏa thuận của Hợp đồng này; 

c) Nộp đầy đủ các Khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến mua bán nhà ở cho Nhà nước theo 

quy định của pháp luật; 

d) Các nghĩa vụ khác (nhưng không trái với quy định của pháp luật). 

Điều 7. Trách nhiệm của các bên do vi phạm Hợp đồng 

Hai bên thỏa thuận cụ thể các trách nhiệm (như phạt; tính lãi, mức lãi suất; phương thức 

thực hiện trách nhiệm....) do vi phạm Hợp đồng trong các trường hợp Bên mua chậm thanh 

toán tiền mua nhà hoặc chậm nhận bàn giao nhà ở, Bên bán chậm bàn giao nhà ở. 

Điều 8. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ 

1. Bên mua có quyền thực hiện các giao dịch như chuyển nhượng, thế chấp, cho thuê để ở, 

tặng cho và các giao dịch khác theo quy định của pháp luật về nhà ở sau khi được cấp Giấy 

chứng nhận đối với nhà ở đó. 

2. Thỏa thuận khác về chuyển giao quyền và nghĩa vụ nhưng không trái quy định pháp luật. 

Điều 9. Các trường hợp chấm dứt Hợp đồng 

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau: 

1. Hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản. Trong trường hợp này, hai bên sẽ thỏa 

thuận các Điều kiện và thời hạn chấm dứt. 

2. Bên mua chậm trễ thanh toán tiền mua nhà quá ........ngày (hoặc tháng) theo thỏa thuận tại 

Điều 2 của Hợp đồng này. 

3. Bên bán chậm trễ bàn giao nhà ở quá ..........ngày (hoặc tháng) theo thời hạn đã thỏa thuận 

tại Điều 3 của Hợp đồng này. 

4. Các thỏa thuận khác. 

Điều 10. Cam kết của các bên và giải quyết tranh chấp 
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1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung Hợp đồng đã ký. Trường hợp hai bên 

có tranh chấp về nội dung của Hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua 

thương lượng. Trong trường hợp hai bên không thương lượng được thì một trong hai bên có 

quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

2. Các cam kết khác. 

Điều 11. Các thỏa thuận khác 

(Các thỏa thuận trong Hợp đồng này phải phù hợp với quy định của pháp luật và không trái 

đạo đức xã hội). 

1 ........................................................................................................................  

2 ........................................................................................................................  

Điều 12. Hiệu lực của Hợp đồng 

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày  .........................................................  

2. Hợp đồng này được lập thành ..... bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ....bản, 

.... bản lưu tại cơ quan thuế, .... bản lưu tại cơ quan công chứng hoặc chứng thực (nếu có) và 

…. bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. 

 

BÊN MUA 

(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì 

đóng dấu và ghi rõ chức vụ người ký) 

BÊN BÁN 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ người 

ký) 

 

PHỤ LỤC SỐ 20 

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

….., ngày ….. tháng …. năm …… 

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở68 

Số ........../HĐ 

Căn cứ Bộ Luật dân sự; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 

tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của 

Luật Nhà ở; 

Căn cứ đơn đề nghị thuê nhà ở của Ông (Bà) ... ... .... ... ... ... đề ngày.....tháng.... năm....  

Căn cứ69 ...........................................................................................................  

Hai bên chúng tôi gồm: 

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê): 

- Tên đơn vị:  ....................................................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật:  .....................................................................  

- Địa chỉ liên hệ:  ..............................................................................................  

- Hộ khẩu thường trú:  ......................................................................................  

- Điện thoại: ..................................................Fax (nếu có):  ............................  

- Số tài Khoản: ............................................tại Ngân hàng:  ...........................  

- Mã số thuế:  ...................................................................................................  

68 Ghi rõ là nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước hoặc nhà ở phục vụ tái định cư hoặc nhà ở cũ thuộc sở 
hữu nhà nước. 
69 Các căn cứ liên quan đến việc thuê nhà ở ..... 710



BÊN THUÊ NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên thuê): 

- Ông (bà): ........................................................là đại diện cho các thành viên cùng thuê nhà 

ở có tên trong phụ lục A đính kèm theo Hợp đồng này70. 

- Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân) .......................................cấp ngày 

........../........./.........., tại  ...................................................................................  

- Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú  ..................................................................  

- Địa chỉ liên hệ:  ..............................................................................................  

- Điện thoại:  ....................................................................................................  

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê nhà ở với các nội dung sau đây: 

Điều 1. Thông tin về nhà ở cho thuê 

1. Loại nhà ở (căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ):  ....................................  

2. Địa chỉ nhà ở:  ..............................................................................................  

3. Diện tích sử dụng ...............m2 (đối với căn hộ chung cư là diện tích thông thủy) 

4. Các thông tin về phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung, phần sử dụng riêng, phần sử 

dụng chung (nếu là căn hộ chung cư): .............................................................  

5. Các trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở:  ............................................  

6. Đặc Điểm về đất xây dựng:  ........................................................................  

(Trường hợp là nhà ở cũ thì ghi rõ diện tích chính, diện tích phụ, diện tích tự xây dựng thêm 

(nếu có); trường hợp nhà ở xã hội cho sinh viên thuê thì ghi thêm phần trang thiết bị gắn 

liền với căn hộ đó (như giường tầng, quạt máy, bình nước...), ghi rõ ràng diện tích sinh hoạt 

chung như nhà văn hóa, nhà thể thao mà sinh viên được sử dụng có thu phí hoặc không thu 

phí). 

Điều 2. Giá thuê nhà ở, phương thức và thời hạn thanh toán 

1. Giá thuê nhà ở là............................đồng/01 tháng (I) 

(Bằng chữ:...............................................................................). 

Căn cứ vào quy định pháp luật về nhà ở áp dụng đối với từng loại nhà ở (nhà ở xã hội, nhà 

ở tái định cư hoặc nhà ở cũ) để ghi rõ trong Hợp đồng giá thuê nhà ở có bao gồm hoặc 

không bao gồm các chi phí như chi phí bảo trì, chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng, quản lý 

vận hành.... 

Giá thuê nhà ở sẽ được Điều chỉnh khi Nhà nước có thay đổi về khung giá hoặc giá thuê 

(nếu có). Bên cho thuê có trách nhiệm thông báo giá thuê mới cho Bên thuê trước khi áp 

dụng ít nhất là 01 tháng. 

2. Số tiền thuê nhà được miễn, giảm là........................đồng/tháng (II) 

(Bằng chữ: ...............................................................đồng/tháng) 

Bên cho thuê phải ghi rõ căn cứ pháp luật để miễn, giảm tiền thuê nhà ở71. 

3. Số tiền thuê Bên thuê phải trả hàng tháng là: 

(I) - (II) = ................................................. đồng/tháng 

(Bằng chữ: ...............................................................đồng/tháng) 

4. Phương thức thanh toán: Bên thuê có trách nhiệm trả bằng (ghi rõ là trả bằng tiền mặt 

Việt Nam đồng hoặc chuyển Khoản)72: ............................ 

5. Thời hạn thanh toán: Bên thuê trả tiền thuê nhà ở vào ngày ..... hàng tháng 

6. Chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do Bên thuê thanh toán cho 

bên cung cấp dịch vụ. Các chi phí này không tính vào giá thuê nhà ở quy định tại Khoản 1 

Điều này và Bên thuê thanh toán theo thời hạn thỏa thuận với bên cung cấp dịch vụ. 

Điều 3. Thời Điểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê nhà ở 

70 Các thành viên có tên trong Hợp đồng thuê nhà ở phải có văn bản thống nhất cử người đại diện ký Hợp 
đồng thuê nhà ở này. 
71 Trong trường hợp đối tượng được miễn, giảm tiền thuê thì ghi rõ số tiền và Điều, khoản áp dụng của 
Nghị định 99/2015/NĐ-CP và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Việc miễn, giảm tiền thuê chỉ áp dụng 
với nhà ở cũ, nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. 
72 Hai bên thỏa thuận rõ phương thức và địa chỉ nộp tiền thuê nhà ở 711



1. Thời Điểm giao nhận nhà ở: ngày……tháng…….năm……  

2. Thời hạn cho thuê nhà ở là .... tháng (năm), kể từ ngày.........tháng.........năm......... 

Trước khi hết thời hạn Hợp đồng 03 tháng, nếu Bên thuê có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở thì 

có đơn đề nghị Bên cho thuê ký gia hạn Hợp đồng thuê nhà ở. Căn cứ vào đơn đề nghị, Bên 

cho thuê có trách nhiệm xem xét, đối chiếu quy định của pháp luật về đối tượng, Điều kiện 

được thuê nhà ở để thông báo cho Bên thuê biết ký gia hạn Hợp đồng thuê theo phụ lục B 

đính kèm theo Hợp đồng thuê này; nếu Bên thuê không còn thuộc đối tượng, đủ Điều kiện 

được thuê nhà ở tại địa chỉ quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Hợp đồng này hoặc không còn 

nhu cầu thuê tiếp thì hai bên chấm dứt Hợp đồng thuê và Bên thuê phải bàn giao lại nhà ở 

cho Bên cho thuê trong thời hạn quy định tại Hợp đồng này 

3. Đối với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thì phải ghi rõ vào Khoản này thời Điểm nhà ở 

được bố trí sử dụng theo quy định của pháp luật nhà ở. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê 

1. Quyền của Bên cho thuê: 

a) Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà ở đúng Mục đích và thực hiện đúng các quy định về quản 

lý sử dụng nhà ở cho thuê; 

b) Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền nhà theo đúng thời hạn đã cam kết và các chi phí khác cho 

bên cung cấp dịch vụ (nếu có); 

c) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng và bồi thường thiệt hại do lỗi của 

Bên thuê gây ra; 

d) Thu hồi nhà ở trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà theo quy định tại Điều 6 

của hợp đồng này hoặc khi nhà ở thuê thuộc diện bị thu hồi theo quy định của Luật Nhà ở 

và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; 

đ) Các quyền khác theo thỏa thuận. 

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê: 

a) Giao nhà cho Bên thuê đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Hợp đồng này; 

b) Phổ biến, hướng dẫn cho Bên thuê biết quy định về quản lý sử dụng nhà ở; 

c) Bảo trì, quản lý vận hành nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng 

nhà ở; 

d) Thông báo cho Bên thuê những thay đổi về giá thuê, phí dịch vụ quản lý vận hành trước 

khi áp dụng ít nhất là 01 tháng; 

đ) Làm thủ tục ký gia hạn Hợp đồng thuê nếu Bên thuê vẫn đủ Điều kiện được thuê nhà ở 

và có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở; 

e) Chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý, xử lý nhà ở cho 

thuê và giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng này; 

g) Thông báo cho Bên thuê biết rõ thời gian thực hiện thu hồi nhà ở trong trường hợp nhà ở 

thuê thuộc diện bị thu hồi; 

h) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê 

1. Quyền của Bên thuê: 

a) Nhận nhà ở theo đúng thỏa thuận nêu tại Khoản 1 Điều 3 của Hợp đồng này; 

b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng của nhà ở mà không phải do lỗi 

của mình gây ra; 

c) Được tiếp tục ký gia hạn hợp đồng thuê nếu hết hạn Hợp đồng mà vẫn thuộc đối tượng, 

đủ Điều kiện được thuê nhà ở và có nhu cầu thuê tiếp; 

d) Các quyền khác theo thỏa thuận. 

2. Nghĩa vụ của Bên thuê: 

a) Trả đủ tiền thuê nhà theo đúng thời hạn đã cam kết; 

b) Thanh toán đầy đủ đúng hạn chi phí quản lý vận hành nhà ở và các chi phí khác cho bên 

cung cấp dịch vụ trong quá trình sử dụng nhà ở cho thuê; 

c) Sử dụng nhà thuê đúng Mục đích; giữ gìn nhà ở, có trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng 

và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 
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d) Không được tự ý sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại nhà ở thuê; chấp hành đầy đủ các quy 

định về quản lý sử dụng nhà ở, các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về quản lý, xử lý 

nhà ở và giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng này; 

đ) Không được chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác sử dụng nhà thuê 

dưới bất kỳ hình thức nào; 

e) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư 

trú; 

g) Giao lại nhà cho Bên cho thuê trong các trường hợp chấm dứt Hợp đồng quy định tại 

Điều 6 của hợp đồng này hoặc trong trường hợp nhà ở thuê thuộc diện bị thu hồi trong thời 

hạn …….. ngày, kể từ ngày Bên thuê nhận được thông báo của Bên cho thuê; 

h) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận. 

Điều 6. Chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở 

Việc chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện trong các 

trường hợp sau: 

1. Khi hai bên cùng nhất trí chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở; 

2. Khi Bên thuê không còn thuộc đối tượng, Điều kiện được tiếp tục thuê nhà ở hoặc không 

có nhu cầu thuê tiếp; 

3. Khi Bên thuê nhà chết mà khi chết không có ai trong hộ gia đình đang cùng sinh sống; 

4. Khi Bên thuê không trả tiền thuê nhà liên tục trong ba tháng mà không có lý do chính 

đáng; 

5. Khi Bên thuê tự ý sửa chữa, đục phá kết cấu, cải tạo hoặc cơi nới nhà ở thuê; 

6. Khi Bên thuê tự ý chuyển quyền thuê cho người khác hoặc cho người khác sử dụng nhà ở 

thuê; 

7. Khi nhà ở thuê bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ và Bên thuê phải di chuyển ra khỏi 

chỗ ở theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà ở thuê nằm trong khu vực đã có 

quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; 

8. Khi một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận của Hợp đồng này 

(nếu có) hoặc theo quy định pháp luật. 

Điều 7. Trách nhiệm của các bên do vi phạm Hợp đồng 

Hai bên thỏa thuận cụ thể về các trường hợp vi phạm Hợp đồng và trách nhiệm của mỗi bên 

trong trường hợp vi phạm. 

Điều 8. Cam kết của các bên và giải quyết tranh chấp 

1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng này. 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vấn đề mới thì hai bên thỏa thuận lập phụ lục 

Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng này có giá trị pháp lý như hợp đồng chính. 

2. Trường hợp các bên có tranh chấp về các nội dung của Hợp đồng này thì hai bên cùng 

bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng 

được thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

3. Các cam kết khác. 

Điều 9. Các thỏa thuận khác 

(Các thỏa thuận trong Hợp đồng này phải phù hợp với quy định của pháp luật và không trái 

đạo đức xã hội). 

1. .......................................................................................................................  

2. .......................................................................................................................  

Điều 10. Hiệu lực của Hợp đồng 

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ……. 

2. Hợp đồng này được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

và 01 bản gửi cơ quan quản lý nhà ở để theo dõi, quản lý./. 

BÊN THUÊ NHÀ Ở 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở 

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức 

vụ của người ký) 
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Phụ lục A 

Tên các thành viên trong Hợp đồng thuê nhà ở số ………..ngày ……./……../…….. bao 

gồm: 

STT Họ và tên thành viên trong Hợp đồng 

thuê nhà ở 

Mối quan hệ với người đại diện 

đứng tên ký Hợp đồng thuê 

nhà ở 

Ghi chú 

1 
Nguyễn Văn A 

Số CMND:…………….. 
Đứng tên ký hợp đồng thuê nhà ở  

2 
Nguyễn Thị B 

Số CMND:……………... 
Vợ  

3 
Nguyễn Văn C 

Số CMND:……………... 
Con đẻ  

….. ………………………….. ………..  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ghi chú: Chỉ ghi tên các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên. Phụ lục này được đóng dấu xác 

nhận của Bên cho thuê nhà ở. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

Phụ lục B: Gia hạn Hợp đồng thuê nhà ở 

Hôm nay, ngày ……tháng …….năm …….Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết phụ lục gia 

hạn Hợp đồng thuê nhà ở theo Hợp đồng thuê nhà số ……….ký ngày ……/…../…… với 

các nội dung sau đây: 

1. Họ và tên người tiếp tục được thuê nhà ở: 

- Họ và tên73: …………………………………CMND số …………………… là:   

- Họ và tên: …………………………………CMND số …………………… là:   

- Họ và tên: …………………………………CMND số …………………… là:   

- Họ và tên: …………………………………CMND số …………………… là:   

2. Giá thuê nhà ở: 

Giá thuê nhà ở74 là ………………. Việt Nam đồng/tháng 

(Bằng chữ: …………………………………….Việt Nam đồng/tháng). 

73 Ghi họ tên thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên được tiếp tục thuê nhà ở và mối quan hệ với người đứng tên 
Hợp đồng thuê nhà ở hoặc người đại diện ký gia hạn Hợp đồng (nếu có thay đổi người đứng tên Hợp đồng) 
74 Đã bao gồm kinh phí bảo trì nhà ở. 714



Giá thuê nhà ở này được tính từ ngày ……tháng ……năm.... 

3. Thời hạn thuê nhà ở: 

Thời hạn thuê nhà ở là ………….tháng (năm), kể từ ngày ……/..../….. 

(Trường hợp thuê nhà ở phục vụ tái định cư, người thuê có nhu cầu thuê tiếp thì được gia 

hạn Hợp đồng trong thời hạn không quá 03 năm). 

4. Cam kết các Bên 

a) Các nội dung khác trong Hợp đồng thuê nhà số …….ký ngày ……/..../……vẫn có giá trị 

pháp lý đối với hai bên khi thực hiện thuê nhà ở theo thời hạn quy định tại phụ lục gia hạn 

Hợp đồng này. 

b) Các thành viên có tên trong phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà ở này cùng với Bên cho 

thuê tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã quy định tại Hợp đồng thuê nhà ở số 

……… ký ngày ……/..../…… 

c) Phụ lục này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng thuê nhà ở số …….và có 

hiệu lực pháp lý như Hợp đồng này; 

d) Phụ lục gia hạn Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và được lập thành 03 

bản, mỗi bên giữ 01 bản và 01 bản gửi cho cơ quan quản lý nhà ở để theo dõi, quản lý./. 

 

BÊN THUÊ NHÀ Ở 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở 

(Ký, ghi chức vụ của người ký và đóng dấu) 

 

PHỤ LỤC SỐ 21 

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

………, ngày…..tháng…..năm….. 

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở75 

Số: ……../HĐ 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 

tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của 

Luật Nhà ở; 

Căn cứ đơn đề nghị thuê mua nhà ở của Ông (Bà)....đề ngày … … …tháng … … …...năm … 

… …  

Căn cứ76  ..........................................................................................................  

Hai bên chúng tôi gồm: 

BÊN CHO THUÊ MUA NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê mua): 

- Tên đơn vị:  ....................................................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật:  .....................................................................  

- Địa chỉ liên hệ:  ..............................................................................................  

- Hộ khẩu thường trú:  ......................................................................................  

- Điện thoại:……………………………………Fax (nếu có):  .......................  

- Số tài Khoản: ……………………………..tại Ngân hàng:  .........................  

75 Ghi rõ là nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước hoặc nhà ở phục vụ tái định cư. 
76 Các căn cứ khác liên quan đến việc thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà 
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- Mã số thuế:  ...................................................................................................  

BÊN THUÊ MUA NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên thuê mua): 

- Ông (bà): …………………………….là đại diện cho các thành viên thuê mua nhà ở có tên 

trong phụ lục đính kèm theo Hợp đồng này (nếu có). 

- Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số 

………………………………cấp ngày ……/…./……tại  ..............................  

- Hộ khẩu thường trú:  ......................................................................................  

- Địa chỉ liên hệ:  ..............................................................................................  

- Điện thoại:  ....................................................................................................  

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê mua nhà ở với các nội dung sau: 

Điều 1. Các thông tin về nhà ở thuê mua: 

1. Loại nhà ở (căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ): .....................................  

2. Địa chỉ nhà ở:  ..............................................................................................  

3. Diện tích sử dụng …………m2 (đối với căn hộ chung cư là diện tích thông thủy) 

4. Các thông tin về phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung, phần sử dụng riêng, phần sử 

dụng chung (nếu là căn hộ chung cư): 

 ..........................................................................................................................  

5. Các trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở:  ............................................  

6. Đặc Điểm về đất xây dựng:  ........................................................................  

(Có bản vẽ sơ đồ vị trí nhà ở, mặt bằng nhà ở đính kèm Hợp đồng này) 

Điều 2. Giá thuê mua, các chi phí liên quan và phương thức, thời hạn thanh toán 

1. Giá thuê mua nhà ở là ………………………..đồng 

(Bằng chữ:…………………………………………………………….). 

Giá thuê mua này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT). 

2. Kinh phí bảo trì 2% giá thuê mua căn hộ 77 là ………………đồng. 

(Bằng chữ:…………………………………………………………….). 

3. Tổng giá trị Hợp đồng ……………………………đồng 

(Bằng chữ:…………………………………………………………….). 

4. Phương thức thanh toán: 

a) Tiền trả lần đầu ngay sau khi ký kết Hợp đồng (ghi rõ bằng 20% hoặc nhiều hơn nhưng 

không quá 50% giá trị của nhà ở thuê mua) là: …………………..đồng. 

(Bằng chữ:…………………………………………………………….). 

b) Tiền thuê mua nhà ở phải trả hàng tháng: ………….đồng/01 tháng. 

(Bằng chữ:…………………………………………………………….). 

c) Tiền thuê mua được trả bằng (ghi rõ là trả bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển 

Khoản) qua …………………………………………………. 

5. Các chi phí về quản lý vận hành nhà ở, chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch 

vụ khác do Bên thuê mua thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận. Các chi phí 

này không tính vào giá thuê mua nhà ở quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Trong mọi trường hợp khi Bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận thì Bên cho thuê 

mua không được thu quá 95% giá trị Hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh 

toán khi cơ quan nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và 

tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) cho Bên thuê mua. 

Điều 3. Thời Điểm giao nhận nhà ở, thời hạn cho thuê mua 

1. Thời Điểm giao nhận nhà ở là ngày …..tháng…… năm ……(hoặc trong thời hạn 

ngày………. (tháng) kể từ ngày ký kết Hợp đồng. 

2. Thời hạn cho thuê mua nhà ở là ……năm (……..tháng), kể từ ngày…….tháng ……..năm 

……..đến ngày ……tháng ……..năm …… 

(Thời hạn thuê mua do các bên thỏa thuận nhưng tối thiểu là 05 năm, kể từ ngày ký kết Hợp 

đồng thuê mua nhà ở). 

77 Đối với căn hộ là nhà chung cư. 716



3. Sau thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu Bên thuê mua nhà ở đã thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ đối với Bên cho thuê mua thì Bên cho thuê mua có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị 

cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho Bên thuê mua. 

Điều 4. Bảo hành nhà ở 

1. Bên cho thuê mua có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo đúng quy định của Luật Nhà ở. 

2. Bên thuê mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên cho thuê mua khi nhà ở có 

các hư hỏng thuộc diện được bảo hành. Trong thời hạn ……….ngày, kể từ ngày nhận được 

thông báo của Bên thuê mua, Bên cho thuê mua có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành các 

hư hỏng theo đúng quy định. Nếu Bên cho thuê mua chậm thực hiện bảo hành mà gây thiệt 

hại cho Bên thuê mua thì phải chịu trách nhiệm bồi thường. 

3. Không thực hiện việc bảo hành trong các trường hợp nhà ở bị hư hỏng do thiên tai, địch 

họa hoặc do lỗi của người sử dụng gây ra. 

4. Sau thời hạn bảo hành theo quy định của Luật Nhà ở, việc sửa chữa những hư hỏng thuộc 

trách nhiệm của Bên thuê mua. 

5. Các thỏa thuận khác. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê mua 

1. Quyền của Bên cho thuê mua: 

a) Yêu cầu Bên thuê mua sử dụng nhà ở thuê mua đúng Mục đích và thực hiện đúng các quy 

định về quản lý sử dụng nhà ở thuê mua; 

b) Yêu cầu Bên thuê mua trả đủ tiền thuê mua nhà ở theo thời hạn đã cam kết; 

c) Yêu cầu Bên thuê mua có trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng và bồi thường thiệt hại do 

lỗi của Bên thuê mua gây ra trong thời gian thuê mua nhà ở; 

d) Được chấm dứt Hợp đồng thuê mua và thu hồi nhà ở cho thuê mua trong các trường hợp 

chấm dứt Hợp đồng thuê nhà quy định tại Điều 7 của Hợp đồng này hoặc khi nhà ở thuê 

mua thuộc diện bị thu hồi theo quy định Luật Nhà ở; 

đ) Các quyền khác (nhưng không trái quy định của pháp luật). 

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê mua: 

a) Giao nhà cho Bên thuê mua theo đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Hợp 

đồng này; 

b) Phổ biến, hướng dẫn cho Bên thuê mua biết quy định về quản lý sử dụng nhà ở thuê mua; 

c) Bảo trì, quản lý vận hành nhà ở cho thuê mua theo quy định của pháp luật về quản lý sử 

dụng nhà ở; 

d) Thông báo bằng văn bản cho Bên thuê mua những thay đổi về giá cho thuê mua, phí dịch 

vụ quản lý vận hành nhà ở trước khi áp dụng ít nhất là 01 tháng; 

đ) Thông báo cho Bên thuê mua biết rõ thời gian thực hiện thu hồi nhà ở trong trường hợp 

nhà ở thuê mua thuộc diện bị thu hồi; 

e) Hướng dẫn, đôn đốc Bên thuê mua thực hiện các quy định về quản lý hộ khẩu, nhân khẩu 

và quy định về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường; 

g) Làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho Bên thuê mua 

khi hết thời hạn thuê mua và Bên mua đã thanh toán đủ tiền thuê mua nhà ở theo thỏa thuận 

trong hợp đồng này; 

h) Chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý, xử lý nhà ở 

thuê mua và giải quyết các tranh chấp có liên quan đến Hợp đồng này; 

i) Các nghĩa vụ khác nhưng không trái quy định của pháp luật. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê mua 

1. Quyền của Bên thuê mua: 

a) Yêu cầu Bên cho thuê mua giao nhà ở theo đúng thỏa thuận tại Khoản 1 Điều 3 của Hợp 

đồng này; 

b) Yêu cầu Bên cho thuê mua sửa chữa kịp thời những hư hỏng mà không phải do lỗi của 

mình gây ra; 
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c) Yêu cầu Bên cho thuê mua làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận sau khi hết hạn Hợp đồng thuê mua và Bên thuê mua đã trả đủ tiền thuê mua theo thỏa 

thuận trong Hợp đồng này; 

d) Được quyền thực hiện các giao dịch về nhà ở sau khi đã trả hết tiền thuê mua và đã được 

cấp Giấy chứng nhận; trường hợp là nhà ở xã hội thì phải phải đảm bảo sau thời gian là 05 

năm, kể từ khi trả hết tiền thuê mua và đã được cấp Giấy chứng nhận; 

đ) Các quyền khác (nhưng không trái quy định của pháp luật). 

2. Nghĩa vụ của Bên thuê mua: 

a) Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn tiền thuê mua trả lần đầu và tiền thuê nhà hàng tháng 

theo thỏa thuận quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này; thanh toán phí quản lý vận hành và 

các chi phí khác liên quan đến việc sử dụng nhà ở cho bên cung cấp dịch vụ; 

b) Sử dụng nhà ở đúng Mục đích; giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm sửa chữa phần hư hỏng 

do mình gây ra; 

c) Chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuê mua và quyết định của cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này; 

d) Không được chuyển nhượng nhà ở thuê mua dưới bất kỳ hình thức nào trong thời gian 

thuê mua nhà ở; 

đ) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư 

trú; 

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

g) Giao lại nhà ở cho Bên cho thuê mua trong thời hạn …..ngày kể từ khi chấm dứt Hợp 

đồng thuê mua nhà ở theo quy định Điều 7 của Hợp đồng hoặc trong trường hợp nhà ở thuê 

mua thuộc diện bị thu hồi theo quy định của pháp luật; 

h) Các nghĩa vụ khác (nhưng không trái quy định của pháp luật). 

Điều 7. Chấm dứt Hợp đồng thuê mua nhà ở 

Hai bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng thuê mua nhà ở khi có một trong các trường hợp 

sau: 

1. Khi hai bên cùng nhất trí chấm dứt Hợp đồng thuê mua nhà ở. 

2. Khi Bên thuê mua không trả tiền thuê nhà liên tục trong ba tháng mà không có lý do 

chính đáng. 

3. Khi Bên thuê mua tự ý sửa chữa, đục phá kết cấu, cải tạo hoặc cơi nới nhà ở thuê mua 

trong thời hạn thuê mua. 

4. Khi Bên thuê mua tự ý chuyển quyền thuê cho người khác trong thời hạn thuê mua. 

5. Khi nhà ở cho thuê mua bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ và Bên thuê mua phải di 

chuyển ra khỏi chỗ ở theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà ở thuê mua nằm 

trong khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc có quyết định phá dỡ 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

6. Đối với trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thì khi Bên thuê mua nhà ở chết mà khi chết 

không có người thừa kế hợp pháp hoặc có người thừa kế hợp pháp nhưng Bên thuê mua 

chưa thực hiện được hai phần ba thời hạn thuê mua theo quy định. 

Trường hợp có người thừa kế hợp pháp nhưng Bên thuê mua chưa thực hiện được hai phần 

ba thời hạn thuê mua theo quy định thì người thừa kế hợp pháp của Bên thuê mua được 

hoàn trả lại 20% giá trị hợp đồng mà Bên thuê mua đã nộp lần đầu quy định tại Điểm a 

Khoản 4 Điều 2 của hợp đồng này (có tính lãi theo lãi suất không kỳ hạn của ngân hàng 

thương mại tại thời Điểm hoàn trả). 

Điều 8. Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng 

Hai bên thỏa thuận cụ thể về các trường hợp vi phạm hợp đồng và trách nhiệm của mỗi bên 

trong trường hợp vi phạm (thỏa thuận này phải phù hợp với quy định pháp luật và không 

trái với đạo đức xã hội). 

Điều 9. Cam kết của các bên và giải quyết tranh chấp 
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1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng này. 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vấn đề mới thì hai bên thỏa thuận lập phụ lục 

Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng này có giá trị pháp lý như Hợp đồng chính. 

2. Trường hợp các bên có tranh chấp về các nội dung của Hợp đồng này thì hai bên cùng 

bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng 

được thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

3. Các cam kết khác (nếu có): ……….. 

Điều 10. Các thỏa thuận khác 

(Các thỏa thuận trong Hợp đồng này phải phù hợp với quy định của pháp luật và không trái 

đạo đức xã hội). 

1  .......................................................................................................................  

2  .......................................................................................................................  

Điều 11. Hiệu lực của Hợp đồng 

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …….. 

2. Hợp đồng này được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

và 01 bản gửi cơ quan quản lý nhà ở để theo dõi, quản lý./. 

 

BÊN THUÊ MUA NHÀ Ở 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
BÊN CHO THUÊ MUA NHÀ Ở 

(Ký, đóng dấu và ghi chức vụ của người ký) 

 

Phụ lục Hợp đồng 

Các thành viên có tên trong Hợp đồng thuê mua nhà ở số …….ngày …./..../..... bao gồm: 

STT Họ và tên thành viên trong 

Hợp đồng thuê mua nhà ở 

Mối quan hệ với 

người đại diện đứng 

tên ký Hợp đồng thuê 

mua nhà ở 

Ghi chú 

1 
Nguyễn Văn A 

Số CMND: …………. 

Đứng tên ký Hợp đồng 

thuê mua 

 

2 
Lê Thị B 

Số CMND: …………. Vợ 
 

3 
Nguyễn Văn C 

Số CMND: …………. 
Con đẻ 

 

…. …………….. ………….  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ghi chú: Chỉ ghi tên những người từ đủ 18 tuổi trở lên. Phụ lục này được đóng dấu xác 

nhận của Bên cho thuê mua nhà ở. 
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PHỤ LỤC SỐ 22. 

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

………., ngày……tháng……năm……. 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

Số ……/HĐ 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 

tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của 

Luật Nhà ở; 

Căn cứ đơn đề nghị mua nhà ở của Ông (Bà) ……………………….đề ngày… … … …/… … 

… /… … … 

Căn cứ78………………………………………………….; 

BÊN BÁN NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên bán): 

- Tên đơn vị:  ....................................................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật:  .....................................................................  

- Hộ khẩu thường trú:  ......................................................................................  

- Địa chỉ liên hệ:  ..............................................................................................  

- Điện thoại:……………………………………Fax (nếu có):  .......................  

- Số tài Khoản: ……………………………..tại Ngân hàng:  .........................  

- Mã số thuế:  ...................................................................................................  

BÊN MUA NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên mua): 

- Ông (bà): ………………………………….là đại diện cho các thành viên trong hộ gia 

đình79 …………………………ký ngày……../……./…………….. 

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân):…………………………..cấp ngày…../…../……., 

tại  .....................................................................................................................  

- Và vợ hoặc chồng (nếu có) là:  ......................................................................  

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân): ………………………………cấp 

ngày…../…../……., tại ....................................................................................  

- Hộ khẩu thường trú:  ......................................................................................  

- Điện thoại:  ....................................................................................................  

- Địa chỉ liên hệ:  ..............................................................................................  

Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước với 

các nội dung sau: 

Điều 1. Thông tin của nhà ở mua bán: 

1. Loại nhà ở (ghi rõ căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, nhà biệt thự) 

 ..........................................................................................................................  

2. Địa chỉ nhà ở: ...............................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

3. Cấp (hạng) nhà ở: ………………………vị trí nhà ở  .................................  

78 Ghi Quyết định bán nhà ở của cơ quan có thẩm quyền 
79 Ghi tên người đại diện mà đã được các thành viên có văn bản thỏa thuận cử đứng tên Hợp đồng mua 
bán nhà ở 720



4. Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở là:  .........................................................  

5. Tổng diện tích sử dụng nhà ở là …………..m2, trong đó diện tích nhà chính là 

…………m2; diện tích nhà phụ là ………….m2. 

6. Diện tích đất là: ………......m2, trong đó sử dụng chung là ………….m2, sử dụng riêng 

là: …………….m2. 

7. Diện tích đất liền kề nằm ngoài Hợp đồng thuê nhà ở (nếu có): …………….m2 

(Kèm theo bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở thể hiện rõ diện tích theo Hợp đồng hoặc ngoài Hợp 

đồng thuê nhà ở). 

Điều 2. Giá bán nhà ở, phương thức và thời hạn thanh toán 

1. Giá bán nhà ở (bao gồm tiền nhà và tiền chuyển quyền sử dụng đất), trong đó: 

a) Tiền nhà ở là: ……………………………………………..Việt Nam đồng 

(Bằng chữ:………………………………………………………………..). 

b) Tiền chuyển quyền sử dụng đất là …………………….Việt Nam đồng 

(Bằng chữ:………………………………………………………………..). 

Tổng cộng: a + b = ……………………………………..Việt Nam đồng (I) 

(Bằng chữ:………………………………………………………………..). 

2. Số tiền mua nhà ở Bên mua được miễn, giảm là: 

a) Tiền nhà ở là: ……………………………………………..Việt Nam đồng 

(Bằng chữ:………………………………………………………………..). 

b) Tiền sử dụng đất là: ………………………………………Việt Nam đồng 

(Bằng chữ:………………………………………………………………..). 

Tổng cộng: a + b = …………………………………..Việt Nam đồng (II) 

(Trong đó giảm tiền nhà áp dụng quy định tại80  .............................................  

 ..........................................................................................................................  

Miễn, giảm tiền sử dụng đất áp dụng quy định tại81  .......................................  

 .......................................................................................................................... ) 

3. Số tiền mua nhà ở thực tế Bên mua phải trả cho Bên bán (I - II) là: 

………………………Việt Nam đồng; 

(Bằng chữ:………………………………………………………………..). 

4. Phương thức thanh toán: Bên mua trả bằng (ghi rõ là thanh toán bằng tiền mặt Việt Nam 

đồng hoặc chuyển vào tài Khoản Bên bán)82: ……………………… 

5. Thời hạn thanh toán: 

a) Bên mua có trách nhiệm trả tiền một lần ngay sau khi ký Hợp đồng này. Bên bán có trách 

nhiệm giao cho Bên mua Phiếu báo thanh toán tiền mua nhà ở sau khi ký hợp đồng này; 

b) Sau khi nhận được Phiếu báo thanh toán tiền mua nhà ở, Bên mua có trách nhiệm thanh 

toán đủ tiền mua nhà ở đúng thời hạn và địa Điểm ghi tại Phiếu báo thanh toán này. 

Điều 3. Thời hạn giao nhận nhà ở 

1. Hai bên thống nhất thời gian giao nhận nhà ở vào ngày ……… tháng ……. năm ……. kể 

từ ngày bên mua thanh toán đủ số tiền mua nhà ở (hoặc …………). 

2. Sau khi Bên mua thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về mua bán nhà ở và đã nhận nhà ở 

theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều này thì Bên bán có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ mua 

bán nhà ở và chuyển sang cho cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng 

nhận) cho Bên mua. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán 

1. Quyền của Bên bán: 

a) Yêu cầu Bên mua thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua nhà ở theo quy định tại Điều 2 

của hợp đồng này; 

80 Ghi rõ căn cứ áp dụng giảm tiền nhà 
81 Ghi rõ căn cứ áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất 
82 Ghi địa chỉ nộp tiền tại kho bạc 721



b) Bàn giao nhà ở cho Bên mua theo đúng thời gian thỏa thuận; 

c) Yêu cầu Bên mua bảo quản nhà ở trong thời gian chưa hoàn tất thủ tục mua bán nhà ở; 

d) Chấm dứt Hợp đồng mua bán nhà ở trong trường hợp quá ………. ngày kể từ ngày ký 

kết Hợp đồng mà Bên mua không thực hiện thanh toán tiền mua nhà ở mà không có lý do 

chính đáng; 

đ) Các quyền khác theo thỏa thuận. 

2. Nghĩa vụ của Bên bán: 

a) Giao nhà cho Bên mua đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Hợp đồng này; 

b) Hướng dẫn Bên mua nộp các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc mua bán nhà ở này; 

c) Xác định đúng diện tích nhà ở mua bán và làm thủ tục chuyển hồ sơ mua bán nhà ở sang 

cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận cho Bên mua; 

d) Phổ biến, hướng dẫn cho Bên mua biết quy định về quản lý sử dụng nhà ở đối với nhà ở 

mua bán là nhà chung cư, nhà biệt thự; 

đ) Chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc giải quyết tranh chấp Hợp 

đồng này; 

e) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua 

1. Quyền của Bên mua: 

a) Yêu cầu Bên bán bàn giao nhà kèm theo giấy tờ về nhà ở theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 

Hợp đồng này; 

b) Yêu cầu Bên bán làm thủ tục để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận sau khi đã 

hoàn thành thủ tục mua bán nhà ở; 

c) Các quyền khác theo thỏa thuận. 

2. Nghĩa vụ của Bên mua: 

a) Thanh toán đầy đủ tiền mua nhà ở và nộp các nghĩa vụ tài chính về mua bán nhà ở theo 

đúng quy định; 

b) Chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng nhà ở và quyết định của cơ quan 

có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này; 

c) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư 

trú; 

d) Trường hợp quá …….. ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng mà Bên mua không thanh toán 

đủ tiền mua nhà theo yêu cầu của Phiếu báo thanh toán tiền mua nhà ở và không nộp các 

nghĩa vụ tài chính theo quy định mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị chấm dứt Hợp 

đồng. Nếu Bên mua muốn tiếp tục mua nhà ở thì phải ký kết lại Hợp đồng mua bán nhà ở 

mới; 

e) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận. 

Điều 6. Cam kết của các bên 

1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung Hợp đồng đã ký. Trường hợp các bên 

có tranh chấp về các nội dung của Hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông 

qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì có quyền yêu 

cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

2. Các cam kết khác theo thỏa thuận. 

Điều 7. Hiệu lực của Hợp đồng 

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ………….. 

2. Hợp đồng này được lập thành 04 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản 

chuyển cơ quan cấp Giấy chứng nhận, 01 bản chuyển cho cơ quan thuế./. 

 

BÊN MUA NHÀ Ở 

(ký và ghi rõ họ tên) 
BÊN BÁN NHÀ Ở 

(ký tên, đóng dấu) 

 

Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở kèm theo Hợp đồng mua bán 

(đính kèm Hợp đồng mua bán nhà ở số……..ký ngày…../…./….) 
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Ví dụ 1: Trường hợp người mua nhà ở chỉ mua có diện tích theo Hợp đồng thuê nhà ở 

 

Bản vẽ sơ đồ, vị trí mặt bằng nhà ở theo Hợp đồng thuê 

nhà ở 

 

 

Đại diện đứng tên  

Ký hợp đồng mua bán nhà ở 

(ký và ghi rõ họ tên) 

Bên bán nhà ở 

(ký tên, đóng dấu) 

 

Ví dụ 2: Trường hợp người mua nhà ở mua cả diện tích theo Hợp đồng thuê và diện tích 

nằm ngoài Hợp đồng thuê 

 

Bản vẽ sơ đồ, vị trí mặt bằng nhà ở theo Hợp đồng thuê 

nhà ở và ngoài Hợp đồng thuê nhà ở  

 

 

 

Đại diện đứng tên  

ký Hợp đồng mua bán nhà ở 

(ký và ghi rõ họ tên) 

Bên bán nhà ở 

(ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: Trường hợp Bên thuê chỉ mua diện tích theo Hợp đồng thì sử dụng bản vẽ theo 

Hợp đồng thuê nhà ở theo ví dụ 1; trường hợp Bên mua có cả diện tích nằm ngoài Hợp đồng 

thì lập bản vẽ sơ đồ theo ví dụ 2. 
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PHỤ LỤC SỐ 23 

MẪU BÁO CÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở CỦA 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

………83…….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:………./.. 

V/v: Báo cáo tình hình cấp Giấy 

chứng nhận sở hữu nhà ở của tổ 

chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 

Nam. 

… ..., ngày… … tháng… …năm… … 

 

Kính gửi: - Bộ Xây dựng; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Xây dựng 

 

Cơ quan84 ………………………..đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) cho ông (bà) 

………………………………………………………………………. 

Cơ quan85 …………………………… báo cáo một số nội dung như sau: 

Họ tên chủ sở hữu:  ..........................................................................................  

Quốc tịch  .........................................................................................................  

Hộ chiếu số:……………………., cấp ngày …….tháng……..năm ……… 

Nơi cấp hộ chiếu  .............................................................................................  

Thường trú (tạm trú) tại:  .................................................................................  

Địa chỉ nhà ở được cấp Giấy chứng nhận86:  ...................................................  

Số giấy chứng nhận: ………………..., cấp ngày ……..tháng …….năm …….. 

Cơ quan87 …………………..đề nghị Sở Xây dựng thông báo lên trang Thông tin điện tử 

của Sở về nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận nêu tại văn bản này và báo cáo Bộ Xây dựng, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý./. 

(Gửi kèm theo là bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản gắn liền với đất của tổ chức, cá nhân nêu trên). 

 

 CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
(ký tên, đóng dấu) 

 

83 Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 
84 Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 
85 Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 
86 Ghi rõ địa chỉ nhà ở thuộc dự án nhà ở nào 
87 Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 724



 

PHỤ LỤC SỐ 24 

MẪU VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

………., ngày……tháng……năm……... 

VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI 

- Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; 

- Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 

tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của 

Luật Nhà ở; 

- Các căn cứ khác:  ..........................................................................................  

Hai bên chúng tôi gồm: 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN A) 

- Ông (bà):  .......................................................................................................  

(nếu là cá nhân thì ghi đầy đủ thông tin cá nhân, nếu bên chuyển nhượng là vợ chồng thì 

phải ghi tên cả 2 vợ chồng theo quy định; nếu là tổ chức thì ghi tên tổ chức và người đại 

diện theo pháp luật của tổ chức). 

- Số CMTND: ………………………………do CA ………………….cấp ngày   

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..................................................................  

- Địa chỉ liên hệ:  ..............................................................................................  

- Số điện thoại liên hệ:  ....................................................................................  

- Số tài Khoản (nếu có) …………………………………..tại ngân hàng  ......  

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN B) 

- Ông (bà):  .......................................................................................................  

(nếu là cá nhân thì ghi đầy đủ thông tin cá nhân, nếu bên chuyển nhượng là vợ chồng thì 

phải ghi tên cả 2 vợ chồng theo quy định; nếu là tổ chức thì ghi tên tổ chức và người đại 

diện theo pháp luật của tổ chức). 

- Số CMTND: ………………………………do CA ………………….cấp ngày   

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..................................................................  

- Địa chỉ liên hệ:  ..............................................................................................  

- Số điện thoại liên hệ:  ....................................................................................  

- Số tài Khoản (nếu có) …………………………………..tại ngân hàng  ......  

Hai bên chúng tôi nhất trí thỏa thuận các nội dung sau đây: 

Điều 1: Bên A chuyển nhượng cho Bên B hợp đồng mua bán nhà ở với các nội dung 

như sau: 

1. Tên, số hợp đồng, phụ lục hợp đồng, ngày ký (hoặc văn bản chuyển nhượng hợp đồng ký 

ngày... nếu chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi)..................... 

2. Bên bán nhà ở: Chủ đầu tư (Công ty  ..........................................................  

3. Loại nhà ở: ……………, tại dự án: ............................................................. ; 

4. Địa chỉ nhà ở:  ..............................................................................................  

5. Biên bản bàn giao nhà ở (nếu có); 

6. Giá bán..................... đ (bằng chữ:  .............................................................. ) 

7. Số tiền Bên A đã thanh toán cho chủ đầu tư:  ..............................................  

8. Trường hợp Bên A đã nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư và thanh toán hết tiền cho chủ 

đầu tư thì cần ghi rõ số tiền Bên A đã thanh toán cho chủ đầu tư. 

Điều 2: Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo 

1. Hợp đồng mua bán nhà ở ký với công ty  ....................................................  

2. Các biên lai nộp tiền mua bán nhà ở với chủ đầu tư kèm theo hóa đơn VAT (nếu có). 
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3. Các giấy tờ khác: .........................................................................................  

4. Thời hạn bàn giao hồ sơ, giấy tờ quy định tại Điều này:  ............................  

Điều 3: Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán tiền 

chuyển nhượng hợp đồng 

1. Giá chuyển nhượng hợp đồng là: ……………………………đồng 

(bằng chữ:…………………………………………………………………….) 

Giá chuyển nhượng này đã bao gồm: 

- Khoản tiền mà Bên A đã thanh toán cho Chủ đầu tư theo hóa đơn (phiếu thu) là: 

……………đồng (bằng chữ………………… ), bằng ……….% giá trị hợp đồng mua bán nhà 

ở đã ký với Chủ đầu tư. 

- Các Khoản tiền khác mà Bên A đã chi trả có liên quan đến nhà ở chuyển nhượng này (có 

hóa đơn, phiếu thu kèm theo): ……………..đồng (bằng chữ……………………………….) 

2. Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A bằng tiền đồng Việt Nam (trả qua 

tài Khoản của bên A hoặc trả bằng tiền mặt ……………) 

3. Thời hạn thanh toán:  ...................................................................................  

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của hai bên 

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A: 

a) Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền nhận chuyển nhượng hợp đồng quy 

định tại Điều 3 của văn bản này; 

b) Cam kết chịu trách nhiệm về hợp đồng mua bán nhà ở quy định tại Điều 1 của văn bản 

này là không thuộc diện có tranh chấp, chưa chuyển nhượng cho người khác, không có thế 

chấp………; 

c) Bàn giao hồ sơ theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của văn bản chuyển nhượng 

hợp đồng và văn bản chuyển nhượng hợp đồng nếu chuyển nhượng hợp đồng từ lần thứ hai 

trở đi; 

d) Cùng với Bên B làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan công chứng và thực 

hiện việc xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng với Chủ đầu tư; 

đ) Nộp thuế thu nhập, các nghĩa vụ tài chính khác mà pháp luật quy định thuộc trách nhiệm 

của Bên A phải nộp và cung cấp cho Bên B biên lai đã nộp nghĩa vụ tài chính theo quy 

định; 

e) Chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với Chủ 

đầu tư kể từ ngày văn bản chuyển nhượng này được chủ đầu tư xác nhận; 

g) Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu gây thiệt hại; 

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B: 

a) Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho Bên A theo đúng thỏa 

thuận tại Điều 3 của văn bản chuyển nhượng hợp đồng này (có giấy biên nhận do 2 bên ký 

xác nhận); 

b) Tiếp nhận hợp đồng mua bán nhà ở (và văn bản chuyển nhượng hợp đồng nếu chuyển 

nhượng hợp đồng từ lần thứ hai trở đi), các giấy tờ có liên quan đến nhà ở theo thỏa thuận; 

c) Được tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bên A theo hợp đồng mua bán nhà ở 

đã ký với Chủ đầu tư và được coi như bên mua nhà ở kể từ ngày văn bản chuyển nhượng 

này được chủ đầu tư xác nhận; 

d) Cùng với Bên A làm thủ tục xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan công 

chứng và xác nhận tại chủ đầu tư vào văn bản này; 

đ) Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên A gây thiệt hại; 

e) Các quyền và nghĩa vụ khác do các bên thỏa thuận (như Bên B nộp thuế thu nhập thay 

cho Bên A; phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại ….)………. 

Điều 5: Giải quyết tranh chấp 

Trong trường hợp có tranh chấp về các nội dung của văn bản này thì các bên bàn bạc, 

thương lượng giải quyết. Nếu không thương lượng được thì các bên có quyền yêu cầu Tòa 

án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 6: Hiệu lực của văn bản chuyển nhượng hợp đồng 
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Văn bản chuyển nhượng hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời Điểm đáp ứng đầy đủ các Điều 

kiện sau đây: 

a) Được ký đầy đủ bởi các bên; 

b) Được công chứng hoặc chứng thực (nếu thuộc diện bắt buộc phải công chứng hoặc chứng 

thực theo quy định); 

c) Được chủ đầu tư xác nhận. 

Văn bản này được lập thành 07 bản và có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 01 bản, 01 

bản lưu tại cơ quan công chứng, 01 bản chuyển cho cơ quan thuế và 03 bản lưu tại chủ đầu 

tư. 

 

BÊN A 

(ký tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu) 

 

BÊN B 

(ký tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

Văn phòng (hoặc Phòng) công chứng hoặc UBND ……………………chứng nhận hoặc 

chứng thực: các Bên có tên trong văn bản chuyển nhượng này đã nhất trí thỏa thuận về việc 

Bên chuyển nhượng là ông (bà) (hoặc tổ chức) …………………….là người đã mua nhà ở 

theo hợp đồng mua bán nhà ở số……ngày….tháng....năm....ký với chủ đầu tư 

……………(hoặc là Bên đã nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo văn bản 

chuyển nhượng hợp đồng ký ngày....tháng....năm ….của ông (bà) hoặc tổ chức 

………………..nếu là chuyển nhượng từ lần thứ 2 trở đi) nay chuyển nhượng hợp đồng mua 

bán nhà ở này cho Bên nhận chuyển nhượng là ông (bà) hoặc tổ chức 

…………………………………. 

Sau khi có chứng nhận này, hai Bên thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước và đề nghị 

chủ đầu tư ………………xác nhận vào văn bản chuyển nhượng này./. 

 

 …….., ngày……tháng……năm…… 

Công chứng viên hoặc người chứng thực 

(ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Xác nhận của chủ đầu tư…….. (ghi tên công ty bán nhà …………………….) 

Công ty ……………..xác nhận ông (bà) (hoặc tổ chức): ……………….là người đã mua 

nhà ở theo hợp đồng mua bán nhà ở số ……ngày....tháng....năm....(hoặc là Bên đã nhận 

chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo văn bản chuyển nhượng hợp đồng ký 

ngày…… của ông (bà) hoặc tổ chức ………………nếu là chuyển nhượng từ lần thứ 2 trở đi), 

nay công ty.....................xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở giữa ông 

(bà) hoặc tổ chức ………………………………và ông (bà) hoặc tổ chức 

………………………. 

Kể từ ngày ký xác nhận này, công ty ………….sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ với Bên 

nhận chuyển nhượng hợp đồng là ông (bà) hoặc tổ chức ………………theo thông tin ghi 

trong văn bản chuyển nhượng hợp đồng này. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp 

tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà ở theo hợp đồng mua bán nhà ở số 

…………đã ký với công ty./. 

 

 …….., ngày……tháng……năm…… 

Đại diện Công ty 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 21/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016 

 

THÔNG TƯ 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2015/NĐ-

CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẢI TẠO, XÂY DỰNG 

LẠI NHÀ CHUNG CƯ 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải 

tạo, xây dựng lại nhà chung cư; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị 

định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng 

lại nhà chung cư. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh 

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung về hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia dự 

án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; nội dung và mẫu hợp đồng để bố trí nhà ở tái định cư 

theo quy định tại Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 

về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (sau đây gọi là Nghị định 101/2015/NĐ-CP). 

2. Việc đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu và quy trình kiểm định chất lượng nhà 

chung cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây 

dựng và quy trình do Bộ Xây dựng hướng dẫn. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan quản lý nhà 

nước có liên quan đến hoạt động cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của Nghị 

định số 101/2015/NĐ-CP. 

Chương II 

HỒ SƠ ĐỀ XUẤT ĐĂNG KÝ THAM GIA LÀM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, 

XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ; NỘI DUNG VÀ MẪU HỢP ĐỒNG ĐỂ BỐ TRÍ 

NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ 

Điều 3. Trách nhiệm lập hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, 

xây dựng lại nhà chung cư 

1. Việc lập hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà 

chung cư chỉ áp dụng đối với trường hợp lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại 

nhà chung cư theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP. 

2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (sau đây gọi là doanh nghiệp) có đủ Điều kiện và 

năng lực làm chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh 

doanh bất động sản nếu có nhu cầu tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà 

chung cư thì phải chuẩn bị hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án theo quy 

định tại Điều 4 của Thông tư này để lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư. 

3. Đơn vị có nhu cầu tham gia làm chủ đầu tư dự án phải trình bày hồ sơ đề xuất đăng ký 

tham gia làm chủ đầu tư dự án tại hội nghị nhà chung cư theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 

của Nghị định 101/2015/NĐ-CP. 

Điều 4. Hồ sơ đề xuất đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà 

chung cư 
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1. Đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, bao gồm: 

các nội dung về thông tin nhà đầu tư (tên doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, điện thoại liên hệ); thông tin dự án 

đăng ký làm chủ đầu tư (tên, địa chỉ dự án, tổng mức đầu tư tạm tính của dự án); các đề xuất 

khác của doanh nghiệp về dự án tham khảo theo mẫu tại Phụ lục số 01 của Thông tư này. 

2. Giấy tờ chứng minh năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, khả năng tài chính của doanh 

nghiệp, bao gồm giấy tờ chứng minh chức năng kinh doanh bất động sản, chứng minh vốn 

pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản, giấy tờ chứng minh vốn 

chủ sở hữu theo quy định của pháp luật đất đai, hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của doanh 

nghiệp. 

3. Phương án đề xuất thực hiện dự án, bao gồm các nội dung về phương án sơ bộ thiết kế và 

quy hoạch tổng mặt bằng của dự án; các chỉ tiêu quy hoạch cơ bản gồm hệ số sử dụng đất, 

chiều cao trung bình, tổng số lượng căn hộ; các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 

thiết yếu của dự án; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải pháp tài chính, giải pháp 

huy động vốn để thực hiện dự án; dự kiến tiến độ thực hiện dự án; các đề xuất khác có liên 

quan. 

Điều 5. Nguyên tắc thực hiện bố trí nhà ở tái định cư 

1. Việc bố trí nhà ở tái định cư phải được thực hiện thông qua hợp đồng theo quy định tại 

Điều 6 của Thông tư này. 

2. Việc ký kết hợp đồng để bố trí nhà ở tái định cư phải căn cứ vào phương án bồi thường, 

hỗ trợ tái định cư đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

Điều 6. Ký kết hợp đồng để bố trí nhà ở tái định cư 

1. Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ không có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì 

việc ký kết hợp đồng thuê, thuê mua, mua bán nhà ở để bố trí tái định cư được thực hiện 

như sau: 

a) Đối với nhà ở có sẵn thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 

20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều 

của Luật Nhà ở (sau đây gọi là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP) và Thông tư của Bộ Xây 

dựng quy định chi Tiết và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP; 

b) Đối với nhà ở hình thành trong tương lai thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn 

thi hành một số Điều của Luật Kinh doanh bất động sản (sau đây gọi là Nghị định số 

76/2015/NĐ-CP). 

2. Trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì việc ký 

kết hợp đồng thuê, thuê mua, mua bán nhà ở để bố trí tái định cư được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp được bồi thường bằng nhà ở và bố trí tái định cư tại chỗ thì chủ sở hữu nhà 

chung cư bị phá dỡ ký hợp đồng với chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao bố trí tái định cư. 

Hợp đồng mua bán, bố trí nhà ở tái định cư tham khảo theo mẫu tại Phụ lục số 02; Hợp 

đồng thuê mua, bố trí nhà ở tái định cư tham khảo theo mẫu tại Phụ lục số 03 của Thông tư 

này; 

c) Trường hợp được bố trí tái định cư theo hình thức cho thuê nhà ở thì thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và Thông tư của Bộ Xây dựng quy định chi Tiết và 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; 

d) Trường hợp người được bố trí tái định cư thuộc diện được mua thêm căn hộ theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 76/2015/NĐ-CP. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Xây dựng 
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1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trách nhiệm quy định tại Khoản 3 Điều 19 của Nghị 

định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã 

hội và trách nhiệm quy định tại Thông tư này. 

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm: 

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các quy định của Nghị định số 

101/2015/NĐ-CP và Thông tư này; 

b) Lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn và trình Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phê duyệt theo quy định của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP và Thông tư này; 

c) Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện kiểm tra, theo dõi, thông 

báo và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các hành 

vi vi phạm trong việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn; 

d) Báo cáo Bộ Xây dựng theo yêu cầu về việc lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung 

cư, danh Mục của các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tiến độ triển khai thực hiện 

của các dự án, số lượng hộ gia đình được bố trí tái định cư trên địa bàn và các nội dung khác 

theo quy định của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP và Thông tư này; 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc trách nhiệm được giao quy định tại Luật Nhà ở số 

65/2014/QH13, Nghị định số 101/2015/NĐ-CP, Thông tư này và quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. 

2. Các quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà khác với các quy định 

thuộc phạm vi Điều chỉnh của Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để xem 

xét, hướng dẫn theo thẩm quyền./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg CP; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

CP; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Tòa án Nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư 

pháp; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Công báo; Website Chính phủ; Website 

Bộ Xây dựng; 

- Lưu: VT, Cục QLN (5b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Đức Duy 
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PHỤ LỤC SỐ 01: 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA LÀM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, XÂY 

DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

TÊN DOANH NGHIỆP 

………………………. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
 , ngày … tháng … năm … 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

Tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 

Kính gửi1: ………………….…………………………. 

- Căn cứ Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

- Căn cứ Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải 

tạo, xây dựng lại nhà chung cư; 

- Căn cứ Thông tư số ..../2016/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị 

định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng 

lại nhà chung cư; 

- Căn cứ pháp lý khác có liên quan…… 

- Căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp 

Doanh nghiệp (tên doanh nghiệp)……..đăng ký được làm chủ đầu tư (tên dự án) 

I. Thông tin Công ty đăng ký làm chủ đầu tư dự án: 

Tên Doanh nghiệp: .........................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  ......................................................................................  

Điện thoại: ……………….. Fax: …………………. Email: .........................  

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:  .....................................................  

do …………………………… cấp ngày .......................................................  

Ngành nghề kinh doanh: ................................................................................  

 ........................................................................................................................  

Vốn pháp định ................................................................................................  

Vốn Điều lệ: ...................................................................................................  

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: .........................................  

Chức danh: .....................................................................................................  

II. Thông tin dự án đăng ký làm chủ đầu tư: 

1. Tên dự án: ..................................................................................................  

2. Địa chỉ dự án: .............................................................................................  

3. Các thông tin liên quan đến phương án đề xuất thực hiện dự án bao gồm chỉ tiêu quy 

hoạch, kiến trúc, tổng mức đầu tư, giải pháp tài chính: .................................  

4. Các đề xuất khác của Doanh nghiệp: .........................................................  

Doanh nghiệp ……………… cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 

trung thực của nội dung đơn đăng ký này./. 

 

 

Nơi nhận: 

- 

- 

Người đại diện theo pháp luật (hoặc Giám đốc 

Doanh nghiệp) 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

1 Trường hợp nhà (khu) chung cư chưa có Ban Quản trị thì gửi Ủy ban nhân dân quận/huyện nơi có nhà 
(khu) chung cư đó. Trường hợp nhà (khu) chung cư có Ban Quản trị thì gửi Ban Quản trị nhà (khu) chung 
cư 731



- 

 

PHỤ LỤC SỐ 02: 

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN, BỐ TRÍ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

………, ngày…..tháng……năm….. 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN, BỐ TRÍ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ 

(Thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại Chung cư....)1 

Số ……./HĐ 

Căn cứ Bộ Luật dân sự; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải 

tạo, xây dựng lại nhà chung cư; 

Căn cứ Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 

2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; 

Căn cứ phương án bồi thường, bố trí tái định cư được Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố phê 

duyệt tại Quyết định số.... ngày...tháng...năm... . 

Căn cứ2 ...........................................................................................................  

Hai bên chúng tôi gồm: 

CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOẶC ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ (sau 

đây gọi tắt là Bên bán): 

- Tên cơ quan: ................................................................................................  

- Địa chỉ cơ quan ............................................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật (ông/bà): …………. chức vụ: …………… CMND (hộ 

chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số …………. cấp ngày 

……../……/……. tại .....................................................................................  

- Điện thoại: ……………………………….. Fax (nếu có): ..........................  

- Tài Khoản: ………………………………….. tại Ngân hàng: ...................  

- Mã số thuế: ..................................................................................................  

BÊN ĐƯỢC BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ (sau đây gọi tắt là Bên mua): 

Là chủ sở hữu căn hộ chung cư số... thuộc Nhà chung cư... Khu chung cư... tại địa chỉ  

- Đại diện bởi Ông (bà): .................................................................................  

- CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số: ………….. cấp 

ngày ……/…../……. tại.................................................................................  

- Và vợ hoặc chồng (nếu có) là: .....................................................................  

- CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số: ………… cấp ngày 

……/……../……. tại .....................................................................................  

- Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................  

- Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................  

- Điện thoại: ………………………………. Fax (nếu có): ...........................  

- Số tài Khoản: ………………………………… tại Ngân hàng: .................  

- Mã số thuế: ..................................................................................................  

1 Tên Dự án 
2 Các căn cứ khác liên quan đến việc mua bán, bố trí nhà ở tái định cư 732



Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán, bố trí nhà ở tái định cư tại chỗ sau khi xây 

dựng lại nhà chung cư cũ với các nội dung sau đây: 

Điều 1. Các thông tin về nhà ở tái định cư 

1. Địa chỉ nhà ở: Căn hộ số …..….; Tầng……..; Tòa nhà ............................  

(Đối với hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai thì ghi rõ tên dự án, tên tòa nhà, 

tên lô đất theo quy hoạch đã được duyệt). 

2. Diện tích sử dụng:…………m2. 

3. Các thông tin về phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung, phần sử dụng riêng, phần sử 

dụng chung: ....................................................................................................  

4. Các trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở: ...........................................  

5. Các thông tin khác .....................................................................................  

(Có bản vẽ sơ đồ vị trí nhà ở, mặt bằng nhà ở đính kèm Hợp đồng này) 

Điều 2. Giá bán, phương thức và thời hạn thanh toán 

1. Giá bán căn hộ là:………………………….……..đồng. 

(Bằng chữ: .................................................................................................. ). 

Giá bán này đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng). 

2. Kinh phí bảo trì 2% giá bán căn hộ là…………….đồng. 

(Bằng chữ: .................................................................................................. ). 

3. Diện tích căn hộ mà Bên mua được Bên bán bồi thường để tái định cư, không phải trả tiền 

(theo Phương án bố trí tái định cư đã được UBND tỉnh (Thành phố) phê duyệt) là: …….. m2 

tương đương số tiền là ………… đồng. 

4. Khoản tiền chênh lệch (nếu có) là: …………………. đồng. 

(Chênh lệch giữa tổng giá bán căn hộ cộng kinh phí bảo trì so với số tiền tương đương diện 

tích nhà ở mà Bên mua được Bên bán bồi thường để tái định cư, không phải trả tiền: 

4=1+2-3) 

5. Phương thức thanh toán: phần chênh lệch nêu tại Khoản 4 Điều này Hợp đồng này (nếu 

có) được trả bằng (ghi rõ là trả bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển Khoản) 

tại3………………….. 

6. Thời hạn thanh toán: 

a) Thanh toán một lần vào ngày……tháng…..năm…… (hoặc trong thời hạn …….ngày, kể 

từ sau ngày kí kết Hợp đồng này). 

b) Trường hợp mua nhà ở theo phương thức trả chậm, trả dần thì thực hiện thanh toán vào 

các đợt như sau: 

- Đợt 1 là …………. đồng vào ngày…….tháng……năm……. (hoặc sau …….ngày kể từ 

ngày kí kết Hợp đồng này). 

- Đợt 2 là …………. đồng vào ngày…….tháng……năm……. (hoặc sau ……..ngày kể từ 

khi thanh toán xong đợt 1). 

- Đợt tiếp theo …………………………… 

Trước mỗi đợt thanh toán theo thỏa thuận tại Khoản này, Bên bán có trách nhiệm thông báo 

bằng văn bản (thông qua hình thức như fax, chuyển bưu điện....) cho Bên mua biết rõ số tiền 

phải thanh toán và thời hạn phải thanh toán kể từ ngày nhận được thông báo này. 

Điều 3. Thời hạn giao nhận nhà ở tái định cư 

1. Bên bán có trách nhiệm bàn giao nhà ở kèm theo các trang thiết bị gắn với nhà ở đó và 

giấy tờ pháp lý về nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho Bên mua trong thời hạn 

là………ngày, kể từ ngày Bên mua thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về mua bán nhà ở 

(trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác). Việc bàn giao nhà ở phải lập thành biên bản có 

chữ ký xác nhận của hai bên. 

2. Các thỏa thuận khác. 

Điều 4. Bảo hành nhà ở 

1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo đúng quy định của Luật Nhà ở. 

3 Ghi rõ địa điểm thanh toán (nơi nhận tiền mặt hoặc ngân hàng có tài khoản). 733



2. Bên mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên bán khi nhà ở có các hư hỏng 

thuộc diện được bảo hành. Trong thời hạn…….ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của 

Bên mua, Bên bán có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành các hư hỏng theo đúng quy định. 

Nếu Bên bán chậm thực hiện bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên mua thì phải chịu trách 

nhiệm bồi thường. 

3. Không thực hiện việc bảo hành trong các trường hợp nhà ở bị hư hỏng do thiên tai, địch 

họa hoặc do lỗi của người sử dụng gây ra. 

4. Sau thời hạn bảo hành theo quy định của Luật Nhà ở, việc sửa chữa những hư hỏng thuộc 

trách nhiệm của Bên mua. 

5. Các thỏa thuận khác. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán 

1. Quyền của Bên bán: 

a) Yêu cầu Bên mua thanh toán đầy đủ, đúng hạn phần chênh lệch nêu tại Khoản 4 Điều 2 

(nếu có); 

b) Yêu cầu Bên mua nhận bàn giao nhà ở tái định cư theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của 

Hợp đồng này; 

c) Các quyền khác theo thỏa thuận.... 

2. Nghĩa vụ của Bên bán: 

a) Giao nhà ở tái định cư cho Bên mua đúng thời hạn thỏa thuận tại Khoản 1 Điều 3 của 

Hợp đồng này; 

b) Thực hiện bảo hành nhà ở cho Bên mua theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này; 

c) Hướng dẫn Bên mua nộp các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc mua bán nhà ở này; 

d) Thanh toán Khoản tiền chênh lệch tại Khoản 4 Điều 2 (nếu có); 

đ) Có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) cho Bên mua (trừ trường 

hợp các bên có thỏa thuận Bên mua đi làm thủ tục); 

e) Phổ biến, hướng dẫn cho Bên mua biết quy định về quản lý sử dụng nhà ở; 

g) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận... 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua 

1. Quyền của Bên mua: 

a) Yêu cầu Bên bán bàn giao nhà kèm theo giấy tờ về nhà ở theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 

của Hợp đồng này; 

b) Yêu cầu Bên bán làm thủ tục để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn thành thủ tục 

mua bán nhà ở tái định cư; 

c) Yêu cầu Bên bán phối hợp, cung cấp các giấy tờ có liên quan để làm thủ tục đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

(nếu Bên mua đi làm thủ tục này); 

d) Yêu cầu Bên bán thanh toán Khoản tiền chênh lệch tại Khoản 4 Điều 2 (nếu có); 

đ) Các quyền khác theo thỏa thuận... 

2. Nghĩa vụ của Bên mua: 

a) Thanh toán đầy đủ phần chênh lệch nêu tại Khoản 4 Điều 2 (nếu có) và nộp các nghĩa vụ 

tài chính về mua bán nhà ở tái định cư theo đúng quy định; 

b) Nhận bàn giao nhà ở kèm theo giấy tờ về nhà ở theo đúng thỏa thuận của Hợp đồng này; 

c) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư 

trú; 

d) Nộp chi phí quản lý vận hành và các chi phí khác trong việc sử dụng nhà ở cho bên cung 

cấp dịch vụ sau khi nhận bàn giao nhà ở (nếu có); 

đ) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận... 

Điều 6. Cam kết của các bên và giải quyết tranh chấp 
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1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký kết. Trong quá trình thực hiện 

nếu phát sinh những vấn đề mới thì hai bên thỏa thuận lập phụ lục Hợp đồng. Phụ lục hợp 

đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng chính. 

2. Các cam kết khác………… 

3. Trường hợp các bên có tranh chấp về các nội dung của Hợp đồng này thì hai bên cùng 

bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng 

được thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Điều Khoản thi hành 

1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung Hợp đồng đã ký kết. Trường hợp các 

bên có tranh chấp về các nội dung của Hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết 

thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì có quyền 

yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

2. Hợp đồng này có ....trang, có giá trị kể từ ngày ………. và được lập thành 04 bản, có giá 

trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản chuyển cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, 01 bản chuyển cho cơ quan 

thuế./. 

 

BÊN MUA NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ 

(ký và ghi rõ họ tên) 
BÊN BÁN NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ 

(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, 

chức vụ của người ký) 

 

Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở kèm theo Hợp đồng mua bán4 

(đính kèm hợp đồng mua bán nhà ở số……..ký ngày…../……/……) 

 

PHỤ LỤC SỐ 03: 

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MUA, BỐ TRÍ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

………., ngày…..tháng…..năm…. 

HỢP ĐỒNG THUÊ MUA, BỐ TRÍ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ 

(Thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại Chung cư....)1 

Số:……./HĐ 

Căn cứ Bộ Luật dân sự; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải 

tạo, xây dựng lại nhà chung cư; 

Căn cứ Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 

2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; 

Căn cứ phương án bồi thường, bố trí tái định cư được Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố phê 

duyệt tại Quyết định số.... ngày ...tháng...năm... . 

Căn cứ2 ...........................................................................................................  

4 chủ đầu tư có trách nhiệm đính kèm bản vẽ nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây 
dựng. 
1 Tên Dự án 
2 Các căn cứ khác liên quan đến việc thuê mua, bố trí tái nhà ở tái định cư 735



Hai bên chúng tôi gồm: 

CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ (sau đây gọi tắt 

là Bên cho thuê mua): 

- Tên cơ quan: ................................................................................................  

- Địa chỉ cơ quan ............................................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật (ông/bà):……….chức vụ:………….. CMND (hộ chiếu hoặc 

thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số…..….. cấp ngày …../……/…….. tại  

- Điện thoại: ……………………………….. Fax (nếu có): ..........................  

- Tài Khoản: ……………………………………….. tại Ngân hàng: ...........  

- Mã số thuế: ..................................................................................................  

BÊN ĐƯỢC BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ (sau đây gọi tắt là Bên thuê mua): 

Là chủ sở hữu căn hộ chung cư số... thuộc Nhà chung cư... Khu chung cư... tại địa chỉ  

- Đại diện bởi Ông (bà): .................................................................................  

- CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số:………………cấp 

ngày …../……/…….. tại................................................................................  

- Và vợ hoặc chồng (nếu có) là: .....................................................................  

- CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số:………………cấp 

ngày …../……/…….. tại................................................................................  

- Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................  

- Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................  

- Điện thoại: ……………………………….. Fax (nếu có): ..........................  

- Số tài Khoản: ………………………………. tại Ngân hàng: ....................  

- Mã số thuế: ..................................................................................................  

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán, bố trí nhà ở tái định cư tại chỗ sau khi xây 

dựng lại nhà chung cư cũ với các nội dung sau đây: 

Điều 1. Các thông tin về nhà ở tái định cư để thuê mua 

1. Địa chỉ nhà ở: Căn hộ số……..; Tầng……..; Tòa nhà ..............................  

(Đối với hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai thì ghi rõ tên dự án, tên tòa nhà, 

tên lô đất theo quy hoạch đã được duyệt). 

2. Diện tích sử dụng:……………..m2. 

3. Các thông tin về phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung, phần sử dụng riêng, phần sử 

dụng chung: ....................................................................................................  

4. Các trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở: ...........................................  

5. Các thông tin khác .....................................................................................  

(Có bản vẽ sơ đồ vị trí nhà ở, mặt bằng nhà ở đính kèm Hợp đồng này). 

Điều 2. Tiền thuê mua, phương thức và thời hạn thanh toán 

1. Giá thuê mua căn hộ là:……………………..đồng. 

(Bằng chữ:................................................................................................... ). 

Giá thuê mua này là giá trị căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế giá trị gia 

tăng). 

2. Kinh phí bảo trì 2% giá thuê mua căn hộ là…………….đồng. 

(Bằng chữ:................................................................................................... ). 

3. Diện tích căn hộ mà Bên thuê mua được Bên cho thuê mua bồi thường để tái định cư, 

không phải trả tiền (theo Phương án bố trí tái định cư đã được UBND tỉnh (Thành phố) phê 

duyệt) là: ……. m2 tương đương số tiền là …………… Việt Nam đồng. 

4. Khoản tiền chênh lệch (nếu có) là:………………đồng. 

(Chênh lệch giữa tổng giá thuê mua căn hộ cộng kinh phí bảo trì so với số tiền tương đương 

diện tích nhà ở mà Bên mua được Bên bán bồi thường để tái định cư, không phải trả tiền: 

4=1+2-3) 

5. Phương thức và thời hạn thanh toán: phần chênh lệch nêu tại Khoản 4 Điều này Hợp 

đồng này (nếu có) được trả bằng (ghi rõ là trả bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển 

Khoản) tại………………. 
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6. Thời hạn thanh toán: 

- Tiền thuê mua trả lần đầu: Bên thuê mua trả số tiền lần đầu bằng…….% tiền chênh lệch 

tại Khoản 4 Điều này cho Bên cho thuê mua trong thời hạn………ngày, kể từ ngày ký kết 

Hợp đồng này; 

- Tiền thuê mua nhà hàng tháng: Bên thuê mua trả tiền thuê mua nhà cho Bên cho thuê mua 

vào ngày …….hàng tháng. 

Điều 3. Thời Điểm giao nhận, thời hạn cho thuê mua nhà ở tái định cư 

1. Thời Điểm giao nhận nhà ở tái định cư là ngày..…tháng……năm….. (hoặc trong thời 

hạn…..ngày (tháng) kể từ ngày ký kết Hợp đồng). 

2. Thời hạn cho thuê mua nhà ở tái định cư là……..năm (…….tháng), kể từ 

ngày..…tháng……năm….. đến ngày..…tháng……năm….. 

3. Sau thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu Bên thuê mua nhà ở tái định cư đã thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Bên cho thuê mua thì Bên cho thuê mua có trách nhiệm làm 

thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bên thuê mua. 

Điều 4. Bảo hành nhà ở 

1. Bên cho thuê mua có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo đúng quy định của Luật Nhà ở. 

2. Bên thuê mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên cho thuê mua khi nhà ở có 

các hư hỏng thuộc diện được bảo hành. Trong thời hạn……..ngày, kể từ ngày nhận được 

thông báo của Bên thuê mua, Bên cho thuê mua có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành các 

hư hỏng theo đúng quy định. Nếu Bên cho thuê mua chậm thực hiện bảo hành mà gây thiệt 

hại cho Bên thuê mua thì phải chịu trách nhiệm bồi thường. 

3. Không thực hiện việc bảo hành trong các trường hợp nhà ở bị hư hỏng do thiên tai, địch 

họa hoặc do lỗi của người sử dụng gây ra. 

4. Sau thời hạn bảo hành theo quy định của Luật Nhà ở, việc sửa chữa những hư hỏng thuộc 

trách nhiệm của Bên thuê mua. 

5. Các thỏa thuận khác. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê mua 

1. Quyền của Bên cho thuê mua: 

a) Yêu cầu Bên thuê mua nhà ở tái định cư sử dụng nhà ở thuê mua đúng Mục đích và thực 

hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng nhà ở; 

b) Yêu cầu Bên thuê mua trả đủ tiền thuê mua nhà ở tái định cư theo thời hạn đã cam kết; 

c) Yêu cầu Bên thuê mua có trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng và bồi thường thiệt hại do 

lỗi của Bên thuê mua gây ra trong thời gian thuê mua nhà ở tái định cư; 

d) Các quyền khác theo thỏa thuận ... 

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê mua: 

a) Giao nhà ở tái định cư cho Bên thuê mua theo đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 

của Hợp đồng này; 

b) Phổ biến, hướng dẫn cho Bên thuê mua biết quy định về quản lý sử dụng nhà ở cho thuê 

mua; 

c) Bảo trì, quản lý vận hành nhà ở cho thuê mua theo quy định của pháp luật về quản lý sử 

dụng nhà ở; 

d) Thông báo bằng văn bản cho Bên thuê mua những thay đổi về giá cho thuê mua, phí dịch 

vụ quản lý vận hành nhà ở trước khi áp dụng ít nhất là 01 tháng; 

đ) Hướng dẫn, đôn đốc Bên thuê mua thực hiện các quy định về quản lý hộ khẩu, nhân khẩu 

và quy định về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường; 

e) Làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Bên thuê mua khi hết thời hạn 

thuê mua và Bên mua đã thanh toán đủ tiền thuê mua nhà ở theo thỏa thuận trong Hợp đồng 

này; 

g) Chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý, xử lý nhà ở 

thuê mua và giải quyết các tranh chấp có liên quan đến Hợp đồng này; 
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h) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận ... 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê mua 

1. Quyền của Bên thuê mua: 

a) Yêu cầu Bên cho thuê mua giao nhà ở tái định cư theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của 

Hợp đồng này; 

b) Yêu cầu Bên cho thuê mua sửa chữa kịp thời những hư hỏng mà không phải do lỗi của 

mình gây ra; 

c) Yêu cầu Bên cho thuê mua làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi hết hạn 

hợp đồng thuê mua và Bên thuê mua đã trả đủ tiền thuê mua theo thỏa thuận trong Hợp 

đồng này; 

d) Được quyền thực hiện các giao dịch về nhà ở sau khi đã trả hết tiền thuê mua và đã được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất. 

đ) Các quyền khác theo thỏa thuận... 

2. Nghĩa vụ của Bên thuê mua: 

a) Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn tiền thuê mua trả lần đầu và tiền thuê nhà hàng tháng 

theo thỏa thuận quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này; thanh toán phí quản lý vận hành và 

các chi phí khác liên quan đến việc sử dụng nhà ở cho bên cung cấp dịch vụ; 

b) Sử dụng nhà ở đúng Mục đích; giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm sửa chữa phần hư hỏng 

do mình gây ra; 

c) Chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng nhà ở thuê mua và quyết định của cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này; 

d) Không được chuyển nhượng nhà ở thuê mua dưới bất kỳ hình thức nào trong thời gian 

thuê mua nhà ở; 

đ) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư 

trú; 

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

g) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận... 

Điều 6. Cam kết của các bên và giải quyết tranh chấp 

1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký kết. Trong quá trình thực hiện 

nếu phát sinh những vấn đề mới thì hai bên thỏa thuận lập phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp 

đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng chính. 

2. Các cam kết khác……………. 

3. Trường hợp các bên có tranh chấp về các nội dung của Hợp đồng này thì hai bên cùng 

bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng 

được thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Điều Khoản thi hành 

Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày …… Hợp đồng này có …… trang, được lập thành 03 

bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản chuyển cho đơn vị quản lý 

vận hành nhà ở để theo dõi, quản lý./. 

 

BÊN THUÊ MUA NHÀ Ở TÁI ĐỊNH 

CƯ 

(ký và ghi rõ họ tên) 

BÊN CHO THUÊ MUA NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ 

(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, 

chức vụ của người ký) 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 20/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016 

THÔNG TƯ 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2015/NĐ-

CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN 

LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một  số nội dung của Nghị 

định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản 

lý nhà ở xã hội. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh 

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP

ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây 

gọi tắt là Nghị định số 100/2015/NĐ-CP) về: Tiêu chuẩn tối thiểu của nhà ở xã hội do hộ 

gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng; phương pháp xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê 

mua nhà ở xã hội; mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, Điều kiện để được hưởng chính sách 

hỗ trợ về nhà ở xã hội và mẫu hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. 

2. Việc cho thuê, cho thuê mua, quản lý sử dụng nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng

hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở thực hiện theo Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn 

thi hành một số Điều của Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan quản lý nhà 

nước có liên quan đến lĩnh vực phát triển và quản lý nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 2 

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. 

Chương II 

TIÊU CHUẨN TỐI THIỂU CỦA NHÀ Ở XÃ HỘI DO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Điều 3. Tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng ở 

Mỗi phòng ở của nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, 

cho thuê mua phải đảm bảo chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về 

xây dựng và các tiêu chuẩn tối thiểu sau đây: 

1. Diện tích sử dụng phòng ở không được nhỏ hơn 10m2; chiều rộng thông thủy không dưới

2,40m; chiều cao thông thủy chỗ thấp nhất không dưới 2,70m. 

2. Phòng ở phải có cửa đi, cửa sổ đảm bảo yêu cầu thông gió và chiếu sáng tự nhiên.

3. Tường bao che, tường ngăn giữa các phòng phải được làm bằng vật liệu đáp ứng yêu cầu

phòng cháy và chống thấm. 

4. Mái nhà không được lợp bằng vật liệu dễ cháy và phải đảm bảo không bị thấm dột.

5. Nền nhà phải được lát gạch hoặc láng vữa xi măng và phải cao hơn mặt đường vào nhà,

mặt sân, hè. 
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6. Có đèn đủ ánh sáng (tối thiểu có một bóng đèn điện công suất 40W cho diện tích 10m2), 

nếu ở tập thể thì phải có tối thiểu một ổ cắm điện cho một người. 

7. Nếu phòng ở được xây dựng khép kín thì khu vệ sinh phải có tường ngăn cách với chỗ 

ngủ. 

8. Bảo đảm cung cấp nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn, tiêu chuẩn của pháp luật chuyên 

ngành. 

9. Có các thiết bị phòng chống cháy nổ theo quy định. 

10. Diện tích sử dụng bình quân không nhỏ hơn 5m2 cho một người. 

11. Trường hợp xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng để bán hoặc cho thuê mua thì từng 

phòng ở phải được xây dựng khép kín (có khu vệ sinh). Trường hợp để cho thuê thì có thể 

sử dụng khu vệ sinh chung cho nhiều phòng ở, nhưng phải bố trí khu vệ sinh riêng cho nam 

và nữ. 

Điều 4. Tiêu chuẩn tối thiểu đối với căn hộ, căn nhà 

Mỗi căn hộ, căn nhà xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho 

thuê mua phải đảm bảo chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây 

dựng và các tiêu chuẩn tối thiểu sau đây: 

1. Đối với căn hộ nhà chung cư phải đáp ứng tiêu chuẩn của căn hộ khép kín theo quy định 

của pháp luật về xây dựng và pháp luật về nhà ở, có diện tích sử dụng tối thiểu là 25m2 (bao 

gồm cả khu vệ sinh). 

2. Đối với căn nhà (không phải căn hộ nhà chung cư) phải đáp ứng tiêu chuẩn về phòng ở 

quy định tại Điều 3 Thông tư này và phải được xây dựng khép kín (có phòng ở riêng, khu vệ 

sinh riêng), có diện tích sử dụng tối thiểu là 25m2 (bao gồm cả khu vệ sinh); đáp ứng các 

quy định về chất lượng công trình xây dựng từ cấp 4 trở lên theo pháp luật về xây dựng. 

Điều 5. Yêu cầu tối thiểu đối với khu đất xây dựng nhà ở xã hội 

1. Khu đất xây dựng nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, 

cho thuê mua phải phù hợp với quy hoạch xây dựng; không thuộc khu vực cấm xây dựng; 

không vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đê Điều, năng lượng, khu 

di tích lịch sử - văn hóa và khu vực cần bảo vệ khác theo quy định của pháp luật; không 

thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng, bị ô nhiễm bởi chất thải công 

nghiệp, bãi rác, nghĩa trang; không lấn chiếm đất công và không có tranh chấp về đất đai. 

2. Việc xây dựng các hạng Mục công trình hạ tầng thiết yếu trong khu đất (giao thông, chiếu 

sáng, cấp thoát nước, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường) phải đảm bảo tuân thủ quy 

chuẩn, tiêu chuẩn của pháp luật chuyên ngành. 

3. Mỗi khu nhà ở phải có Bản nội quy sử dụng treo ở nơi dễ quan sát. 

Chương III 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ BÁN, GIÁ CHO THUÊ, GIÁ CHO THUÊ MUA 

NHÀ Ở XÃ HỘI 

Điều 6. Nguyên tắc xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội 

1. Đối với nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án: 

a) Giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ 

sở bảo đảm nguyên tắc quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 21 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 

và là giá của căn hộ hoặc căn nhà đã hoàn thiện về xây dựng; 

b) Giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội là căn hộ chung cư được xác định 

theo diện tích sử dụng căn hộ (diện tích thông thủy); 

c) Đối với phần kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội quy định tại Điểm b và c 

Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (được xác định cụ thể trong dự án xây dựng 

nhà ở xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt) thì chủ đầu tư được bán, cho thuê, cho thuê 

mua theo giá kinh doanh thương mại (trong cơ cấu giá đã bao gồm cả tiền sử dụng đất) cho 

các đối tượng có nhu cầu để bù đắp chi phí đầu tư nhà ở xã hội, góp phần giảm giá bán, giá 

cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội và giảm chi phí quản lý, vận hành nhà ở xã hội của 

dự án. 
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Việc hạch toán lợi nhuận thu được từ phần kinh doanh thương mại để bù đắp chi phí cho 

nhà ở xã hội phải nêu rõ phần bù đắp để giảm giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua, phần 

bù đắp cho quản lý, vận hành nhà ở xã hội và phải được thể hiện rõ trong phương án cân đối 

tài chính của toàn bộ dự án theo quy định tại Điểm d Khoản này. Sở Xây dựng có trách 

nhiệm kiểm tra việc hạch toán này của chủ đầu tư dự án. 

d) Lợi nhuận thu được từ việc bán, cho thuê, cho thuê mua các công trình kinh doanh 

thương mại trong dự án nhà ở xã hội được hạch toán cụ thể như sau: 

- Trường hợp chủ đầu tư bán, cho thuê, cho thuê mua công trình kinh doanh thương mại (kể 

cả nhà ở) thì phần lợi nhuận thu được tính theo thực tế (trong trường hợp chưa tính được 

theo thực tế thì phải dự kiến phần lợi nhuận thu được để phân bổ) nhưng tối thiểu không 

được thấp hơn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn cho phần diện tích đất xây dựng các 

công trình kinh doanh thương mại này hoặc tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được phân bổ cho 

phần diện tích sàn nhà ở kinh doanh thương mại (đối với trường hợp bán, cho thuê, cho thuê 

mua 20% diện tích sàn nhà ở theo giá kinh doanh thương mại). 

- Căn cứ tình hình thực tế về giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua công trình kinh doanh 

thương mại (kể cả nhà ở) trên địa bàn, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm phân bổ phần lợi 

nhuận thu được để xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội, trong đó 

ưu tiên phân bổ Khoản lợi nhuận thu được vào giá cho thuê nhà ở xã hội cho phù hợp với 

thu nhập của hộ gia đình, cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội trên địa bàn. 

đ) Căn cứ nguyên tắc xác định giá quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản này, chủ đầu tư 

xây dựng giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do mình đầu tư xây dựng để 

trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án tổ chức thẩm định. Trường hợp chủ đầu tư đã 

hoàn thành xong việc xây dựng nhà ở xã hội và đã được kiểm toán về chi phí của dự án theo 

quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể căn cứ vào báo cáo kiểm toán để thẩm định giá 

bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội của dự án. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao 

Sở Xây dựng hoặc cơ quan có chức năng thẩm định giá của địa phương thực hiện việc thẩm 

định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư đề nghị. Cơ quan 

được giao thẩm định chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả và thời 

hạn thực hiện thẩm định. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ đề nghị thẩm định giá của chủ 

đầu tư, cơ quan được giao thẩm định giá có trách nhiệm tổ chức thẩm định và có văn bản 

thông báo kết quả thẩm định cho chủ đầu tư, trong đó nêu rõ các nội dung đồng ý và nội 

dung cần chỉnh sửa (nếu có). Căn cứ văn bản thông báo kết quả thẩm định, chủ đầu tư ban 

hành giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội của dự án trên nguyên tắc không 

được cao hơn giá đã được thẩm định. 

Nếu quá thời hạn nêu trên mà đơn vị được giao thẩm định giá không có văn bản thông báo 

kết quả thẩm định thì chủ đầu tư được quyền ban hành giá theo phương án giá đã trình thẩm 

định và ký hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội với khách hàng, nhưng trước khi 

ký hợp đồng chủ đầu tư phải có trách nhiệm gửi bảng giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê 

mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư ban hành đến Sở Xây dựng địa phương để theo dõi. Khi có 

văn bản thông báo kết quả thẩm định mà giá thẩm định cao hơn giá do chủ đầu tư đã ký hợp 

đồng thì chủ đầu tư không được thu thêm; trường hợp thấp hơn thì chủ đầu tư phải ký lại 

hợp đồng hoặc Điều chỉnh bổ sung phụ lục hợp đồng và phải hoàn trả lại phần chênh lệch 

cho người mua, thuê, thuê mua nhà ở. 

2. Đối với nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua thì 

hộ gia đình, cá nhân tự xác định giá nhưng không được cao hơn khung giá do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh ban hành. Trước khi ký hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội với 

khách hàng thì hộ gia đình, cá nhân phải gửi bảng giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua 

đến Sở Xây dựng địa phương để theo dõi. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng tham khảo phương 

pháp xác định giá quy định tại Điều 7, 8 và 9 Thông tư này và mặt bằng giá thị trường tại 

địa phương để xây dựng khung giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do hộ 
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gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng để ban hành theo thẩm quyền đảm bảo phù hợp với Điều 

kiện thực tế của địa phương. 

Điều 7. Phương pháp xác định giá bán nhà ở xã hội 

1. Giá bán nhà ở xã hội được xác định trên cơ sở tính đủ các chi phí hợp lý để thu hồi vốn 

đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có), lợi nhuận định mức và thuế giá trị gia tăng; chưa 

bao gồm chi phí bảo trì. 

2. Công thức xác định giá bán: 

)GTGT1(Ki
S

LTTGi B
dvđB 


  

Trong đó: 

- GiB: là giá bán 1m2 sử dụng căn hộ (hoặc căn nhà) nhà ở xã hội đã hoàn thiện việc xây 

dựng tại vị trí thứ i (đồng/m2). 

- Tđ: là tổng chi phí đầu tư xây dựng tính cho phần diện tích sử dụng nhà ở xã hội để bán 

(đồng). 

- Tdv: là phần lợi nhuận thu được từ phần kinh doanh thương mại trong dự án được phân bổ 

cho phần diện tích sử dụng nhà ở xã hội để bán (đồng). 

- L: là lợi nhuận định mức của dự án, tối đa là 10% giá trị đầu tư xây dựng phần diện tích 

nhà ở xã hội để bán (đồng). 

- SB: là tổng diện tích sử dụng nhà ở xã hội để bán của dự án, bao gồm cả diện tích các căn 

hộ hoặc căn nhà mà chủ đầu tư giữ lại không bán (m2). 

- Ki: là hệ số tầng (nếu có) Điều chỉnh giá bán đối với căn hộ hoặc căn nhà thứ i (được xác 

định theo nguyên tắc bình quân gia quyền, hệ số K của một khối nhà = 1). 

3. Trường hợp mức giá bán xác định theo công thức quy định tại Khoản 2 Điều này cao hơn 

hoặc bằng mức giá bán nhà ở thương mại tương đương trên thị trường thì chủ đầu tư phải 

xác định lại giá bán cho phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm thấp hơn giá bán nhà ở 

thương mại tương đương trên thị trường. 

4. Việc xác định giá bán đối với nhà ở xã hội cho thuê khi được phép bán theo quy định thì 

giá bán phải giảm trừ phần chi phí khấu hao nhà ở tương ứng với thời gian đã cho thuê. 

Điều 8. Phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở xã hội 

1. Giá cho thuê nhà ở xã hội được xác định trên cơ sở tính đủ các chi phí hợp lý để thu hồi 

vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có), lợi nhuận định mức, thuế giá trị gia tăng và chi 

phí bảo trì. 

2. Công thức xác định: 

 







iS12
B)GTGT1(Ki

KiiS12
TLVGi T

t
T

dvđT Trong đó: 

- Gi
T: là giá cho thuê 1m2 sử dụng căn hộ (hoặc căn nhà) nhà ở xã hội đã hoàn thiện việc xây 

dựng tại vị trí thứ i trong 01 tháng (đồng/m2/tháng). 

- Vđ: là tổng chi phí đầu tư xây dựng nhà ở xã hội của dự án phân bổ cho phần diện tích sử 

dụng nhà ở xã hội để cho thuê được phân bổ hàng năm theo nguyên tắc bảo toàn vốn 

(đồng/năm), xác định theo công thức sau: 

1)r1(
)r1(rTV n

n
đ

đ



  

+ Tđ: là tổng chi phí đầu tư xây dựng phần diện tích sử dụng nhà ở xã hội để cho thuê 

(đồng). 

+ r: là lãi suất bảo toàn vốn đầu tư (tính theo năm) do người quyết định đầu tư quyết định 

(%/năm). 

+ n: là số năm thu hồi vốn đầu tư của dự án do người quyết định nhưng tối thiểu là 15 năm; 

đối với nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì thời gian tối thiểu là 20 năm. 

- 12: là số tháng thuê nhà ở trong 1 năm. 

- L: là lợi nhuận định mức của dự án được tính theo năm, tối đa là 15% tổng chi phí đầu tư 

xây dựng phần diện tích nhà ở xã hội để cho thuê (đồng/năm). 
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- Bt: là chi phí bảo trì công trình bình quân năm được phân bổ cho phần diện tích nhà ở xã 

hội để cho thuê (đồng/năm). 

- Tdv: là phần lợi nhuận thu được từ phần kinh doanh thương mại (kể cả nhà ở thương mại) 

trong dự án được phân bổ cho phần diện tích nhà ở xã hội để cho thuê (đồng/năm). 

- Si
T: là diện tích sử dụng căn hộ (hoặc căn nhà) nhà ở xã hội để cho thuê tại vị trí thứ i (m2). 

- Ki: là hệ số tầng (nếu có) Điều chỉnh giá cho thuê đối với căn hộ hoặc căn nhà cho thuê 

thứ i (được xác định theo nguyên tắc bình quân gia quyền, hệ số K của một khối nhà = 1). 

3. Trường hợp mức giá cho thuê xác định theo công thức quy định tại Khoản 2 Điều này cao 

hơn hoặc bằng mức giá cho thuê nhà ở thương mại tương đương trên thị trường thì chủ đầu 

tư phải xác định lại giá cho thuê cho phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm thấp hơn giá 

cho thuê nhà ở thương mại tương đương trên thị trường. 

Điều 9. Phương pháp xác định giá cho thuê mua nhà ở xã hội 

1. Giá cho thuê mua nhà ở xã hội được xác định trên cơ sở tính đủ các chi phí hợp lý để thu 

hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có), lợi nhuận định mức và thuế giá trị gia tăng, 

chưa bao gồm chi phí bảo trì. 

2. Công thức xác định: 
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Trong đó: 

- Gi™: là giá thuê mua 1m2 sử dụng căn hộ (hoặc căn nhà) nhà ở xã hội đã hoàn thiện việc 

xây dựng tại vị trí thứ i trong 01 tháng (đồng/m2/tháng). 

- Ai: là tỉ lệ giữa giá trị còn lại của căn hộ (hoặc căn nhà) nhà ở xã hội tại vị trí thứ i (sau khi 

đã trừ đi tiền thanh toán lần đầu) so với giá trị ban đầu của căn hộ hoặc căn nhà thuê mua 

thứ i (A < 1) tính theo hợp đồng thuê mua. 

- Vđ: là tổng chi phí đầu tư xây dựng nhà ở xã hội của dự án phân bổ cho phần diện tích sử 

dụng nhà ở xã hội để cho thuê mua được phân bổ hàng năm theo nguyên tắc bảo toàn vốn 

(đồng/năm), xác định theo công thức sau: 

1)r1(
)r1(rTV n

n
đ

đ



  

+ Tđ: là chi phí đầu tư xây dựng phần diện tích sử dụng nhà ở xã hội để cho thuê mua 

(đồng). 

+ r: là lãi suất bảo toàn vốn đầu tư (tính theo năm) do người có thẩm quyền quyết định đầu 

tư quyết định (%/năm). 

+ n: thời gian thuê mua theo thỏa thuận giữa người bán và người thuê mua nhưng tối thiểu 

là 05 năm. 

- L: là lợi nhuận định mức của dự án được tính theo năm, tối đa là 15% tổng chi phí đầu tư 

xây dựng phần diện tích nhà ở xã hội để cho thuê mua (đồng/năm). 

- Tdv: là phần lợi nhuận thu được từ phần kinh doanh thương mại (kể cả nhà ở thương mại) 

trong dự án được phân bổ cho phần diện tích nhà ở xã hội để cho thuê mua (đồng/năm). 

- Si™: là diện tích sử dụng căn hộ (hoặc căn nhà) nhà ở xã hội để cho thuê mua tại vị trí thứ 

i (m2). 

- Ki: là hệ số tầng (nếu có) Điều chỉnh giá cho thuê mua đối với căn hộ hoặc căn nhà để cho 

thuê mua thứ i (được xác định theo nguyên tắc bình quân gia quyền, hệ số K của một khối 

nhà = 1). 

3. Trường hợp mức giá cho thuê mua xác định theo công thức quy định tại Khoản 2 Điều 

này cao hơn hoặc bằng mức giá cho thuê mua nhà ở thương mại tương đương trên thị 

trường thì chủ đầu tư phải xác định lại giá cho thuê mua cho phù hợp với tình hình thực tế, 

bảo đảm thấp hơn giá cho thuê mua nhà ở thương mại tương đương trên thị trường. 

Chương IV 
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MẪU GIẤY TỜ CHỨNG MINH ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN, THUÊ, THUÊ MUA 

NHÀ Ở XÃ HỘI 

Điều 10. Mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng và Điều kiện để được hưởng chính sách hỗ 

trợ về nhà ở xã hội 

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội: 

a) Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở theo mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

Đối với trường hợp bán lại nhà ở xã hội đã được mua, thuê mua theo quy định tại Khoản 5 

Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP cho đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã 

hội thì trong đơn đăng ký mua nhà của người mua lại phải được Sở Xây dựng địa phương 

xác nhận vào đơn đăng ký mua nhà về việc người đó chưa được hưởng chính sách hỗ trợ 

nhà ở xã hội. 

b) Mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở: 

- Đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP áp dụng 

theo mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP áp dụng 

theo mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP áp dụng 

theo mẫu số 04 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Đối tượng quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP áp dụng 

theo mẫu số 05 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

c) Giấy tờ chứng minh về Điều kiện cư trú và đóng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. 

d) Mẫu giấy chứng minh về Điều kiện thu nhập: 

- Đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thì việc 

xác nhận về Điều kiện thu nhập thực hiện đồng thời với việc xác nhận đối tượng và thực 

trạng nhà ở áp dụng theo mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã nghỉ 

việc, nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật và đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 3 

Điều 22 thì tự khai và tự chịu trách nhiệm về mức thu nhập của bản thân theo mẫu số 06 tại 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này (không cần phải có xác nhận). 

- Đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã được 

xác nhận về đối tượng và Điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội trước 

ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nhưng chưa có xác nhận về Điều kiện thu nhập thì 

phải xác nhận bổ sung về Điều kiện thu nhập theo mẫu số 07 tại Phụ lục I ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

2. Đối với đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 

áp dụng theo mẫu số 08 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Đối với hộ gia đình, cá nhân vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: 

a) Đơn đăng ký vay vốn theo hướng dẫn của ngân hàng cho vay; 

b) Mẫu giấy xác nhận về đối tượng, thực trạng nhà ở và Điều kiện thu nhập được thực hiện 

theo quy định tại Điểm b và d Khoản 1 Điều này. 

c) Giấy tờ chứng minh về Điều kiện cư trú: Bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú tại 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa 

nhà để ở. 

4. Các giấy tờ quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này mà phải có xác nhận thì chỉ được xác 

nhận 01 lần và có giá trị sử dụng trong thời hạn 02 năm. Sau thời hạn nêu trên, nếu các đối 

tượng đã được xác nhận mà chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội và có nhu cầu 

tiếp tục đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội hoặc vay vốn xây dựng mới, cải tạo, sửa 

chữa nhà ở thì phải xác nhận lại. 
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5. Các mẫu giấy tờ quy định tại Điều này được dùng để tham khảo, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có thể sửa đổi, bổ sung các mẫu giấy tờ này cho phù hợp nhưng phải bảo đảm có đầy 

đủ thông tin về người đề nghị xác nhận, cơ quan có thẩm quyền xác nhận và các nội dung 

cần xác nhận. 

Điều 11. Hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội 

1. Hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải có các nội dung chính sau đây: 

a) Tên, địa chỉ của các bên; 

b) Các thông tin về nhà ở giao dịch; 

c) Giá mua bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua; 

d) Phương thức và thời hạn thanh toán; 

đ) Thời hạn giao nhận nhà ở; 

e) Bảo hành nhà ở; 

g) Quyền và nghĩa vụ của các bên; 

h) Cam kết của các bên; 

i) Chấm dứt hợp đồng; 

k) Các thỏa thuận khác; 

l) Giải quyết tranh chấp; 

m) Hiệu lực của hợp đồng; 

2. Đối với nhà ở xã hội là căn hộ chung cư thì trong hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua phải 

đảm bảo các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này, đồng thời phải ghi rõ phần sở hữu 

riêng, phần sở hữu chung, phần sử dụng riêng, phần sử dụng chung của chủ đầu tư và người 

mua, thuê, thuê mua căn hộ; diện tích sàn xây dựng căn hộ; diện tích sàn sử dụng căn hộ 

(diện tích thông thủy) để tính tiền mua bán, thuê, thuê mua; Khoản kinh phí bảo trì; mức phí 

và nguyên tắc Điều chỉnh mức phí quản lý vận hành nhà chung cư trong thời gian chưa 

thành lập Ban quản trị nhà chung cư. 

3. Hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được áp dụng theo mẫu số 9, số 10 và số 

11 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Các mẫu hợp đồng quy định tại Điều này là để các bên tham khảo trong quá trình thương 

thảo, ký kết hợp đồng. Các bên có thể thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung các Điều Khoản trong 

hợp đồng mẫu cho phù hợp nhưng hợp đồng do các bên ký kết phải bảo đảm có đầy đủ các 

nội dung chính quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và không được trái với quy định 

của pháp luật về dân sự và pháp luật về nhà ở. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên 

địa bàn theo quy định của Luật Nhà ở, Điều 30 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và các 

Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này. 

2. Quy định cụ thể về tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua 

nhà ở xã hội trên địa bàn theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. 

3. Chỉ đạo và thực hiện việc hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí đầu tư hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật trong phạm vi dự án nhà ở xã hội để giảm giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua 

nhà ở xã hội cho phù hợp với Điều kiện cụ thể tại địa phương; chỉ đạo việc thẩm định giá 

bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa 

bàn theo đúng thời gian quy định; ban hành khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã 

hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 6 Thông 

tư này. 

4. Chỉ đạo Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan có liên quan 

trên địa bàn tổ chức xác nhận cho hộ gia đình, cá nhân có đề nghị xác nhận về đối tượng, 

thực trạng nhà ở, thu nhập, đóng bảo hiểm xã hội, chưa được Nhà nước bồi thường bằng 

nhà ở, đất ở khi thu hồi đất để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định. 
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5. Chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở xã hội; chỉ đạo tổ chức thanh tra, 

kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về nhà ở xã hội và xử lý theo thẩm quyền 

hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về nhà ở xã hội trên địa bàn. 

6. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp tình hình phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên 

địa bàn báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp theo định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc theo yêu cầu 

đột xuất. 

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên 

địa bàn theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, các nhiệm vụ được 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao và quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương xây dựng tiêu chí cụ thể để 

ưu tiên lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP; hướng dẫn các thành phần kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư 

xây dựng và bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội đảm bảo tuân thủ các quy định của 

pháp luật và phù hợp với Điều kiện cụ thể của địa phương. 

3. Thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên 

địa bàn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

4. Định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc theo yêu cầu đột xuất thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh và Bộ Xây dựng về nhà ở xã hội trên địa bàn theo mẫu số 12 tại Phụ lục III ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 14. Điều Khoản chuyển tiếp 

Các đối tượng đã đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc đối tượng phải có giấy tờ 

chứng minh về Điều kiện thu nhập theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP, nhưng đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa được ký hợp 

đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì phải bổ sung giấy tờ chứng minh về Điều kiện 

thu nhập theo mẫu số 06 và 07 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. 

2. Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 

của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông 

tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng để xem 

xét, hướng dẫn theo thẩm quyền./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg CP; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc 

CP; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Đức Duy 
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PHỤ LỤC I 

CÁC MẪU GIẤY TỜ CHỨNG MINH ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI 

Mẫu số 01: Mẫu đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng 

nguồn vốn ngoài ngân sách (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 

30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 

Hình thức đăng ký1:  Mua □  Thuê □  Thuê mua □ 

Kính gửi2: 

………………………………………………………………………………………………… 

Họ và tên người viết đơn: 

…………………………………………………………………………...... 

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số 

………………………… 

cấp ngày ………/ ………/ ……… tại 

…………………………………………………………………. 

Nghề nghiệp3: 

…………………………………………………………………………………………… 

Nơi làm việc4: 

…………………………………………………………………………………………… 

Nơi ở hiện tại: 

…………………………………………………………………………………………… 

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số ……………………… tại: 

…………………………………… 

Thuộc đối tượng5: 

……………………………………………………………………………………….. 

Số thành viên trong hộ gia đình6 …………………..người, bao gồm: 

1. Họ và tên: ……………………..CMND số ……………………..là: 

…………………………………. 

Nghề nghiệp ………………………Tên cơ quan (đơn vị) 

…………………………………………….. 

2. Họ và tên: ……………………..CMND số ……………………..là: 

…………………………………. 

Nghề nghiệp ………………………Tên cơ quan (đơn vị) 

…………………………………………….. 

3. Họ và tên: ……………………..CMND số ……………………..là: 

…………………………………. 

1 Đánh dấu vào ô mà người viết đơn có nhu cầu đăng ký. 
2 Ghi tên chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. 
3 Nếu đang làm việc tại cơ quan, tổ chức thì ghi rõ nghề nghiệp, nếu là lao động tự do thì ghi là lao động tự 
do, nếu đã nghỉ hưu thì ghi đã nghỉ hưu.... 
4 Nếu đang làm việc thì mới ghi vào mục này. 
5 Ghi rõ người có đơn thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ nhà ở xã hội (ví dụ như là cán bộ công 
chức, viên chức ....). 
6 Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người 
đứng tên viết đơn 747



Nghề nghiệp ………………………Tên cơ quan (đơn vị) 

…………………………………………….. 

4. Họ và tên: ……………………..CMND số ……………………..là: 

…………………………………. 

Nghề nghiệp ………………………Tên cơ quan (đơn vị) 

…………………………………………….. 

5. 

…………………………………………………………………………………………………

……….. 

Tôi và những người trong hộ gia đình cam kết chưa được thụ hưởng; chính sách hỗ trợ về 

nhà ở, đất ở dưới bất cứ hình thức nào (không áp dụng đối với trường hợp tái định cư và 

trường hợp trả lại nhà ở công vụ). 

Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau7: (có Giấy xác nhận về thực trạng nhà ở 

của hộ gia đình, cá nhân kèm theo đơn này). 

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình □ 

- Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người □ 

- Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung - tường, mái) □ 

- Đã có đất ở nhưng diện tích khuôn viên đất ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu 

thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh. 

□ 

- Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất □ 

- Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ Điều kiện được bồi 

thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác. 

□ 

- Tôi đã trả lại nhà ở công vụ, hiện nay chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại 

nhà ở công vụ 

□ 

- Khó khăn về nhà ở khác8 (ghi rõ nội dung) 

………………………………………………………….. 

Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết 01 căn hộ (căn nhà) theo hình thức 

…………….……… tại dự án: 

…………………………………………………………………………………………………

… 

+ Mong muốn được giải quyết căn hộ (căn nhà) số 

………………………………………………….. 

+ Diện tích sàn sử dụng căn hộ ………………… m2 (đối với nhà chung cư); 

+ Diện tích sàn xây dựng ………………………… m2 (đối với nhà liền kề); 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các nội dung đã kê khai. Khi được giải quyết9 ……………….. nhà ở xã 

hội. Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở xã 

hội./. 

 

 …………, ngày ……. tháng ……. năm 

……. 

Người viết đơn 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

Mẫu số 02. Mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở đối với đối tượng quy định 

tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (Ban hành kèm theo Thông tư 

số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

7 Người viết đơn đánh dấu vào ô phù hợp với hiện trạng thực tế nhà ở của hộ gia đình. 
8 Những khó khăn về nhà ở không thuộc các nội dung khó khăn đã nêu 
9 Ghi rõ nhu cầu mua, thuê, thuê mua 748



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân cấp xã 10: 

……………………………………………………………….. 

Họ và tên người đề nghị xác nhận: 

…………………………………………………………………… 

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số 

…………………….. cấp ngày …………/ …………/………… tại 

………………………………………………………….. 

Nơi ở hiện tại: 

……………………………………………………………………………………………. 

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số ………………… tại: 

………………………………………… 

Là đối tượng có công với cách mạng (bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ số gốc do cơ 

quan có thẩm quyền cấp giấy tờ chứng minh về đối tượng kèm theo) 

Thực trạng về nhà ở hiện nay như sau11: 

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình □ 

- Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người □ 

- Có nhà ở nhưng đã bị hư hỏng khung, tường, mái nhà và diện tích khuôn viên đất 

của nhà ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây 

dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh 

□ 

- Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung - tường, mái) □ 

- Có đất ở tại địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và diện tích khuôn viên đất 

phù hợp với quy hoạch xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh 

□ 

- Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất □ 

- Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ Điều kiện được bồi 

thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác. 

□ 

- Khó khăn về nhà ở khác12 (ghi rõ nội dung)  

Tôi và những người trong hộ gia đình cam kết chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về 

nhà ở, đất ở dưới bất cứ hình thức nào. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về các nội dung đã kê khai. 

 ……… Ngày …….. tháng …….năm 

……. 

Người đề nghị xác nhận 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Xác nhận của UBND cấp xã13 ………………………về: 

1. Ông/Bà là đối tượng có công với cách mạng 

2. Về tình trạng nhà ở hiện tại của hộ gia đình: ……………………………. 

3. Ông/Bà chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở của Nhà nước 

10 Ghi tên UBND cấp xã nơi người đề nghị xác nhận đang nơi cư trú theo hình thức đăng ký thường trú 
hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên của người đề nghị xác nhận. 
11 Căn cứ vào thực trạng nhà ở hiện tại của người viết đơn để đánh dấu vào 1 trong 7 ô cho phù hợp. 
12 Những khó khăn về nhà ở không thuộc các nội dung khó khăn đã nêu 
13 UBND cấp xã nơi người đề nghị xác nhận đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký 
tạm trú từ 01 năm trở lên. 749



Mẫu số 03. Mẫu giấy xác nhận đối tượng, thực trạng về nhà ở và Điều kiện thu nhập đối với 

các đối tượng được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG, THỰC TRẠNG NHÀ Ở VÀ ĐIỀU KIỆN 

THU NHẬP 

Kính gửi14:  

Tên người đề nghị xác nhận:  

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số 

……………………… cấp ngày ……./ ……./ ……. tại Nghề nghiệp 

……………………………………………………………………………………………….. 

Nơi làm việc15:  

Nơi ở hiện tại:  

Đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại16:  

Số sổ hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) ………………………. nơi cấp  

Số thành viên trong hộ gia đình ……………………… người. 

Thuộc đối tượng17:  

Tình trạng nhà ở hiện nay của hộ gia đình tôi như sau18: 

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình □ 

- Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người □ 

- Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung - tường, mái) □ 

- Có nhà ở nhưng bị hư hỏng khung, tường và mái nhà và diện tích khuôn viên đất của 

nhà ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng 

theo quy định của UBND cấp tỉnh. 

□ 

- Có đất ở tại địa phương nơi đăng ký thường trú và diện tích khuôn viên đất phù hợp 

với quy hoạch xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh. 

□ 

- Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất □ 

- Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ Điều kiện được bồi 

thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác. 

□ 

- Khó khăn về nhà ở khác19 (ghi rõ nội dung)  

Tôi và những người trong hộ gia đình cam kết chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về 

nhà ở, đất ở dưới bất cứ hình thức nào. 

Tôi và hộ gia đình của tôi hiện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./. 

 ……… Ngày …….. tháng …….năm 

……. 

Người viết đơn 

14 Gửi Cơ quan, đơn vị của người đề nghị xác nhận (nếu hộ gia đình có 02 người trở lên là đối tượng thuộc 
02 cơ quan, tổ chức thì phải gửi đề nghị đến các cơ quan, tổ chức để được xác nhận). Trường hợp người 
đề nghị xác nhận đã nghỉ việc hoặc hành nghề tự do thì gửi UBND cấp xã nơi người đề nghị xác nhận đang 
cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên. 
15 Nếu đang làm việc thì mới ghi vào mục này. 
16 Ghi địa chỉ theo sổ hộ khẩu thường trú hoặc ghi địa chỉ nơi đăng ký tạm trú của người đề nghị xác nhận. 
17 Ghi rõ người đề nghị xác nhận thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ nhà ở xã hội (ví dụ như là cán 
bộ công chức, viên chức 
18 Căn cứ vào thực trạng nhà ở hiện tại của người đề nghị xác nhận để đánh dấu vào 1 trong 7 ô cho phù 
hợp. 
19 Những khó khăn về nhà ở không thuộc các nội dung khó khăn đã nêu 750



 

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc lãnh đạo UBND cấp xã20 

……………… về: 

1. Ông/Bà thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 

2. Về tình trạng nhà ở hiện tại của hộ gia đình21: ………………………………………… 

3. Ông/Bà và hộ gia đình là đối tượng không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên 

(ký tên, đóng dấu) 

 

Mẫu số 04. Mẫu giấy xác nhận đối tượng và thực trạng về nhà ở đối với đối tượng được quy 

định tại Điểm c Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (Ban hành kèm theo 

Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở 

Kính gửi22: 

……………………………………………………………………………………………….. 

Họ và tên người đề nghị xác nhận: 

…………………………………………………………………… 

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số 

……………………… 

cấp ngày ……./ ……./ …….tại 

..............………………………………………………………………. 

Nghề nghiệp: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Chức vụ: 

………………………………………………………………………………………………… 

Nơi làm việc23: 

…………………………………………………………………………………………… 

Nơi ở hiện tại24: 

………………………………………………………………………………………….. 

Đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại: 

………………………………………………………. 

Số sổ hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) 

……………………………………………………………… nơi cấp  

Số thành viên trong hộ gia đình ………………..người. 

Tình trạng nhà ở hiện nay của hộ gia đình tôi như sau: 

- Tôi đã trả lại nhà ở công vụ tại25 - Hiện tại chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại 

nhà ở công vụ. 

20 Trường hợp người đề nghị xác nhận đã nghỉ việc, nghỉ chế độ hoặc hành nghề tự do thì UBND cấp xã 
nơi người đề nghị xác nhận đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm 
trở lên chỉ xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở, không phải xác nhận về điều kiện thu nhập. 
21 Cơ quan xác nhận phải xác nhận rõ thực trạng của nhà ở là thuộc 1 trong 8 nội dung khó khăn về nhà ở 
mà người đề nghị xác nhận đã khai. 
22 Gửi Cơ quan, đơn vị nơi người đề nghị xác nhận đang làm việc hoặc làm việc trước khi nghỉ hưu và cơ 
quan, đơn vị quản lý nhà ở công vụ của người đề nghị xác nhận. 
23 Nếu đang làm việc thì mới ghi vào mục này. 
24 Nơi người đề nghị xác nhận đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 
năm trở lên. 
25 Ghi rõ địa chỉ nhà ở công vụ đã trả. 751



Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./. 

 

 ……… ngày …….. tháng …….năm ……. 

Người đề nghị xác nhận 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
1. Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan nơi đang 

làm việc/trước khi nghỉ hưu: 

Ông/Bà chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi 

đã trả lại nhà ở công vụ 

2. Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

quản lý nhà ở công vụ của người đề nghị: 

Ông/Bà đã trả lại nhà ở công vụ 

(ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng dấu) 

 

Mẫu số 05. Mẫu giấy xác nhận của UBND cấp huyện nơi đối tượng có nhà, đất bị thu hồi 

quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (Ban hành kèm theo 

Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

MẪU GIẤY XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ VIỆC CHƯA 

ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BỒI THƯỜNG 

Kính gửi26: 

……………………………………………………………………………………………….. 

Họ và tên người đề nghị được xác nhận27: 

…………………………………………………………… 

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số 

……………………… cấp ngày ……./ ……./ …….tại 

..............………………………………………………………………. 

Nơi ở hiện tại: 

…………………………………………………………………………………………… 

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số……………… tại: 

……………………………………………. 

Tình trạng nhà ở hiện nay của hộ gia đình tôi như sau28: 

- Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất □ 

- Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ Điều kiện được 

bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác. 

□ 

Tôi (hoặc hộ gia đình) có nhà, đất bị thu hồi tại địa chỉ 

……………………………………………. chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất 

ở tái định cư. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./. 

 

 ……… ngày …….. tháng …….năm ……. 

Người đề nghị xác nhận 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

26 Gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà, đất bị thu hồi. 
27 Tên người đề nghị xác nhận đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. 
28 Căn cứ vào thực trạng nhà ở hiện tại của người đề nghị xác nhận để đánh dấu vào 1 trong 2 ô cho phù 
hợp. 752



Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện ……………….. về việc người bị thu hồi 

nhà, đất chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở tái định cư 

(ký tên, đóng dấu) 

 

Mẫu số 06. Mẫu giấy tự kê khai về Điều kiện thu nhập đối với các đối tượng được quy định 

tại Điểm a (trường hợp đã được nghỉ chế độ) và Điểm b Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của 

Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

MẪU GIẤY TỰ KHAI29 VỀ ĐIỀU KIỆN THU NHẬP 

Họ và tên người kê khai: 

……………………………………………………………………………… 

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số 

…………………….. cấp ngày ………../ ………../ ……….. tại 

……………………………………………………………… 

Nơi ở hiện tại30: 

………………………………………………………………………………………….. 

Đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại31: 

…………………………………………………… 

Số sổ hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) 

…………………………………………………………….. nơi cấp 

…………………………………. 

Số thành viên trong hộ gia đình32 …………………………..người, bao gồm: 

1. Họ và tên: ……………………………..CMND số ……………………….là: 

……………………….. 

Nghề nghiệp ……………………….. Tên cơ quan (đơn vị) 

…………………………………………… 

2. Họ và tên: ……………………………..CMND số ……………………….là: 

……………………….. 

Nghề nghiệp ……………………….. Tên cơ quan (đơn vị) 

…………………………………………… 

3. Họ và tên: ……………………………..CMND số ……………………….là: 

……………………….. 

Nghề nghiệp ……………………….. Tên cơ quan (đơn vị) 

…………………………………………… 

4. 

…………………………………………………………………………………………………

…………. 

Thuộc đối tượng33: 

……………………………………………………………………………………… 

29 Trong trường hợp cần thiết Sở Xây dựng liên hệ với Cục thuế địa phương để xác minh. 
30 Ghi địa chỉ nơi người kê khai đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 
năm trở lên. 
31 Ghi địa chỉ theo sổ hộ khẩu thường trú của người kê khai hoặc ghi địa chỉ nơi đăng ký tạm trú. 
32 Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người kê 
khai. 
33 Ghi rõ người kê khai thuộc đối tượng theo quy định được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (ví dụ 
như là công chức, viên chức...). 753



…………………………………………………………………………………………………

………….. 

Hộ gia đình của tôi có thu nhập thường xuyên không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập 

hàng tháng. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./. 

 ………….., ngày ….. tháng ….. năm 

…….. 

Người kê khai 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

Mẫu số 07. Mẫu giấy xác nhận về Điều kiện thu nhập đối với các đối tượng được quy định 

tại Điểm a Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (Ban hành kèm theo Thông tư 

số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

MẪU GIẤY KÊ KHAI VỀ ĐIỀU KIỆN THU NHẬP 

Họ và tên người kê khai: 

……………………………………………………………………………… 

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số 

…………………….. cấp ngày ………../ ………../ ……….. tại 

……………………………………………………………… 

Nơi ở hiện tại35: 

………………………………………………………………………………………….. 

Đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại36: 

…………………………………………………….. 

Số sổ hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) 

…………………………………………………………….. nơi cấp 

…………………………………. 

Số thành viên trong hộ gia đình37 …………………………..người, bao gồm: 

1. Họ và tên: ……………………………..CMND số ……………………….là: 

……………………….. 

Nghề nghiệp ……………………….. Tên cơ quan (đơn vị) 

…………………………………………… 

2. Họ và tên: ……………………………..CMND số ……………………….là: 

……………………….. 

Nghề nghiệp ……………………….. Tên cơ quan (đơn vị) 

…………………………………………… 

3. Họ và tên: ……………………………..CMND số ……………………….là: 

……………………….. 

Nghề nghiệp ……………………….. Tên cơ quan (đơn vị) 

…………………………………………… 

4. Họ và tên: ……………………………..CMND số ……………………….là: 

……………………….. 

35 Ghi địa chỉ nơi người kê khai đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 
năm trở lên. 
36 Ghi địa chỉ theo sổ hộ khẩu thường trú hoặc ghi địa chỉ nơi đăng ký tạm trú của người kê khai. 
37 Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người kê 
khai. 754



Nghề nghiệp ……………………….. Tên cơ quan (đơn vị) 

…………………………………………… 

5. 

…………………………………………………………………………………………………

…………. 

Thuộc đối tượng38: 

……………………………………………………………………………………… 

Hộ gia đình của tôi có thu nhập thường xuyên không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập 

hàng tháng. 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./. 

 

 ………….., ngày ….. tháng ….. năm 

…….. 

Người kê khai 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người đề nghị đang làm việc. 

Ông/Bà là đối tượng không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên 

(ký tên, đóng dấu) 

 

Mẫu số 08. Mẫu đơn đăng ký thuê nhà ở xã hội đối với đối tượng được quy định tại Điểm d 

Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (Ban hành kèm theo Thông tư số 

20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI 

Kính gửi39: 

……………………………………………………………………………………………… 

Họ và tên người đăng ký: 

…………………………………………………………………………….. 

Số thẻ sinh viên hoặc CMND hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân) số 

………………….. cấp ngày …………./ …………./ …………. tại 

………………………………………………………… 

Hiện Tôi đang học tập tại cơ sở đào tạo: 

……………………………………………………………… 

Địa chỉ của cơ sở đào tạo: 

………….………….………….………….………….………….…………. 

Niên khóa học: 

………….………….………….………….………….………….………….…………… 

Tôi làm đơn này đề nghị40: ………….. xét duyệt cho Tôi được thuê nhà ở tại 

…………………… trong thời gian41 

…………………………………………………………………………………………... 

38 Ghi rõ người kê khai thuộc đối tượng theo quy định được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (ví dụ 
như là công chức, viên chức...). 
39 Gửi Cơ sở đào tạo nơi người đăng ký thuê nhà ở xã hội đang học tập. 
40 Ghi tên cơ sở đào tạo. 
41 Tối đa không quá 05 năm. 755



Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./. 

 

 ………….., ngày ….. tháng ….. năm 

…….. 

Người viết đơn 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

Xác nhận của Thủ trưởng cơ sở đào tạo của người đề nghị 

(ký tên, đóng dấu) 

 

PHỤ LỤC II 

CÁC MẪU HỢP ĐỒNG 

Mẫu số 09. Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
………., ngày …….. tháng ……. năm ……….. 

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở XÃ HỘI 

Số ……….. /HĐ 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 

2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Căn cứ đơn đề nghị mua nhà ở xã hội của ông (bà) ………………………………………………. 

ngày ………. tháng ……. năm ………………… 

Căn cứ42 

………………………………………………………………………………………………… 

Hai bên chúng tôi gồm: 

BÊN BÁN NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên bán): 

- Tên đơn vị43: 

…………………………………………………………………………………………… 

- Họ và tên44: 

……………………………………………………………………………………………. 

- Số CMND45 (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số 

…………………. cấp ngày ………./ ……../ ……………….. tại 

…………………………………………………………. 

- Địa chỉ liên hệ: 

………………………………………………………………………………………… 

- Hộ khẩu thường trú: 

………………………………………………………………………………….. 

42 Các căn cứ khác liên quan đến việc mua nhà ở xã hội 
43 Chỉ ghi mục này nếu bên bán là tổ chức 
44 Ghi rõ họ và tên người đại diện theo pháp luật nếu bên bán là tổ chức; ghi rõ họ và tên cá nhân nếu bên 
bán là cá nhân. 
45 Chỉ ghi nếu bên bán là cá nhân. 756



- Điện thoại: …………………………………………… Fax (nếu có): 

………………………………. 

- Số tài Khoản: ……………………………. tại Ngân hàng: 

…………………………………………. 

- Mã số thuế: 

…………………………………………………………………………………………… 

BÊN MUA NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên mua): 

- Ông (bà)46: 

…………………………………………………………………………………………… 

- Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số 

…………………. cấp ngày ………./ ……../ ……………….. tại 

…………………………………………………………. 

- Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú: 

..………………………………………………………………… 

- Địa chỉ liên hệ: 

………………………………………………………………………………………… 

- Điện thoại: …………………………………………… Fax (nếu có): 

………………………………. 

- Số tài Khoản: ……………………………. tại Ngân hàng: 

…………………………………………. 

- Mã số thuế: 

…………………………………………………………………………………………… 

Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết hợp đồng mua bán nhà ở xã hội với các nội dung sau 

đây: 

Điều 1. Các thông tin về nhà ở mua bán 

1. Loại nhà ở (căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ): 

……………………………………………….. 

2. Địa chỉ nhà ở: 

………………………………………………………………………………………….. 

3. Diện tích sử dụng ……………… m2 (đối với căn hộ chung cư là diện tích thông thủy) 

4. Các thông tin về phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung, phần sử dụng riêng, phần sử 

dụng chung (nếu là căn hộ chung cư): 

……………………………………………………………………… 

5. Các trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở: 

……………………………………………………. 

6. Đặc Điểm về đất xây dựng: 

…………………………………………………………………………. 

(Có bản vẽ sơ đồ vị trí nhà ở, mặt bằng nhà ở đính kèm Hợp đồng này) 

Điều 2. Giá bán, phương thức và thời hạn thanh toán 

1. Giá bán nhà ở là ………………………………………. đồng 

(Bằng chữ: 

………………………………………………………………………………………). 

Giá bán này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT). 

2. Kinh phí bảo trì 2% giá bán căn hộ 47 là …………………………….đồng. 

(Bằng chữ: 

………………………………………………………………………………………). 

3. Tổng giá trị hợp đồng …………………………….. đồng 

46 Ghi rõ họ và tên người đại diện theo pháp luật nếu bên mua là tổ chức; ghi rõ họ và tên cá nhân nếu bên 
mua là cá nhân. 
47 Đối với căn hộ là nhà chung cư. 757



(Bằng chữ: 

………………………………………………………………………………………). 

4. Phương thức thanh toán: thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức (trả bằng 

tiền mặt hoặc chuyển Khoản qua ngân hàng) 

…………………………………………………………………………………………………

…………… 

5. Thời hạn thực hiện thanh toán: 

a) Thanh toán một lần vào ngày ……… tháng ……… năm ……… (hoặc trong thời hạn 

……… ngày, kể từ sau ngày kí kết hợp đồng này). 

b) Trường hợp mua nhà ở theo phương thức trả chậm, trả dần thì thực hiện thanh toán vào 

các đợt như sau: 

- Đợt 1 là ……………… đồng vào ngày ……… tháng ……… năm ……… (hoặc sau 

………ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng này). 

- Đợt 2 là ……………… đồng vào ngày ……… tháng ……… năm ……… (hoặc sau 

………ngày kể từ khi thanh toán xong đợt 1). 

- Đợt tiếp theo …………………………………………… 

Trước mỗi đợt thanh toán theo thỏa thuận tại Khoản này, Bên bán có trách nhiệm thông báo 

bằng văn bản (thông qua hình thức như fax, chuyển bưu điện....) cho Bên mua biết rõ số tiền 

phải thanh toán và thời hạn phải thanh toán kể từ ngày nhận được thông báo này. 

Trong mọi trường hợp khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) thì bên bán 

không được thu quá 95% giá trị hợp đồng, giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận cho bên mua. 

6. Mức phí và nguyên tắc Điều chỉnh mức phí quản lý vận hành nhà chung cư trong thời 

gian chưa thành lập Ban Quản trị nhà chung cư48. 

Điều 3. Thời hạn giao nhận nhà ở 

1. Bên bán có trách nhiệm bàn giao nhà ở kèm theo các trang thiết bị gắn với nhà ở đó và 

giấy tờ pháp lý về nhà ở nêu tại Điều 1 của hợp đồng này cho Bên mua trong thời hạn là 

……….ngày, kể từ ngày Bên mua thanh toán đủ số tiền mua nhà ở theo quy định của pháp 

luật (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác). Việc bàn giao nhà ở phải lập thành biên 

bản có chữ ký xác nhận của hai bên. 

2. Các thỏa thuận khác. 

Điều 4. Bảo hành nhà ở 

1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo đúng quy định của Luật Nhà ở. 

2. Bên mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên bán khi nhà ở có các hư hỏng 

thuộc diện được bảo hành. Trong thời hạn ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Bên 

mua, Bên bán có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành các hư hỏng theo đúng quy định. Nếu 

Bên bán chậm thực hiện bảo hành mà gây thiệt hại cho Bên mua thì phải chịu trách nhiệm 

bồi thường. 

3. Không thực hiện việc bảo hành trong các trường hợp nhà ở bị hư hỏng do thiên tai, địch 

họa hoặc do lỗi của người sử dụng gây ra. 

4. Sau thời hạn bảo hành theo quy định của Luật Nhà ở, việc sửa chữa những hư hỏng thuộc 

trách nhiệm của Bên mua. 

5. Các thỏa thuận khác. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán 

1. Quyền của Bên bán: 

a) Yêu cầu Bên mua trả đủ tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận nêu tại Điều 2 của Hợp đồng 

này; 

b) Yêu cầu Bên mua nhận bàn giao nhà ở theo đúng thỏa thuận nêu tại Điều 3 của Hợp đồng 

này; 

48 Chỉ ghi nếu là cân hộ chung cư. 758



c) Yêu cầu Bên mua nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc mua bán nhà ở 

theo quy định của, pháp luật; 

d) Các quyền khác (nhưng không trái quy định của pháp luật). 

2. Nghĩa vụ của Bên bán: 

a) Bàn giao nhà ở kèm theo hồ sơ cho Bên mua theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của Hợp 

đồng này; 

(Đối với trường hợp mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì thỏa thuận theo nội 

dung: Bên bán có trách nhiệm xây dựng nhà ở theo đúng thiết kế và theo danh Mục vật liệu 

xây dựng bên trong và bên ngoài nhà ở mà các bên đã thỏa thuận; thông báo cho Bên mua 

biết tiến độ xây dựng nhà ở và đảm bảo hoàn thành việc xây dựng theo đúng tiến độ đã thỏa 

thuận; tạo Điều kiện để Bên mua kiểm tra việc xây dựng nhà ở nếu có yêu cầu). 

b) Thực hiện bảo hành nhà ở cho Bên mua theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này; 

c) Bảo quản nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở trong thời gian chưa bàn giao nhà cho 

Bên mua; 

d) Nộp tiền sử dụng đất và các Khoản phí, lệ phí khác liên quan đến mua bán nhà ở theo quy 

định của pháp luật; 

đ) Có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) cho Bên mua (trừ trường 

hợp các bên có thỏa thuận Bên mua đi làm thủ tục); 

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

g) Các nghĩa vụ khác (nhưng không trái với quy định của pháp luật). 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua 

1. Quyền của Bên mua: 

a) Yêu cầu Bên bán bàn giao nhà kèm theo giấy tờ về nhà ở theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 

của Hợp đồng này. 

(Đối với trường hợp mua nhà ở hình thành trong tương lai thì Bên mua có quyền yêu cầu 

Bên bán xây dựng nhà ở theo đúng thiết kế, tiến độ và sử dụng đúng các vật liệu về nhà ở 

mà hai bên đã thỏa thuận); 

b) Yêu cầu Bên bán phối hợp, cung cấp các giấy tờ có liên quan để làm thủ tục đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận (nếu Bên mua đi làm thủ tục này); 

c) Yêu cầu bên Bán bảo hành nhà ở theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này; bồi thường 

thiệt hại do việc giao nhà ở không đúng thời hạn, chất lượng và cam kết khác trong hợp 

đồng; 

d) Các quyền khác (nhưng không trái quy định của pháp luật). 

2. Nghĩa vụ của Bên mua: 

a) Trả đầy đủ tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp đồng này; 

b) Nhận bàn giao nhà ở kèm theo giấy tờ về nhà ở theo đúng thỏa thuận của Hợp đồng này; 

c) Nộp đầy đủ các Khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến mua bán nhà ở cho Nhà nước theo 

quy định của pháp luật; 

d) Các nghĩa vụ khác (nhưng không trái với quy định của pháp luật). 

Điều 7. Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng 

Hai bên thỏa thuận cụ thể các trách nhiệm (như phạt; tính lãi, mức lãi suất; phương thức 

thực hiện trách nhiệm....) do vi phạm hợp đồng trong các trường hợp Bên mua chậm thanh 

toán tiền mua nhà hoặc chậm nhận bàn giao nhà ở, Bên bán chậm bàn giao nhà ở. 

Điều 8. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ 

1. Bên mua có quyền thực hiện các giao dịch như chuyển nhượng, thế chấp, cho thuê để ở, 

tặng cho và các giao dịch khác theo quy định của pháp luật về nhà ở sau khi được cấp Giấy 

chứng nhận đối với căn hộ đó. 

2. Trong trường hợp chưa đủ 05 năm, kể từ ngày bên mua thanh toán hết tiền nếu có nhu 

cầu bán lại nhà ở nhưng không bán cho chủ đầu tư mà bán trực tiếp cho đối tượng được 

mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội quy định tại Điều 49 Luật nhà ở thì phải được Sở Xây 
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dựng địa phương xác nhận bằng văn bản về việc đúng đối tượng và để chủ đầu tư ký lại hợp 

đồng cho người được mua lại nhà ở đó. 

3. Trong cả hai trường hợp nêu tại Khoản 1 và 2 của Điều này, người mua nhà ở đều được 

hưởng quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ của Bên mua quy định trong hợp đồng này. 

Điều 9. Cam kết của các Bên và giải quyết tranh chấp 

1. Hai Bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung hợp đồng đã ký. Trường hợp hai Bên 

có tranh chấp về nội dung Hợp đồng này thì hai Bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua 

thương lượng. Trong trường hợp hai Bên không thương lượng được thì một trong hai Bên 

có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

2. Các cam kết khác. 

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng 

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau: 

1. Hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng bằng văn bản. Trong trường hợp này, hai bên sẽ thỏa 

thuận các Điều kiện và thời hạn chấm dứt. 

2. Bên mua chậm trễ thanh toán tiền mua nhà quá ……. ngày (hoặc tháng) theo thỏa thuận 

tại Điều 2 của hợp đồng này. 

3. Bên bán chậm trễ bàn giao nhà ở quá ……. ngày (hoặc tháng) theo thời hạn đã thỏa thuận 

tại Điều 3 của hợp đồng này. 

4. Các thỏa thuận khác. 

Điều 11. Các thỏa thuận khác 

(Các thỏa thuận trong hợp đồng này phải phù hợp với quy định của pháp luật). 

1 ……………………………… 

2 ……………………………… 

Điều 12. Hiệu lực của hợp đồng 

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ………………………….. 

2. Hợp đồng này được lập thành ….. bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….. 

bản, .... bản lưu tại cơ quan thuế, .... bản lưu tại cơ quan công chứng hoặc chứng thực (nếu 

có) và ….. bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. 

 

BÊN MUA 

(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì 

đóng dấu và ghi chức vụ người ký) 

BÊN BÁN 

(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì 

đóng dấu và ghi chức vụ người ký) 

 

Mẫu số 10. Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở xã hội do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
………., ngày …….. tháng ……. năm ……….. 

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI 

Số ……….. /HĐ 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 

2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Căn cứ đơn đề nghị thuê nhà ở xã hội của ông (bà) ………………………………………………. 

ngày ………. tháng ……. năm ………………… 
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Căn cứ49 

………………………………………………………………………………………………… 

Hai bên chúng tôi gồm: 

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê): 

- Tên đơn vị50: 

…………………………………………………………………………………………… 

- Họ và tên51: 

……………………………………………………………………………………………. 

- Số CMND52 (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số 

…………………. cấp ngày ………./ ……../ ……………….. tại 

…………………………………………………………. 

- Địa chỉ liên hệ: 

………………………………………………………………………………………… 

- Hộ khẩu thường trú: 

………………………………………………………………………………….. 

- Điện thoại: …………………………………………… Fax (nếu có): 

………………………………. 

- Số tài Khoản: ……………………………. tại Ngân hàng: 

…………………………………………. 

- Mã số thuế: 

…………………………………………………………………………………………… 

BÊN THUÊ NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên thuê): 

- Tên đơn vị53: 

…………………………………………………………………………………………. 

- Người đại diện theo pháp luật54: 

…………………………………………………………………. 

- Ông (bà)55: …………………………………………… là đại diện cho 

…………………………….  thuê nhà ở có tên trong phụ lục A đính kèm theo hợp đồng này 

(nếu có). 

- Số CMND56 (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số 

…………………. cấp ngày ………./ ……../ ……………….. tại 

…………………………………………………………. 

- Địa chỉ liên hệ: 

………………………………………………………………………………………… 

- Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú: 

………………………………………………………………….. 

- Điện thoại: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê nhà ở xã hội với các nội dung sau đây: 

Điều 1. Các thông tin về nhà ở cho thuê 

49 Các căn cứ khác liên quan đến việc thuê nhà ở xã hội. 
50 Chỉ ghi mục này nếu bên cho thuê là tổ chức. 
51 Ghi rõ họ và tên người đại diện theo pháp luật nếu bên cho thuê là tổ chức; ghi rõ họ và tên cá nhân nếu 
bên cho thuê là cá nhân. 
52 Chỉ ghi nếu bên cho thuê là cá nhân. 
53 Chỉ ghi mục này nếu bên thuê là tổ chức. 
54 Chỉ ghi mục này nếu bên thuê là tổ chức. 
55 Chỉ ghi mục này nêu bên thuê là cá nhân. 
56 Ghi cho cả trường hợp bên thuê là tổ chức hoặc là cá nhân. 761



1. Loại nhà ở (căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ): 

…………………………………………….. 

2. Địa chỉ nhà ở: 

……………………………………………………………………………………….. 

3. Diện tích sử dụng …………………. m2 (đối với căn hộ chung cư là diện tích thông thủy) 

4. Các thông tin về phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung, phần sử dụng riêng, phần sử 

dụng chung (nếu là căn hộ chung cư): 

………………………………………………………………………. 

5. Các trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở: 

……………………………………………………. 

6. Đặc Điểm về đất xây dựng: 

………………………………………………………………………… 

(Có bản vẽ sơ đồ vị trí nhà ở, mặt bằng nhà ở đính kèm Hợp đồng này) 

Điều 2. Giá thuê nhà ở, phương thức và thời hạn thanh toán 

1. Giá thuê nhà ở là ……………………………. đồng/01 tháng. 

(Bằng chữ: 

…………………………………………………………………………………………….). 

(Giá thuê này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và kinh phí bảo trì nhà ở). 

2. Phương thức thanh toán: Bên thuê có trách nhiệm trả bằng (ghi rõ là trả bằng tiền mặt 

Việt Nam đồng hoặc chuyển Khoản)57: 

…………………………………………………………………… 

3. Thời hạn thanh toán: Bên thuê trả tiền thuê nhà ở vào ngày ……………………… hàng 

tháng. 

4. Các chi phí về quản lý vận hành nhà ở, chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch 

vụ khác do Bên thuê thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ. Các chi phí này không tính vào 

giá thuê nhà ở quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Các chi phí quản lý vận hành nhà ở và các chi phí khác Bên thuê thanh toán theo thời hạn 

thỏa thuận với bên cung cấp dịch vụ. 

Điều 3. Thời Điểm nhận giao nhà ở và thời hạn cho thuê nhà ở 

1. Thời Điểm giao nhận nhà ở: ngày ……….. tháng ……….. năm ……….. 

2. Thời hạn cho thuê nhà ở là58 .... năm (các bên tự thỏa thuận), kể từ ngày …. tháng ... 

năm….  

Trước khi hết thời hạn hợp đồng 03 tháng, nếu Bên thuê có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở thì 

có đơn đề nghị Bên cho thuê ký gia hạn hợp đồng thuê nhà ở. Căn cứ vào đơn đề nghị, Bên 

cho thuê có trách nhiệm xem xét, đối chiếu quy định của pháp luật về đối tượng, Điều kiện 

được thuê nhà ở để thông báo cho Bên thuê biết ký gia hạn hợp đồng thuê theo phụ lục B 

đính kèm theo hợp đồng thuê này; nếu Bên thuê không còn thuộc đối tượng, đủ Điều kiện 

được thuê nhà ở tại địa chỉ quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Hợp đồng này hoặc không còn 

nhu cầu thuê tiếp thì hai bên chấm dứt hợp đồng thuê và Bên thuê phải bàn giao lại nhà ở 

cho Bên cho thuê trong thời hạn quy định tại Hợp đồng này. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê 

1. Quyền của Bên cho thuê: 

a) Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà ở đúng Mục đích và thực hiện đúng các quy định về quản 

lý sử dụng nhà ở cho thuê; 

b) Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền nhà theo đúng thời hạn đã cam kết và các chi phí khác cho 

bên cung cấp dịch vụ (nếu có); 

c) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng và bồi thường thiệt hại do lỗi của 

Bên thuê gây ra; 

57 Hai bên thỏa thuận rõ phương thức và địa chỉ thu nộp tiền thuê nhà ở 
58 Các bên tự thỏa thuận về thời hạn thuê nhưng tối đa không vượt quá 05 năm. Đối với nhà ở xã hội chỉ để 
cho thuê thì thời hạn tối đa là 10 năm 762



d) Thu hồi nhà ở trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà theo quy định tại Điều 6 

của Hợp đồng này; 

đ) Các quyền khác (nhưng không trái quy định của pháp luật). 

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê: 

a) Giao nhà cho Bên thuê đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của hợp đồng này; 

b) Phổ biến, hướng dẫn cho Bên thuê biết quy định về quản lý sử dụng nhà ở; 

c) Bảo trì, quản lý vận hành nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng 

nhà ở; 

d) Thông báo cho Bên thuê những thay đổi về giá thuê, phí dịch vụ quản lý vận hành trước 

khi áp dụng ít nhất là 01 tháng; 

đ) Làm thủ tục ký gia hạn hợp đồng thuê nếu Bên thuê vẫn đủ Điều kiện được thuê nhà ở và 

có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở; 

e) Chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý, xử lý nhà ở cho 

thuê và giải quyết các tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này; 

g) Thông báo cho Bên thuê biết rõ thời gian thực hiện thu hồi nhà ở trong trường hợp nhà ở 

thuê thuộc diện bị thu hồi; 

h) Các nghĩa vụ khác (nhưng không trái quy định của pháp luật). 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê 

1. Quyền của Bên thuê: 

a) Nhận nhà ở theo đúng thỏa thuận nêu tại Khoản 1 Điều 3 của Hợp đồng này; 

b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng của nhà ở mà không phải do lỗi 

của mình gây ra; 

c) Được tiếp tục ký gia hạn hợp đồng thuê nếu hết hạn hợp đồng mà vẫn thuộc đối tượng, đủ 

Điều kiện được thuê nhà ở và có nhu cầu thuê tiếp; 

d) Các quyền khác (nhưng không trái quy định của pháp luật). 

2. Nghĩa vụ của Bên thuê: 

a) Trả đủ tiền thuê nhà theo đúng thời hạn đã cam kết; 

b) Thanh toán đầy đủ đúng hạn chi phí quản lý vận hành nhà ở và các chi phí khác cho bên 

cung cấp dịch vụ trong quá trình sử dụng nhà ở cho thuê; 

c) Sử dụng nhà thuê đúng Mục đích; giữ gìn nhà ở, có trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng 

và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

d) Không được tự ý sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại nhà ở thuê; chấp hành đầy đủ các quy 

định về quản lý sử dụng nhà ở, các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về quản lý, xử lý 

nhà ở và giải quyết tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này; 

đ) Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác sử dụng nhà thuê 

dưới bất kỳ hình thức nào; 

e) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư 

trú; 

g) Giao lại nhà cho Bên cho thuê trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tại 

Điều 6 của Hợp đồng này hoặc trong trường hợp nhà ở thuê thuộc diện bị thu hồi trong thời 

hạn …………….. ngày, kể từ ngày Bên thuê nhận được thông báo của Bên cho thuê; 

h) Các nghĩa vụ khác (nhưng không trái quy định của pháp luật). 

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở 

Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở xã hội được thực hiện trong các trường hợp sau: 

1. Khi hai bên cùng nhất trí chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở. 

2. Khi Bên thuê không còn thuộc đối tượng được tiếp tục thuê nhà ở hoặc không có nhu cầu 

thuê tiếp. 

3. Khi Bên thuê nhà chết mà khi chết không có ai trong hộ gia đình đang cùng chung sống. 

4. Khi Bên thuê không trả tiền thuê nhà liên tục trong ba tháng mà không có lý do chính 

đáng. 

5. Khi Bên thuê tự ý sửa chữa, đục phá kết cấu, cải tạo hoặc cơi nới nhà ở thuê. 
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6. Khi Bên thuê tự ý chuyển quyền thuê cho người khác hoặc cho người khác sử dụng nhà ở 

thuê. 

7. Khi nhà ở thuê bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ và Bên thuê phải di chuyển ra khỏi 

chỗ ở theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà ở thuê nằm trong khu vực đã có 

quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

8. Khi một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận của hợp đồng này 

(nếu có) hoặc theo quy định pháp luật. 

Điều 7. Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng 

Hai Bên thỏa thuận cụ thể về các trường hợp vi phạm hợp đồng và trách nhiệm của mỗi Bên 

trong trường hợp vi phạm. 

Điều 8. Cam kết của các bên và giải quyết tranh chấp 

1. Hai Bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng này. 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vấn đề mới thì hai bên thỏa thuận lập phụ lục 

hợp đồng, phụ lục của Hợp đồng này có giá trị pháp lý như hợp đồng chính. 

2. Trường hợp khi chưa hết hạn hợp đồng mà Bên thuê có nhu cầu chấm dứt hợp đồng trước 

thời hạn thì hai Bên thống nhất cùng lập Biên bản chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Khi 

chấm dứt hợp đồng, các bên nhất trí hoàn tất các nghĩa vụ của mỗi bên theo thỏa thuận trong 

Hợp đồng này; Bên thuê có trách nhiệm bàn giao lại nhà ở cho Bên cho thuê trong thời hạn 

……ngày, kể từ ngày ký Biên bản chấm dứt hợp đồng thuê. 

4. Trường hợp các bên có tranh chấp về các nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn 

bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng 

được thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

5. Các cam kết khác. 

Điều 9. Các thỏa thuận khác 

(Các thỏa thuận trong hợp đồng này phải phù hợp với quy định của pháp luật). 

1 ………………………….. 

2 ………………………….. 

Điều 10. Hiệu lực của hợp đồng 

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày 

……………………………………………………………… 

2. Hợp đồng này có thời hạn là .... năm và có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết. Hợp đồng 

này có .... trang được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 

01 bản gửi cơ quan quản lý nhà ở để theo dõi, quản lý./. 

 

BÊN THUÊ NHÀ Ở 

(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì 

đóng dấu và ghi chức vụ của người ký) 

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở 

(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì 

đóng dấu và ghi chức vụ của người ký) 

 

Phụ lục A 

Tên các thành viên trong hợp đồng thuê nhà ở số ……………………… ngày 

…./..../…….. bao gồm: 

STT 
Họ và tên thành viên trong 

Hợp đồng thuê nhà ở 

Mối quan hệ với người đại diện 

đứng tên ký hợp đồng thuê nhà ở 
Ghi chú 

1 
Nguyễn Văn A 

Số CMND: …………………….. 
Đứng tên ký hợp đồng thuê nhà ở  

2 
Nguyễn Thị B 

Số CMND: …………………….. 
Vợ  

3 
Nguyễn Văn C 

Số CMND: …………………….. 
Con đẻ  

… ………………………………….. ………………….  
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Ghi chú: Chỉ ghi tên các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên. Phụ lục này được đóng dấu xác 

nhận của Bên cho thuê nhà ở. 

 

Phụ lục B. Gia hạn hợp đồng thuê nhà ở 

Hôm nay, ngày ………. tháng ………. năm ………. Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết 

phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà ở theo hợp đồng thuê nhà số ……………. ký ngày 

……./……./……. với các nội dung sau đây: 

1. Họ và tên người tiếp tục được thuê nhà ở: 

- Họ và tên59: …………………………………..CMND số………………. là 

……………………….. 

- Họ và tên: …………………………………….CMND số………………. là 

……………………….. 

- Họ và tên: …………………………………….CMND số………………. là 

……………………….. 

- Họ và tên: …………………………………….CMND số………………. là  

2. Giá thuê nhà ở: 

Giá thuê nhà ở60 là ……………………………………… Việt Nam đồng/tháng 

(Bằng chữ: ………………………………………………. Việt Nam đồng/tháng). 

Giá thuê nhà ở này được tính từ ngày ……. tháng ……. năm....... 

3. Thời hạn thuê nhà ở: 

Thời hạn thuê nhà ở là …………………. tháng (năm), kể từ ngày …../...../ ………….. 

4. Cam kết các Bên 

a) Các nội dung khác trong hợp đồng thuê nhà số …………. ký ngày …../...../ ………….. 

vẫn có giá trị pháp lý đối với hai bên khi thực hiện thuê nhà ở theo thời hạn quy định tại phụ 

lục gia hạn hợp đồng này. 

b) Các thành viên có tên trong phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà ở này cùng với Bên cho 

thuê tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã quy định tại hợp đồng thuê nhà ở số 

……………… ký ngày...../ ...../………………….. 

c) Phụ lục gia hạn Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và được lập thành 03 

bản, mỗi bên giữ 01 bản và 01 bản gửi cho cơ quan quản lý nhà ở để theo dõi, quản lý./. 

 

BÊN THUÊ NHÀ Ở 

(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì 

đóng dấu và ghi chức vụ người ký) 

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở 

(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì 

đóng dấu và ghi chức vụ người ký) 

 

Mẫu số 11. Mẫu hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
………., ngày …….. tháng ……. năm ……….. 

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 

Số ……….. /HĐ 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý nhà ở xã hội; 

59 Ghi họ tên thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên được tiếp tục thuê nhà ở và mối quan hệ với người đứng tên 
hợp đồng thuê nhà ở hoặc người đại diện ký gia hạn hợp đồng (nếu có thay đổi người đứng tên hợp đồng) 
60 Đã bao gồm kinh phí bảo trì nhà ở. 765



Căn cứ Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 

2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Căn cứ đơn đề nghị thuê mua nhà ở xã hội của ông (bà) 

…………………………………………. ngày ………. tháng ……. năm ………………… 

Căn cứ61  

Hai bên chúng tôi gồm: 

BÊN CHO THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê mua): 

- Tên đơn vị 

………………………………………………………………………………………….. 

- Họ và tên: 

…………………………………………………………………………………………… 

- Số CMND64 (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số 

………………….. cấp ngày ………./ ………./………. tại 

…………………………………………………………………... 

- Địa chỉ liên hệ: 

………………………………………………………………………………………… 

- Hộ khẩu thường trú: 

………………………………………………………………………………….. 

- Điện thoại: …………………………………………… Fax (nếu có): 

………………………………. 

- Số tài Khoản: ……………………………. tại Ngân hàng: 

…………………………………………. 

- Mã số thuế: 

…………………………………………………………………………………………… 

BÊN THUÊ MUA NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên thuê mua): 

- Ông (bà)65: 

……………………………………………………………………………………………. 

- Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số 

……………………. cấp ngày ………./ ………./………. tại 

………………………………………………………………… 

- Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú: 

……………………………………………………………………. 

- Địa chỉ liên hệ: 

………………………………………………………………………………………… 

- Điện thoại: …………………………………………… Fax (nếu có): 

………………………………. 

- Số tài Khoản: ……………………………. tại Ngân hàng: 

…………………………………………. 

- Mã số thuế: 

…………………………………………………………………………………………… 

Hai bên chúng tôi thống nhất ký kết hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội với các nội dung sau 

đây: 

Điều 1. Các thông tin về nhà ở thuê mua: 

1. Loại nhà ở (căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ): 

……………………………………………… 

61 Các căn cứ khác liên quan đến việc thuê mua nhà ở xã hội. 
64 Chỉ ghi nếu bên cho thuê mua là cá nhân. 
65 Ghi rõ họ và tên người đại diện theo pháp luật nếu bên thuê mua là tổ chức; ghi rõ họ và tên cá nhân nếu 
bên thuê mua là cá nhân. 766



2. Địa chỉ nhà ở: 

………………………………………………………………………………………… 

3. Diện tích sử dụng …………………..m2 (đối với căn hộ chung cư là diện tích thông thủy) 

4. Các thông tin về phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung, phần sử dụng riêng, phần sử 

dụng chung (nếu là căn hộ chung cư): 

................................................................................................. 

5. Các trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở: 

……………………………………………………. 

6. Đặc Điểm về đất xây dựng: 

………………………………………………………………………… 

(Có bản vẽ sơ đồ vị trí nhà ở, mặt bằng nhà ở đính kèm Hợp đồng này) 

Điều 2. Giá thuê mua, phương thức và thời hạn thanh toán 

1. Giá thuê mua nhà ở là …………………………………………. đồng 

(Bằng chữ: …………………………………………………………………). 

Giá thuê mua này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT). 

2. Kinh phí bảo trì 2% giá thuê mua căn hộ 66 là ……………………………………đồng. 

(Bằng chữ: …………………………………………………………………). 

3. Tổng giá trị hợp đồng thuê mua ……………………………………………..đồng 

(Bằng chữ: …………………………………………………………………). 

4. Phương thức thanh toán: 

a) Tiền trả lần đầu ngay khi ký kết hợp đồng (bằng 20% hoặc nhiều hơn nhưng không quá 

50% giá trị của nhà ở thuê mua) là: ……………………………………….. đồng. 

(Bằng chữ: …………………………………………………………………). 

b) Tiền thuê mua nhà ở phải trả hàng tháng: …………………………… đồng/01 tháng. 

(Bằng chữ: …………………………………………………………………). 

c) Tiền thuê mua được trả bằng (ghi rõ là trả bằng tiền Việt Nam hoặc chuyển Khoản) qua 

…………………………………………………………………………………………………

……… 

5. Các chi phí về quản lý vận hành nhà ở, chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch 

vụ khác do Bên thuê mua thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận. Các chi phí 

này không tính vào giá thuê mua nhà ở quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Trong mọi trường hợp khi bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) thì bên cho 

thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng, giá trị còn lại của hợp đồng được thanh 

toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận cho bên thuê mua. 

Điều 3. Thời Điểm giao nhận nhà ở, thời hạn cho thuê mua và chuyển quyền sở hữu 

nhà ở 

1. Thời Điểm giao nhận nhà ở là ngày ……… tháng ……… năm ……… (hoặc trong thời 

hạn ………………… ngày (tháng) kể từ ngày ký kết hợp đồng. 

2. Thời hạn cho thuê mua nhà ở là ……………. năm (…………… tháng), kể từ ngày ….. 

tháng ….. năm ….. đến ngày ….. tháng ….. năm ….. 

(Thời hạn thuê mua do các bên thỏa thuận nhưng tối thiểu là 05 năm, kể từ ngày ký kết hợp 

đồng thuê mua nhà ở). 

3. Sau thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu Bên thuê mua nhà ở đã thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ đối với Bên cho thuê mua thì Bên cho thuê mua có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị 

cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài 

sản gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) cho Bên thuê mua. 

Điều 4. Bảo hành nhà ở 

1. Bên cho thuê mua có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo đúng quy định của Luật Nhà ở. 

66 Đối với căn hộ là nhà chung cư. 767



2. Bên thuê mua phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên cho thuê mua khi nhà ở có 

các hư hỏng thuộc diện được bảo hành. Trong thời hạn ………ngày, kể từ ngày nhận được 

thông báo của Bên thuê mua, Bên cho thuê mua có trách nhiệm thực hiện việc bảo hành các 

hư hỏng theo đúng quy định. Nếu Bên cho thuê mua chậm thực hiện bảo hành mà gây thiệt 

hại cho Bên thuê mua thì phải chịu trách nhiệm bồi thường. 

3. Không thực hiện việc bảo hành trong các trường hợp nhà ở bị hư hỏng do thiên tai, địch 

họa hoặc do lỗi của người sử dụng gây ra. 

4. Sau thời hạn bảo hành theo quy định của Luật Nhà ở, việc sửa chữa những hư hỏng thuộc 

trách nhiệm của Bên thuê mua. 

5. Các thỏa thuận khác. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê mua 

1. Quyền của Bên cho thuê mua: 

a) Yêu cầu Bên thuê mua sử dụng nhà ở thuê mua đúng Mục đích và thực hiện đúng các quy 

định về quản lý sử dụng nhà ở thuê mua; 

b) Yêu cầu Bên thuê mua trả đủ tiền thuê mua nhà ở theo thời hạn đã cam kết; 

c) Yêu cầu Bên thuê mua có trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng và bồi thường thiệt hại do 

lỗi của Bên thuê mua gây ra trong thời gian thuê mua nhà ở; 

d) Được chấm dứt hợp đồng thuê mua và thu hồi nhà ở cho thuê mua trong các trường hợp 

chấm dứt hợp đồng thuê nhà quy định tại Điều 7 của hợp đồng này hoặc khi nhà ở thuê mua 

thuộc diện bị thu hồi theo quy định Luật Nhà ở; 

đ) Các quyền khác (nhưng không trái quy định của pháp luật). 

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê mua: 

a) Giao nhà cho Bên thuê mua theo đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của hợp 

đồng này; 

b) Phổ biến, hướng dẫn cho Bên thuê mua biết quy định về quản lý sử dụng nhà ở thuê mua; 

c) Bảo trì, quản lý vận hành nhà ở cho thuê mua theo quy định của pháp luật về quản lý sử 

dụng nhà ở; 

d) Thông báo bằng văn bản cho Bên thuê mua những thay đổi về giá cho thuê mua, phí dịch 

vụ quản lý vận hành nhà ở trước khi áp dụng ít nhất là 01 tháng; 

đ) Thông báo cho Bên thuê mua biết rõ thời gian thực hiện thu hồi nhà ở trong trường hợp 

nhà ở thuê mua thuộc diện bị thu hồi; 

e) Hướng dẫn, đôn đốc Bên thuê mua thực hiện các quy định về quản lý hộ khẩu, nhân khẩu 

và quy định về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường; 

g) Làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho Bên thuê mua 

khi hết thời hạn thuê mua và Bên mua đã thanh toán đủ tiền thuê mua nhà ở theo thỏa thuận 

trong hợp đồng này; 

h) Chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý, xử lý nhà ở 

thuê mua và giải quyết các tranh chấp có liên quan đến hợp đồng này; 

k) Các nghĩa vụ khác (nhưng không trái quy định của pháp luật). 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê mua 

1. Quyền của Bên thuê mua: 

a) Yêu cầu Bên cho thuê mua giao nhà ở theo đúng thỏa thuận tại Khoản 1 Điều 3 của Hợp 

đồng này; 

b) Yêu cầu Bên cho thuê mua sửa chữa kịp thời những hư hỏng mà không phải do lỗi của 

mình gây ra; 

c) Yêu cầu Bên cho thuê mua làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận sau khi hết hạn hợp đồng thuê mua và Bên thuê mua đã trả đủ tiền thuê mua theo thỏa 

thuận trong Hợp đồng này; 

d) Được quyền thực hiện các giao dịch về nhà ở sau khi đã trả hết tiền thuê mua và đã được 

cấp Giấy chứng nhận, nhưng phải đảm bảo sau thời gian là 05 năm, kể từ khi trả hết tiền 

thuê mua và đã được cấp Giấy chứng nhận; 

đ) Các quyền khác (nhưng không trái quy định của pháp luật). 
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2. Nghĩa vụ của Bên thuê mua: 

a) Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn tiền thuê mua trả lần đầu và tiền thuê nhà hàng tháng 

theo thỏa thuận quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này; thanh toán phí quản lý vận hành và 

các chi phí khác liên quan đến việc sử dụng nhà ở cho bên cung cấp dịch vụ; 

b) Sử dụng nhà ở đúng Mục đích; giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm sửa chữa phần hư hỏng 

do mình gây ra; 

c) Chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuê mua và quyết định của cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này; 

d) Không được chuyển nhượng nhà ở thuê mua dưới bất kỳ hình thức nào trong thời gian 

thuê mua nhà ở; 

đ) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư 

trú; 

e) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

g) Giao lại nhà ở cho Bên cho thuê mua trong thời hạn ..... ngày kể từ khi chấm dứt hợp 

đồng, thuê mua nhà ở theo quy định Điều 7 của Hợp đồng hoặc trong trường hợp nhà ở thuê 

mua thuộc diện bị thu hồi theo quy định của pháp luật; 

h) Các nghĩa vụ khác (nhưng không trái quy định của pháp luật). 

Điều 7. Chấm dứt hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội 

Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội khi có một trong các trường 

hợp sau: 

1. Khi hai bên cùng nhất trí chấm dứt hợp đồng thuê mua nhà ở. 

2. Khi Bên thuê mua nhà ở chết mà khi chết không có người thừa kế hợp pháp hoặc có 

người thừa kế hợp pháp nhưng Bên thuê mua chưa thực hiện được hai phần ba thời hạn thuê 

mua theo quy định. 

Trường hợp có người thừa kế hợp pháp nhưng Bên thuê mua chưa thực hiện được hai phần 

ba thời hạn thuê mua theo quy định thì người thừa kế hợp pháp của Bên thuê mua được 

hoàn trả lại 20% giá trị hợp đồng mà Bên thuê mua đã nộp lần đầu quy định tại Điểm a 

Khoản 4 Điều 2 của hợp đồng này (có tính lãi theo lãi suất không kỳ hạn của ngân hàng 

thương mại tại thời Điểm hoàn trả). 

3. Khi Bên thuê mua không trả tiền thuê nhà liên tục trong ba tháng mà không có lý do 

chính đáng. 

4. Khi Bên thuê mua tự ý sửa chữa, đục phá kết cấu, cải tạo hoặc cơi nới nhà ở thuê mua 

trong thời hạn thuê mua. 

5. Khi Bên thuê mua tự ý chuyển quyền thuê cho người khác trong thời hạn thuê mua. 

6. Khi nhà ở cho thuê mua bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ và Bên thuê mua phải di 

chuyển ra khỏi chỗ ở theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà ở thuê mua nằm 

trong khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc có quyết định phá dỡ 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 8. Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng 

Hai Bên thỏa thuận cụ thể về các trường hợp vi phạm hợp đồng và trách nhiệm của mỗi Bên 

trong trường hợp vi phạm (thỏa thuận này phải phù hợp với quy định của pháp luật). 

Điều 9. Cam kết của các bên và giải quyết tranh chấp 

1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký kết. Trong quá trình thực hiện 

nếu phát sinh những vấn đề mới thì hai bên thỏa thuận lập phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp 

đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng chính. 

2. Trường hợp các bên có tranh chấp về các nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn 

bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng 

được thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

3. Các cam kết khác. 

Điều 10. Các thỏa thuận khác 

(Các thỏa thuận trong hợp đồng này phải phù hợp với quy định của pháp luật). 

1. …………………………………. 
769



2. …………………………………..  

Điều 11. Hiệu lực của hợp đồng 

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày 

……………………………………………………………… 

2. Hợp đồng này có thời hạn là ...... năm và có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết. Hợp đồng 

này có .... trang được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 

01 bản gửi cơ quan quản lý nhà ở để theo dõi, quản lý./. 

 

BÊN THUÊ MUA NHÀ Ở 

(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì 

đóng dấu và ghi chức vụ người ký) 

BÊN CHO THUÊ MUA NHÀ Ở 

(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì 

đóng dấu và ghi chức vụ của người ký) 
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Phụ lục hợp đồng 

Các thành viên có tên trong hợp đồng thuê mua nhà ở số ……………… ngày ….. /..../ 

…… bao gồm: 

STT 
Họ và tên thành viên trong 

Hợp đồng thuê mua nhà ở 

Mối quan hệ với người đại diện đứng 

tên ký hợp đồng thuê mua nhà ở 
Ghi chú 

1 

Nguyễn Văn A 

Số CMND: 

…………………….. 

Đứng tên ký hợp đồng thuê mua  

2 

Nguyễn Thị B 

Số CMND: 

…………………….. 

Vợ  

3 

Nguyễn Văn C 

Số CMND: 

…………………….. 

Con đẻ  

… ……………………………… ………………… 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ghi chú: Chỉ ghi tên các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên. Phụ lục này được đóng dấu xác 

nhận của Bên cho thuê mua nhà ở. 
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PHỤ LỤC III 

MẪU BÁO CÁO 

Mẫu số 12. Biểu tổng hợp số nhà ở xã hội hoàn thành trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 

2016 của Bộ Xây dựng) 

SỞ XÂY DỰNG TỈNH, THÀNH 

PHỐ …………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

TỔNG HỢP SỐ NHÀ Ở XÃ HỘI ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM 201 ………….. 

STT 

Danh Mục 

các quận, 

huyện, thị 

xã trên địa 

bàn 

Lũy kế số nhà ở xã hội đã đưa 

vào sử dụng trước thời Điểm báo 

cáo 

Số nhà ở xã hội đã đưa vào sử 

dụng trong năm báo cáo 

Ghi 

chú 

Loại nhà ở liền 

kề 

Loại nhà chung 

cư 

Loại nhà ở liền 

kề 

Loại nhà chung 

cư 

Số 

căn 

nhà 

Diện tích 

sàn sử 

dụng 

Số 

căn 

hộ 

Diện tích 

sàn sử 

dụng 

Số 

căn 

nhà 

Diện tích 

sàn sử 

dụng 

Số 

căn 

hộ 

Diện tích 

sàn sử 

dụng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 Tổng cộng          

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

           

           

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký tên và ghi số điện thoại liên hệ) 

……………, ngày    tháng    năm 201... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 02/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2016 

THÔNG TƯ 
BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2016. Các văn bản sau 

đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành: 

a) Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư; 

b) Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

về sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư 

ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng. 

Các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành và Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành mà khác với các quy định thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế quản lý, 

sử dụng nhà chung cư được ban hành kèm theo Thông tư này thì thực hiện theo quy định 

của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

CP; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Tòa án Nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

Phạm Hồng Hà 
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QUY CHẾ 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Quy chế này áp dụng đối với nhà chung cư có mục đích để ở và nhà chung cư có mục 

đích sử dụng hỗn hợp dùng để ở và sử dụng vào các mục đích khác theo quy định tại Luật 

Nhà ở số 65/2014/QH13 (sau đây gọi chung là Luật Nhà ở), bao gồm: 

a) Nhà chung cư thương mại; 

b) Nhà chung cư xã hội, trừ nhà chung cư quy định tại Khoản 2 Điều này; 

c) Nhà chung cư phục vụ tái định cư; 

d) Nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại. 

2. Khuyến khích áp dụng các quy định của Quy chế này đối với nhà chung cư cũ thuộc sở 

hữu nhà nước mà chưa được cải tạo, xây dựng lại. Đối với nhà chung cư xã hội chỉ để cho 

học sinh, sinh viên và công nhân ở theo hình thức tập thể nhiều người trong một phòng thì 

không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư; chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; Ban 

quản trị nhà chung cư; đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Nhà chung cư là nhà ở được quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Luật Nhà ở. 

2. Tòa nhà chung cư là một khối nhà chung cư (có một hoặc một số đơn nguyên) được xây 

dựng theo quy hoạch và hồ sơ dự án do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Cụm nhà chung cư là tập hợp từ hai tòa nhà chung cư trở lên được xây dựng trên một khu 

đất theo quy hoạch, hồ sơ dự án do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có cùng hình thức 

một chủ sở hữu hoặc nhiều chủ sở hữu. 

4. Nhà chung cư có mục đích để ở là nhà chung cư được thiết kế, xây dựng chỉ sử dụng cho 

mục đích để ở. 

5. Nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp là nhà chung cư được thiết kế, xây dựng để 

sử dụng vào mục đích ở và các mục đích khác như làm văn phòng, dịch vụ, thương mại. 

6. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư là chủ sở hữu vốn hoặc tổ chức, cá nhân được 

giao quản lý, sử dụng vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trong đó có nhà chung 

cư theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật có liên quan (sau đây gọi chung là chủ đầu 

tư). 

7. Chủ sở hữu nhà chung cư là chủ sở hữu căn hộ và chủ sở hữu diện tích khác không phải 

là căn hộ trong nhà chung cư. 

8. Người sử dụng nhà chung cư là chủ sở hữu đang trực tiếp sử dụng nhà chung cư hoặc tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng hợp pháp căn hộ, phần diện tích khác trong nhà 

chung cư thông qua hình thức thuê, mượn, ở nhờ, được ủy quyền quản lý sử dụng hoặc sử 

dụng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

9. Đại diện chủ sở hữu căn hộ hoặc diện tích khác không phải căn hộ trong nhà chung cư là 

người đại diện cho chủ sở hữu của mỗi căn hộ, mỗi phần diện tích khác không phải là căn 

hộ trong nhà chung cư hoặc người sử dụng hợp pháp nếu chủ sở hữu không sử dụng và có 

ủy quyền hợp pháp (sau đây gọi chung là đại diện chủ sở hữu căn hộ). 
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10. Nhà chung cư có một chủ sở hữu là nhà chung cư chỉ có một chủ sở hữu đối với toàn bộ 

nhà chung cư và không có phân chia phần sở hữu chung, phần sở hữu riêng. 

11. Nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu là nhà chung cư có từ hai chủ sở hữu trở lên, trong 

đó có phần sở hữu riêng của mỗi chủ sở hữu và có phần sở hữu chung, sử dụng chung của 

các chủ sở hữu. 

12. Phần sở hữu chung của tòa nhà chung cư là phần diện tích, các hệ thống thiết bị, hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật được quy định tại Khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở nhưng thuộc sở 

hữu chung, sử dụng chung của các chủ sở hữu tòa nhà chung cư. 

13. Phần sở hữu chung của khu căn hộ là phần diện tích, các hệ thống thiết bị quy định tại 

Điểm b Khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở nhưng chỉ thuộc sở hữu chung, sử dụng chung 

của các chủ sở hữu khu căn hộ. 

14. Phần sở hữu chung của khu văn phòng, dịch vụ, thương mại là phần diện tích, các hệ 

thống thiết bị quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở nhưng chỉ thuộc sở 

hữu chung, sử dụng chung của chủ sở hữu khu chức năng này. 

15. Phần sở hữu chung của cụm nhà chung cư là phần diện tích, các công trình, hệ thống 

thiết bị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của các 

chủ sở hữu cụm nhà chung cư, bao gồm bể nước, máy phát điện, bể phốt, máy bơm nước, 

sân vườn công cộng (nếu có) và các công trình, thiết bị khác được xây dựng, lắp đặt theo 

thiết kế được phê duyệt để sử dụng chung cho nhiều tòa nhà nhập vào cụm nhà chung cư. 

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư 
1. Nhà chung cư phải được sử dụng đúng công năng, mục đích thiết kế và nội dung dự án 

được phê duyệt. 

2. Việc quản lý, sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ nội quy quản lý, sử dụng của từng nhà 

chung cư, quy định của pháp luật về nhà ở, Quy chế này và pháp luật có liên quan. 

3. Việc đóng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được thực hiện theo thỏa thuận giữa 

chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư với đơn vị quản lý vận hành trên cơ sở các quy 

định của pháp luật về nhà ở. Việc sử dụng kinh phí quản lý vận hành, kinh phí bảo trì phần 

sở hữu chung của nhà chung cư phải bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch, theo 

đúng quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế này; việc đóng góp các khoản phí, lệ phí 

trong quá trình sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ các quy định của pháp luật. 

4. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải đóng kinh phí bảo trì, kinh phí quản lý vận 

hành, kinh phí hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư và các khoản phí, lệ phí khác trong 

quá trình sử dụng nhà chung cư theo quy định của Quy chế này và pháp luật có liên quan; 

phải chấp hành nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư, quy định của pháp luật về nhà ở, 

Quy chế này và pháp luật có liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

5. Ban quản trị nhà chung cư thay mặt cho các chủ sở hữu, người đang sử dụng để thực hiện 

các quyền và trách nhiệm liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định 

của pháp luật về nhà ở và Quy chế này; trường hợp nhà chung cư không bắt buộc phải thành 

lập Ban quản trị theo quy định của Luật Nhà ở thì các chủ sở hữu, người đang sử dụng tự 

thỏa thuận phương án quản lý nhà chung cư. 

6. Các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư được giải 

quyết theo quy định của Luật Nhà ở, Quy chế này và pháp luật có liên quan. 

7. Mọi hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư phải được xử lý kịp thời, 

nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

Chương II 

NỘI DUNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 5. Lập, bàn giao và lưu trữ hồ sơ nhà chung cư 
1. Chủ sở hữu nhà chung cư phải lập và lưu trữ hồ sơ về nhà ở theo quy định tại Điều 76 và 

Điều 77 của Luật Nhà ở. 

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ nhà chung cư; hồ sơ này bao gồm: 

a) Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, 

bao gồm hồ sơ pháp lý của dự án và hồ sơ hoàn công theo quy định của pháp luật về xây 
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dựng; đối với nhà chung cư không còn hồ sơ pháp lý, hồ sơ hoàn công thì phải lập hồ sơ đo 

vẽ lại nhà chung cư (sau đây gọi chung là hồ sơ dự án được duyệt); 

b) Quy trình bảo trì nhà chung cư do chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt theo quy định của 

pháp luật về xây dựng; 

c) Quy trình bảo trì các thiết bị thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư do nhà cung cấp 

thiết bị lập; 

d) Bản vẽ mặt bằng khu vực để xe do chủ đầu tư lập trên cơ sở hồ sơ dự án và thiết kế đã 

được phê duyệt, trong đó phân định rõ khu vực để xe cho các chủ sở hữu, người sử dụng 

nhà chung cư (bao gồm chỗ để xe thuộc sở hữu chung, chỗ để xe ô tô) và khu vực để xe 

công cộng. 

3. Việc lưu trữ hồ sơ nhà chung cư quy định tại Khoản 2 Điều này được quy định như sau: 

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này; trong thời hạn 20 

ngày làm việc, kể từ ngày Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung 

cư (đối với trường hợp không phải thành lập Ban quản trị) có văn bản yêu cầu bàn giao hồ 

sơ nhà chung cư thì chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao 02 bộ hồ sơ sao y từ bản chính quy 

định tại Khoản 2 Điều này cho Ban quản trị nhà chung cư; 

b) Sau khi nhận bàn giao hồ sơ nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm lưu 

trữ và quản lý hồ sơ này; trường hợp nhà chung cư phải có đơn vị quản lý vận hành theo 

quy định của Luật Nhà ở thì Ban quản trị nhà chung cư phải cung cấp một bộ hồ sơ đã nhận 

bàn giao của chủ đầu tư cho đơn vị quản lý vận hành, trừ trường hợp đơn vị quản lý vận 

hành là chủ đầu tư; 

c) Trường hợp quá thời hạn quy định tại Điểm a Khoản này mà chủ đầu tư không bàn giao 

hồ sơ nhà chung cư thì Ban quản trị nhà chung cư có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân 

quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có nhà chung cư (sau đây gọi chung là Ủy ban 

nhân dân cấp quận) yêu cầu chủ đầu tư phải bàn giao hồ sơ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ban quản trị 

nhà chung cư, Ủy ban nhân dân cấp quận phải kiểm tra, nếu chủ đầu tư chưa bàn giao hồ sơ 

nhà chung cư theo quy định thì phải có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bàn giao hồ sơ; trong 

thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp quận mà 

chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ nhà chung cư thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng nhà ở và buộc phải bàn giao hồ 

sơ nhà chung cư theo quy định của Quy chế này. 

4. Trước khi bàn giao hồ sơ nhà chung cư, chủ đầu tư và Ban quản trị nhà chung cư hoặc 

người đại diện quản lý nhà chung cư phải thực hiện việc kiểm đếm trang thiết bị, phân định 

thực tế phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở; việc bàn giao 

thực tế hiện trường và bàn giao hồ sơ nhà chung cư phải lập thành biên bản có xác nhận của 

các bên. 

Điều 6. Quản lý phần sở hữu riêng trong nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu 
1. Phần diện tích và các thiết bị thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu quy định tại Khoản 1 

Điều 100 của Luật Nhà ở phải được ghi rõ trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn 

hộ hoặc phần diện tích khác không phải căn hộ trong nhà chung cư (sau đây gọi chung là 

hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ). 

Kèm theo hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ, chủ đầu tư phải cung cấp bản vẽ theo quy 

định tại Điểm d Khoản 2 Điều 5 của Quy chế này cho người mua, thuê mua. 

2. Trường hợp ký hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ trước ngày Quy chế này có hiệu lực 

thi hành thì việc xác định phần diện tích, các thiết bị thuộc sở hữu riêng và việc cung cấp 

các bản vẽ kèm theo được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở tại thời điểm ký 

kết hợp đồng; trường hợp pháp luật về nhà ở không có quy định thì xác định theo thỏa thuận 

trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ. 

3. Chủ sở hữu nhà chung cư có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác quản lý phần sở 

hữu riêng của mình nhưng việc sử dụng phần sở hữu riêng này phải bảo đảm đúng công 
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năng thiết kế, đúng mục đích đã được phê duyệt và không được làm ảnh hưởng đến phần sở 

hữu riêng của các chủ sở hữu khác hoặc phần sở hữu chung của nhà chung cư. 

Điều 7. Quản lý phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở 

hữu 
1. Phần diện tích và các hệ thống thiết bị thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung 

cư được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở và phải được ghi rõ 

trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ. Kèm theo hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ 

phải có danh mục phần sở hữu chung theo quy định của Luật Nhà ở; phần sở hữu chung của 

nhà chung cư phải được sử dụng đúng mục đích, đúng công năng thiết kế được phê duyệt. 

2. Đối với công trình phục vụ cho sinh hoạt của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung 

cư mà thuộc diện phải bàn giao cho Nhà nước quản lý theo dự án được phê duyệt nhưng 

chưa bàn giao thì chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý các công trình này; sau khi bàn giao 

cho Nhà nước thì đơn vị được Nhà nước giao quản lý chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì và sử 

dụng theo đúng mục đích, công năng thiết kế được phê duyệt. 

3. Đối với công trình phục vụ cho sinh hoạt của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung 

cư mà chủ đầu tư xây dựng để kinh doanh theo nội dung dự án được phê duyệt thì chủ đầu 

tư có quyền sở hữu và chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì công trình này. 

4. Đối với phần sở hữu chung của tòa nhà chung cư có mục đích để ở thì các chủ sở hữu nhà 

chung cư có trách nhiệm cùng quản lý; nếu nhà chung cư phải có đơn vị quản lý vận hành 

thì giao cho đơn vị quản lý vận hành quản lý phần sở hữu này; trường hợp không thuộc diện 

phải có đơn vị quản lý vận hành thì hội nghị nhà chung cư quyết định giao cho Ban quản trị 

nhà chung cư hoặc giao cho đơn vị khác quản lý phần sở hữu chung này. 

5. Đối với phần sở hữu chung của tòa nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp thì thực 

hiện quản lý theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp không phân chia riêng biệt được phần sở hữu chung của khu văn phòng, dịch 

vụ, thương mại với khu căn hộ thì các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm cùng quản lý 

phần sở hữu chung này; việc quản lý vận hành phần sở hữu chung này được thực hiện theo 

quy định tại Khoản 4 Điều này; 

b) Trường hợp phân chia riêng biệt được phần sở hữu chung của khu văn phòng, dịch vụ, 

thương mại với khu căn hộ thì chủ sở hữu khu căn hộ có trách nhiệm quản lý phần sở hữu 

chung của khu căn hộ; việc quản lý vận hành phần sở hữu chung này được thực hiện theo 

quy định tại Khoản 4 Điều này. Đối với phần sở hữu chung của khu văn phòng, dịch vụ, 

thương mại thì do đơn vị quản lý vận hành quản lý, nếu nhà chung cư không phải có đơn vị 

quản lý vận hành thì do chủ sở hữu khu chức năng này thực hiện quản lý. 

Đối với phần sở hữu chung của cả tòa nhà thì các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm 

cùng quản lý; việc quản lý vận hành phần sở hữu chung này được thực hiện theo quy định 

tại Khoản 4 Điều này. 

6. Đối với nhà sinh hoạt cộng đồng của tòa nhà chung cư thì do các chủ sở hữu hoặc Ban 

quản trị (nếu nhà chung cư có Ban quản trị) hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư 

thực hiện quản lý theo quyết định của hội nghị nhà chung cư. 

7. Đối với phần sở hữu chung của cụm nhà chung cư thì Ban quản trị của cụm nhà chung cư 

thay mặt các chủ sở hữu để quản lý phần sở hữu chung này. 

8. Trường hợp ký hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ trước ngày Quy chế này có hiệu lực 

thi hành thì việc xác định phần sở hữu chung của nhà chung cư được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về nhà ở tại thời điểm ký kết hợp đồng; trường hợp pháp luật về nhà ở 

không có quy định thì xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ. 

Điều 8. Quyền sở hữu và việc quản lý chỗ để xe của nhà chung cư 
1. Chỗ để xe của nhà chung cư được xây dựng căn cứ vào tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng 

và hồ sơ thiết kế được duyệt. Chỗ để xe có thể được bố trí tại tầng hầm hoặc tại tầng một 

hoặc tại phần diện tích khác trong hoặc ngoài nhà chung cư và được ghi rõ trong hợp đồng 

mua bán, thuê mua căn hộ; chỗ để xe phải được sử dụng đúng mục đích theo nội dung dự án 

được phê duyệt và theo đúng quy định tại Điều 101 của Luật Nhà ở. 
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2. Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì chỗ để xe thuộc quyền sở hữu, quản lý của 

chủ sở hữu nhưng phải được sử dụng theo đúng nội dung dự án được phê duyệt, quy định 

của Luật Nhà ở và Quy chế này. Trường hợp nhà chung cư phải có đơn vị quản lý vận hành 

thì do đơn vị quản lý vận hành thực hiện quản lý chỗ để xe này; nếu thuộc diện không phải 

có đơn vị quản lý vận hành thì chủ sở hữu tự quản lý hoặc thuê đơn vị khác thực hiện quản 

lý chỗ để xe này. 

3. Đối với chỗ để xe thuộc sở hữu chung theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 của 

Luật Nhà ở thì do đơn vị quản lý vận hành thực hiện quản lý; trường hợp nhà chung cư 

không phải có đơn vị quản lý vận hành nhưng thuộc diện phải có Ban quản trị nhà chung cư 

theo quy định của Luật Nhà ở thì hội nghị nhà chung cư quyết định giao cho Ban quản trị 

hoặc đơn vị khác thay mặt các chủ sở hữu để quản lý chỗ để xe này; nếu nhà chung cư 

không phải có đơn vị quản lý vận hành và không có Ban quản trị thì các chủ sở hữu thống 

nhất tự tổ chức quản lý hoặc thuê đơn vị khác thực hiện quản lý chỗ để xe này. 

4. Đối với chỗ để xe ô tô dành cho các chủ sở hữu nhà chung cư quy định tại Điểm b Khoản 

1 Điều 101 của Luật Nhà ở thì thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Người mua, thuê mua căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư (sau đây gọi 

chung là người mua căn hộ) quyết định mua hoặc thuê chỗ để xe ô tô dành cho các chủ sở 

hữu nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở. 

Trường hợp nhà chung cư có đủ chỗ để xe ô tô dành cho mỗi căn hộ và người mua căn hộ 

có nhu cầu mua hoặc thuê chỗ để xe này thì chủ đầu tư phải giải quyết bán hoặc cho thuê 

chỗ để xe này nhưng phải bảo đảm nguyên tắc mỗi chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích 

khác trong nhà chung cư không được mua, thuê vượt quá số lượng chỗ để xe được thiết kế, 

xây dựng theo dự án được duyệt dành cho một căn hộ hoặc một phần diện tích thuộc sở hữu 

riêng trong nhà chung cư; 

b) Trường hợp nhà chung cư không có đủ chỗ để xe ô tô dành cho mỗi căn hộ thì chủ đầu tư 

giải quyết bán, cho thuê chỗ để xe này trên cơ sở thỏa thuận của những người mua căn hộ 

với nhau; trường hợp những người mua căn hộ không thỏa thuận được thì chủ đầu tư giải 

quyết theo phương thức bốc thăm để được mua, thuê chỗ để xe này; 

c) Việc mua bán, cho thuê chỗ để xe ô tô quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này có thể 

ghi chung trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc lập một hợp đồng riêng; tiền thuê 

chỗ để xe được trả hàng tháng hoặc theo định kỳ, tiền mua chỗ để xe được trả một lần hoặc 

trả chậm, trả dần theo thỏa thuận của các bên. Trường hợp thuê chỗ để xe thì trách nhiệm 

đóng kinh phí quản lý vận hành, đóng phí trông giữ xe do các bên thỏa thuận trong hợp 

đồng thuê chỗ để xe; trường hợp mua chỗ để xe thì người mua phải đóng kinh phí quản lý 

vận hành, đóng phí trông giữ xe theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận với nhà 

cung cấp dịch vụ; 

d) Người mua chỗ để xe ô tô nếu có nhu cầu chuyển nhượng hoặc cho thuê chỗ để xe này 

thì chỉ được chuyển nhượng, cho thuê cho các chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung 

cư đó hoặc chuyển nhượng lại cho chủ đầu tư; 

đ) Trường hợp người mua, thuê mua căn hộ không mua chỗ để xe ô tô quy định tại Khoản 

này thì các bên phải ghi rõ trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ là phần diện tích này 

thuộc quyền sở hữu và quản lý của chủ đầu tư, chủ đầu tư không được tính chi phí đầu tư 

xây dựng chỗ để xe này vào giá bán, giá thuê mua căn hộ; trường hợp người mua, thuê mua 

căn hộ mua, thuê chỗ để xe ô tô thì chủ đầu tư phải tính riêng giá mua, thuê chỗ để xe với 

giá mua, thuê mua căn hộ; 

e) Chỗ để xe ô tô quy định tại Khoản này do đơn vị quản lý vận hành thực hiện quản lý; 

trường hợp nhà chung cư không phải có đơn vị quản lý vận hành theo quy định của Luật 

Nhà ở thì các chủ sở hữu tự quản lý hoặc thuê đơn vị khác quản lý chỗ để xe này. 

5. Việc quản lý chỗ để xe công cộng của nhà chung cư (chỗ để xe dành cho các đối tượng 

không phải là chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư) được thực hiện theo quy định sau 

đây: 
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a) Trường hợp chủ sở hữu khu chức năng văn phòng, dịch vụ, thương mại mua chỗ để xe 

công cộng của chủ đầu tư thì chủ sở hữu khu chức năng này có trách nhiệm quản lý; 

b) Trường hợp thuộc sở hữu của chủ đầu tư thì chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý; nếu chủ 

sở hữu khu chức năng văn phòng, dịch vụ, thương mại thuê của chủ đầu tư thì việc quản lý 

chỗ để xe này được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê chỗ để xe; 

c) Trường hợp chỗ để xe công cộng do Nhà nước quản lý theo hồ sơ dự án được phê duyệt 

thì đơn vị được Nhà nước giao quản lý có trách nhiệm quản lý chỗ để xe này. 

6. Tổ chức, cá nhân sở hữu chỗ để xe theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều này có trách 

nhiệm đóng kinh phí quản lý vận hành và thực hiện bảo trì chỗ để xe này; trường hợp thuê 

chỗ để xe thì trách nhiệm bảo trì chỗ để xe được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng 

thuê chỗ để xe. 

Điều 9. Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư 
1. Các nhà chung cư thuộc phạm vi áp dụng của Quy chế này đều phải có Bản nội quy quản 

lý, sử dụng với các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này và tuân thủ theo mẫu quy định 

tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quy chế này. 

2. Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Quy định áp dụng đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà 

chung cư; 

b) Các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng nhà chung cư và việc xử lý các hành vi vi 

phạm nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư; 

c) Quy định về việc sử dụng phần sở hữu chung của nhà chung cư; 

d) Quy định về việc sửa chữa các hư hỏng, thay đổi thiết bị trong phần sở hữu riêng và việc 

xử lý khi có sự cố nhà chung cư; 

đ) Quy định về phòng, chống cháy nổ trong nhà chung cư; 

e) Quy định về việc công khai các thông tin có liên quan đến việc sử dụng nhà chung cư; 

g) Quy định về các nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; 

h) Các quy định khác tùy thuộc vào đặc điểm của từng nhà chung cư. 

3. Trường hợp chưa tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu thì chủ đầu tư có trách nhiệm 

xây dựng Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 

Điều này, đính kèm hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ và công bố công khai Bản nội quy 

này tại khu vực nhà sinh hoạt cộng đồng, sảnh thang và khu vực lễ tân của tòa nhà chung 

cư. 

4. Khi tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu thì hội nghị có thể xem xét, sửa đổi, bổ sung 

Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư do chủ đầu tư lập nhưng các nội dung sửa đổi, 

bổ sung không được trái với quy định của pháp luật về nhà ở và quy định của Quy chế này. 

Sau khi họp hội nghị nhà chung cư lần đầu, Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện 

quản lý nhà chung cư đối với trường hợp không phải thành lập Ban quản trị có trách nhiệm 

công khai Bản nội quy này tại khu vực nhà sinh hoạt cộng đồng, sảnh thang và khu vực lễ 

tân của tòa nhà chung cư. 

Điều 10. Quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm các công việc sau đây: 

a) Điều khiển, duy trì hoạt động, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thang máy, máy bơm 

nước, máy phát điện, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy, dụng cụ chữa cháy, 

các thiết bị dự phòng và các thiết bị khác thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung của tòa 

nhà chung cư, cụm nhà chung cư; 

b) Cung cấp các dịch vụ bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, 

cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác bảo đảm cho nhà chung cư hoạt động bình 

thường; 

c) Các công việc khác có liên quan. 

2. Trường hợp nhà chung cư phải có đơn vị quản lý vận hành theo quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều 105 của Luật Nhà ở thì tất cả các công việc quy định tại Khoản 1 Điều này 

phải do đơn vị quản lý vận hành thực hiện; chủ sở hữu, người sử dụng không được thuê 
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riêng các dịch vụ khác nhau để thực hiện quản lý vận hành. Đơn vị quản lý vận hành nhà 

chung cư có thể ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ để thực hiện các công việc quản 

lý vận hành nhà chung cư nhưng phải chịu trách nhiệm về việc quản lý vận hành theo nội 

dung hợp đồng dịch vụ đã ký kết với Ban quản trị nhà chung cư. 

Điều 11. Bảo trì nhà chung cư 
1. Hoạt động bảo trì nhà chung cư bao gồm việc kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, 

sửa chữa nhỏ, sửa chữa định kỳ và sửa chữa lớn phần xây dựng nhà chung cư; kiểm tra, duy 

trì hệ thống an toàn phòng cháy, chữa cháy; thay thế các linh kiện hoặc các thiết bị sử dụng 

chung của tòa nhà, cụm nhà chung cư. 

2. Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng và đóng góp kinh phí 

để thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở và 

Quy chế này. 

Trường hợp có hư hỏng phần sở hữu riêng mà ảnh hưởng đến các chủ sở hữu khác thì chủ 

sở hữu có trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó, nếu chủ sở hữu không thực hiện sửa chữa 

thì đơn vị quản lý vận hành hoặc người được giao quản lý nhà chung cư được tạm ngừng 

hoặc đề nghị đơn vị cung cấp dịch vụ tạm ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước sinh hoạt đối 

với phần sở hữu riêng này; trường hợp có hư hỏng phần sở hữu chung trong khu vực thuộc 

sở hữu riêng thì chủ sở hữu phần sở hữu riêng có trách nhiệm tạo điều kiện và hỗ trợ đơn vị 

quản lý vận hành nhà chung cư, đơn vị thi công sửa chữa các hư hỏng này. 

3. Việc bảo trì phần xây dựng nhà chung cư phải do đơn vị có năng lực theo quy định của 

pháp luật về xây dựng thực hiện; việc bảo trì các hệ thống thiết bị của nhà chung cư phải do 

đơn vị có năng lực tương ứng với công việc bảo trì thực hiện. Trường hợp đơn vị quản lý 

vận hành nhà chung cư có năng lực bảo trì thì có thể thuê đơn vị này thực hiện bảo trì. 

4. Trong thời gian chưa tổ chức họp hội nghị nhà chung cư lần đầu, việc bảo trì phần sở hữu 

chung của nhà chung cư được thực hiện theo quy trình bảo trì quy định tại Điểm b và Điểm 

c Khoản 2 Điều 5 của Quy chế này. 

5. Sau khi đã tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, việc bảo trì phần sở hữu chung của nhà 

chung cư có nhiều chủ sở hữu phải thực hiện theo quy trình bảo trì quy định tại Điểm b, 

Điểm c Khoản 2 Điều 5 của Quy chế này và kế hoạch bảo trì hàng năm do hội nghị nhà 

chung cư thông qua theo quy định của Quy chế này; trường hợp có hư hỏng đột xuất hoặc 

hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn thì Ban quản trị nhà chung cư quyết định việc bảo trì theo 

quy định của Quy chế này và pháp luật có liên quan nhưng phải báo cáo hội nghị nhà chung 

cư tại cuộc họp gần nhất. 

6. Việc thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư được thực hiện theo quy định 

tại Mục 4 Chương III của Quy chế này. 

Chương III 

TỔ CHỨC VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

Mục 1. HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 12. Hội nghị nhà chung cư 
1. Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì hội nghị nhà chung cư là hội nghị của đại 

diện chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư. 

2. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì hội nghị nhà chung cư là hội nghị của đại 

diện các chủ sở hữu căn hộ hoặc người đang sử dụng nếu chủ sở hữu không tham dự (bao 

gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư nhưng 

chưa thanh toán hết tiền cho chủ đầu tư, trừ trường hợp thuộc diện chấm dứt hợp đồng mua 

bán, thuê mua căn hộ). 

3. Hội nghị nhà chung cư có quyền quyết định các nội dung liên quan đến việc quản lý, sử 

dụng nhà chung cư theo quy định tại Điều 102 của Luật Nhà ở và quy định tại Quy chế này. 

Điều 13. Hội nghị nhà chung cư lần đầu 
1. Điều kiện để tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu được quy định như sau: 

a) Hội nghị của tòa nhà chung cư phải được tổ chức trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày nhà 

chung cư đó được bàn giao đưa vào sử dụng và có tối thiểu 50% số căn hộ đã được bàn giao 
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(bao gồm cả số căn hộ mà chủ đầu tư giữ lại không bán); trường hợp quá thời hạn quy định 

tại Điểm này mà tòa nhà chung cư chưa có đủ 50% số căn hộ được bàn giao thì hội nghị nhà 

chung cư được tổ chức sau khi có đủ 50% số căn hộ được bàn giao; 

b) Hội nghị của cụm nhà chung cư được tổ chức khi có tối thiểu 50% số căn hộ của mỗi tòa 

nhà trong cụm đã được bàn giao (bao gồm cả số căn hộ mà chủ đầu tư giữ lại không bán) và 

có tối thiểu 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ của từng tòa nhà đã nhận bàn giao đưa vào sử 

dụng đồng ý nhập tòa nhà vào cụm nhà chung cư. 

2. Điều kiện về số lượng người tham dự cuộc họp hội nghị nhà chung cư lần đầu được quy 

định như sau: 

a) Đối với hội nghị của tòa nhà chung cư thì phải có tối thiểu 75% đại diện chủ sở hữu căn 

hộ đã nhận bàn giao tham dự; trường hợp triệu tập hội nghị lần đầu mà không đủ 75% đại 

diện chủ sở hữu căn hộ tham dự thì triệu tập hội nghị lần thứ hai khi có tối thiểu 50% đại 

diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự. Nếu triệu tập hội nghị lần thứ hai mà 

không có đủ số người tham dự theo quy định tại Điểm này thì chủ đầu tư đề nghị Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có nhà chung cư (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân 

cấp phường) tổ chức hội nghị theo quy định tại Khoản 5 Điều này; 

b) Đối với hội nghị của cụm nhà chung cư thì phải có đủ số người đã đồng ý nhập tòa nhà 

vào cụm nhà chung cư theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này tham dự; trường hợp 

triệu tập hội nghị lần đầu mà không đủ số người tham dự theo quy định thì triệu tập hội nghị 

lần thứ hai khi có tối thiểu 50% số người đã đồng ý nhập tòa nhà vào cụm nhà chung cư 

tham dự; nếu triệu tập hội nghị lần thứ hai mà không đủ số người tham dự thì đề nghị Ủy 

ban nhân dân cấp phường tổ chức hội nghị theo quy định tại khoản 5 Điều này, trừ trường 

hợp tòa nhà trong cụm tổ chức họp hội nghị nhà chung cư riêng theo quy định tại Điểm c 

Khoản này; 

c) Trường hợp tòa nhà chung cư trong cụm không có đủ số người tham dự hội nghị cụm nhà 

chung cư sau khi triệu tập lần thứ hai theo quy định tại Điểm b Khoản này thì các chủ sở 

hữu tòa nhà này có thể tổ chức hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị tòa nhà 

riêng theo quy định tại Điểm a Khoản này. 

3. Chủ đầu tư (nếu là nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu) hoặc chủ sở hữu (nếu là nhà chung 

cư có một chủ sở hữu) có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung họp, thông báo thời gian, địa 

điểm và tổ chức họp hội nghị chính thức cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. 

Chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu có thể tổ chức họp trù bị để chuẩn bị các nội dung cho hội nghị 

nhà chung cư chính thức. Nội dung chuẩn bị tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu bao gồm 

các công việc sau đây: 

a) Kiểm tra, xác định tư cách đại diện chủ sở hữu căn hộ tham dự hội nghị; trường hợp ủy 

quyền thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp; 

b) Dự thảo quy chế họp hội nghị nhà chung cư; 

c) Dự kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư (nếu có); 

d) Dự thảo quy chế bầu Ban quản trị nhà chung cư, đề xuất tên gọi của Ban quản trị theo 

quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 23 của Quy chế này, đề xuất danh sách, số lượng thành 

viên Ban quản trị, dự kiến Trưởng ban, Phó ban quản trị (nếu nhà chung cư thuộc diện phải 

có Ban quản trị); 

đ) Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì cần chuẩn bị thêm các nội dung, bao gồm 

đề xuất mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, dự thảo kế hoạch bảo trì phần sở 

hữu chung của nhà chung cư, đề xuất đơn vị quản lý vận hành trong trường hợp nhà chung 

cư phải có đơn vị quản lý vận hành nhưng chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản lý 

vận hành hoặc có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhưng không tham gia quản lý vận 

hành và không ủy thác cho đơn vị khác quản lý vận hành; trường hợp nhà chung cư phải có 

Ban quản trị thì phải đề xuất mô hình hoạt động của Ban quản trị, dự thảo quy chế hoạt 

động và quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị; 

e) Thông báo giá dịch vụ phải trả phí như bể bơi, phòng tập, sân tennis, khu spa, siêu thị và 

các dịch vụ khác (nếu có); 
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g) Các đề xuất khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư cần báo cáo hội 

nghị nhà chung cư lần đầu. 

4. Hội nghị nhà chung cư lần đầu quyết định các nội dung sau đây: 

a) Quy chế họp hội nghị nhà chung cư (bao gồm họp lần đầu, họp thường niên và họp bất 

thường); 

b) Quy chế bầu Ban quản trị nhà chung cư, tên gọi của Ban quản trị, số lượng, danh sách 

thành viên Ban quản trị, Trưởng ban, Phó ban quản trị (nếu nhà chung cư có thành lập Ban 

quản trị); 

c) Sửa đổi, bổ sung nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư (nếu có); 

d) Các nội dung quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều này; riêng đối với giá dịch vụ quản lý 

vận hành nhà chung cư thì hội nghị nhà chung cư quyết định trên cơ sở quy định của Quy 

chế này và thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành; 

đ) Các khoản kinh phí mà chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải đóng góp trong quá 

trình sử dụng nhà chung cư; 

e) Các nội dung khác có liên quan. 

5. Ủy ban nhân dân cấp phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu khi 

có một trong các trường hợp sau đây: 

a) Nhà chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng quá thời hạn 12 tháng và đã có đủ 50% 

số căn hộ được bàn giao theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này nhưng chủ đầu tư 

không tổ chức hội nghị nhà chung cư và có đơn của đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn 

giao đề nghị Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức hội nghị; 

b) Chủ đầu tư đã tổ chức để họp hội nghị nhà chung cư nhưng không có đủ số người tham 

dự hội nghị theo quy định tại Khoản 2 Điều này và chủ đầu tư hoặc đại diện chủ sở hữu căn 

hộ có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức hội nghị. 

6. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn của đại diện chủ sở hữu căn hộ hoặc 

nhận được văn bản đề nghị của chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 5 Điều này, Ủy ban 

nhân dân cấp phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu. Kết quả của 

hội nghị nhà chung cư lần đầu do Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức có giá trị áp dụng 

đối với các chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư như hội nghị nhà chung cư do 

chủ đầu tư tổ chức. 

Điều 14. Hội nghị nhà chung cư bất thường 
1. Hội nghị nhà chung cư bất thường được tổ chức khi có một trong các trường hợp sau đây: 

a) Bầu thay thế Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, 

mất tích; trường hợp thay thế Phó ban quản trị là đại diện của chủ đầu tư thì chủ đầu tư cử 

người khác đảm nhận mà không phải tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường; 

b) Miễn nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ các thành viên Ban quản trị và bầu Ban quản trị mới; 

c) Bầu thay thế thành viên Ban quản trị không phải là Trưởng ban, Phó ban do bị miễn 

nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích trong trường hợp đã tổ chức lấy ý kiến của các chủ sở 

hữu nhà chung cư nhưng không đủ số người đồng ý theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 

26 của Quy chế này hoặc bầu thay thế thành viên Ban quản trị nhà chung cư theo quy định 

tại Điểm b Khoản 4 Điều 26 của Quy chế này; 

d) Ban quản trị nhà chung cư đề nghị thay thế đơn vị quản lý vận hành hoặc đề nghị điều 

chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; 

đ) Các trường hợp khác khi có đơn đề nghị của trên 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã 

nhận bàn giao. 

2. Điều kiện về số lượng người tham dự hội nghị tòa nhà chung cư bất thường được quy 

định như sau: 

a) Trường hợp họp hội nghị nhà chung cư để quyết định một trong các vấn đề quy định tại 

các Điểm a, b, c hoặc d Khoản 1 Điều này thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn 

hộ đã nhận bàn giao tham dự; 
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b) Trường hợp họp hội nghị nhà chung cư theo đề nghị của các chủ sở hữu căn hộ quy định 

tại Điểm đ Khoản 1 Điều này thì phải có tối thiểu 75% số người đã có đơn đề nghị tổ chức 

họp hội nghị nhà chung cư bất thường tham dự. 

3. Điều kiện về số lượng người tham dự hội nghị cụm nhà chung cư bất thường được quy 

định như sau: 

a) Trường hợp họp hội nghị cụm nhà chung cư để bầu Trưởng ban hoặc bầu mới toàn bộ 

Ban quản trị cụm nhà chung cư hoặc quyết định nội dung quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 

này thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của cụm nhà 

chung cư tham dự. 

Trong trường hợp tại mỗi một tòa nhà trong cụm có một đơn vị quản lý vận hành riêng mà 

có tòa nhà đề xuất thay đổi đơn vị quản lý vận hành hoặc đề nghị điều chỉnh giá dịch vụ 

quản lý vận hành của tòa nhà thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận 

bàn giao của tòa nhà đó tham dự và chỉ tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường của tòa 

nhà này để quyết định; 

b) Trường hợp bầu thay thế Phó ban quản trị hoặc các thành viên Ban quản trị là đại diện 

của tòa nhà trong cụm nhà chung cư thì chỉ tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường của 

tòa nhà này để bầu thành viên khác thay thế; hội nghị của tòa nhà được tổ chức họp để bầu 

người thay thế khi có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của tòa nhà 

đó tham dự; 

c) Trường hợp tổ chức hội nghị cụm nhà chung cư theo đề nghị của các chủ sở hữu căn hộ 

quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều này thì phải có tối thiểu 75% số người đã có đơn đề nghị 

tổ chức họp hội nghị cụm nhà chung cư bất thường tham dự. 

4. Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, thông báo thời gian, địa 

điểm và tổ chức họp hội nghị chính thức cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. 

5. Ủy ban nhân dân cấp phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư, cụm nhà 

chung cư bất thường để quyết định một trong các nội dung quy định tại các Điểm a, b hoặc 

c Khoản 1 Điều này khi có một trong các trường hợp sau đây: 

a) Ban quản trị nhà chung cư đã tổ chức hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư bất 

thường nhưng không có đủ số người tham dự theo quy định tại Điểm a Khoản 2 hoặc Điểm 

a Khoản 3 Điều này và có văn bản đề nghị của Ban quản trị nhà chung cư; 

b) Có đơn của tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao đề nghị tổ chức 

hội nghị nhà chung cư bất thường để quyết định một trong các nội dung quy định tại các 

Điểm a, b hoặc c Khoản 1 Điều này nhưng Ban quản trị nhà chung cư không tổ chức hội 

nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư bất thường. 

6. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ban quản trị hoặc 

nhận được đơn của đại diện chủ sở hữu căn hộ quy định tại Khoản 5 Điều này, Ủy ban nhân 

dân cấp phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường. Kết quả của hội 

nghị nhà chung cư bất thường do Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức có giá trị áp dụng 

đối với các chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư như hội nghị nhà chung cư do 

Ban quản trị nhà chung cư tổ chức quy định tại Điều này. 

Điều 15. Hội nghị nhà chung cư thường niên 
1. Hội nghị nhà chung cư thường niên được tổ chức mỗi năm một lần khi có tối thiểu 30% 

đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự hoặc có số lượng ít hơn do các chủ sở 

hữu nhà chung cư thống nhất. Hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư thường niên có các 

nội dung sau đây: 

a) Nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban quản trị và thông qua các khoản thu, chi hàng 

năm của Ban quản trị nhà chung cư; 

b) Xem xét, thông qua quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư 

trong năm và thông qua kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư của năm sau; 

c) Nghe báo cáo tình hình quản lý vận hành nhà chung cư; 

d) Quyết định các nội dung khác theo quy định tại Điều 102 của Luật Nhà ở (nếu có). 
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2. Đối với hội nghị thường niên của tòa nhà chung cư mà kết hợp quyết định một trong các 

vấn đề sau đây thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham 

dự: 

a) Bầu thay thế Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, 

mất tích; trường hợp thay thế Phó ban quản trị là đại diện của chủ đầu tư thì chủ đầu tư cử 

người khác đảm nhận mà không phải tổ chức hội nghị nhà chung cư; 

b) Miễn nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ các thành viên Ban quản trị và bầu Ban quản trị mới; 

c) Bầu thay thế thành viên Ban quản trị không phải là Trưởng ban, Phó ban do bị miễn 

nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích trong trường hợp đã tổ chức lấy ý kiến của các chủ sở 

hữu nhà chung cư nhưng không đủ số người đồng ý theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 

26 của Quy chế này hoặc bầu thành viên Ban quản trị nhà chung cư theo quy định tại Điểm 

b Khoản 4 Điều 26 của Quy chế này. 

3. Đối với hội nghị cụm nhà chung cư thường niên mà kết hợp quyết định bầu Trưởng ban 

quản trị hoặc quyết định các vấn đề quy định tại Điểm b, Điểm d Khoản 1 Điều 14 của Quy 

chế này thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của cụm nhà 

chung cư đó tham dự. 

4. Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, thông báo thời gian, địa 

điểm và tổ chức họp hội nghị chính thức cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; 

Ban quản trị có thể tổ chức họp trù bị để chuẩn bị các nội dung cho cuộc họp hội nghị chính 

thức. 

5. Trong trường hợp không đủ số người tham dự theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì 

Ban quản trị nhà chung cư có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức hội 

nghị nhà chung cư theo quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 14 của Quy chế này. 

6. Trường hợp qua giám sát, thảo luận tại hội nghị nhà chung cư mà chủ sở hữu nhà chung 

cư phát hiện hành vi vi phạm về tài chính của Ban quản trị, thành viên Ban quản trị nhà 

chung cư thì tùy theo mức độ vi phạm, hội nghị nhà chung cư có thể quyết định bãi miễn 

một, một số hoặc toàn bộ thành viên Ban quản trị nhà chung cư và bầu thay thế các thành 

viên khác theo quy định tại Khoản 2 hoặc Khoản 3 và Khoản 5 Điều này; nếu người có hành 

vi vi phạm thuộc diện bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì hội nghị nhà chung cư thông qua 

quyết định đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định 

của pháp luật. 

Trong trường hợp cần thiết, hội nghị nhà chung cư quyết định lập tổ kiểm tra hoặc thuê đơn 

vị có chuyên môn để kiểm tra sổ sách và việc thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung 

cư; trường hợp thuê đơn vị chuyên môn thì các chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung 

cư phải đóng góp kinh phí để thanh toán chi phí cho đơn vị này theo thỏa thuận. 

Điều 16. Thành phần tham dự và việc biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư 
1. Đối với nhà chung cư, cụm nhà chung cư có một chủ sở hữu thì thành phần tham dự hội 

nghị nhà chung cư bao gồm đại diện chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư và mời đại 

diện của Ủy ban nhân dân cấp phường nơi có nhà chung cư tham dự. 

2. Đối với nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành phần tham dự hội 

nghị nhà chung cư được quy định như sau: 

a) Trường hợp tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu thì thành phần tham dự bao gồm đại 

diện chủ đầu tư, đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao và mời đại diện của Ủy ban 

nhân dân cấp phường; 

b) Trường hợp tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường và hội nghị nhà chung cư thường 

niên thì thành phần tham dự bao gồm đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao, đại diện 

chủ đầu tư (nếu chủ đầu tư còn sở hữu diện tích trong nhà chung cư), đại diện đơn vị quản 

lý vận hành (nếu nhà chung cư phải thuê đơn vị quản lý vận hành) và mời đại diện của Ủy 

ban nhân dân cấp phường. 

3. Quyền biểu quyết tại hội nghị tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư được tính theo đơn vị 

căn hộ và được quy định như sau: 

a) Mỗi căn hộ trong nhà chung cư tương ứng với một phiếu biểu quyết; 
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b) Đối với phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là căn hộ thì mỗi phần diện 

tích sàn xây dựng tương đương với diện tích sàn xây dựng của căn hộ lớn nhất theo thiết kế 

được phê duyệt tại nhà chung cư đó có một phiếu biểu quyết. 

4. Mọi quyết định của hội nghị tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư được thông qua theo 

nguyên tắc đa số bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu; nội dung cuộc họp phải được lập 

thành biên bản, có chữ ký của các thành viên chủ trì và thư ký cuộc họp hội nghị nhà chung 

cư. 

Mục 2. BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 17. Ban quản trị nhà chung cư 
1. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà phải thành lập Ban quản trị theo quy định 

của Luật Nhà ở thì Ban quản trị nhà chung cư là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu 

và hoạt động theo mô hình quy định tại Khoản 1 Điều 18 của Quy chế này; Ban quản trị do 

hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư bầu để thực hiện các quyền và trách nhiệm quy 

định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 41 của Quy chế này. 

2. Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu hoặc nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà có 

dưới 20 căn hộ thì hội nghị nhà chung cư quyết định thành lập Ban quản trị hoặc không 

thành lập Ban quản trị. Trường hợp thành lập Ban quản trị nhà chung cư thì nguyên tắc hoạt 

động và mô hình tổ chức của Ban quản trị được quy định như sau: 

a) Trường hợp nhà chung cư có một chủ sở hữu thì Ban quản trị nhà chung cư không có tư 

cách pháp nhân, không có con dấu; Ban quản trị hoạt động theo mô hình quy định tại Khoản 

3 Điều 18 và thực hiện các quyền, trách nhiệm quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Quy chế 

này; 

b) Trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì mô hình và nguyên tắc hoạt động của 

Ban quản trị nhà chung cư được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3. Ban quản trị nhà chung cư quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này có nhiệm kỳ hoạt 

động 03 năm và được bầu lại tại hội nghị nhà chung cư thường niên của năm cuối nhiệm kỳ, 

trừ trường hợp họp hội nghị nhà chung cư bất thường để bầu thay thế Ban quản trị. 

4. Các quyết định của Ban quản trị nhà chung cư nếu vượt quá quyền hạn quy định tại Điều 

41 của Quy chế này thì không có giá trị pháp lý; trường hợp gây thiệt hại đến quyền và lợi 

ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân thì các thành viên Ban quản trị phải chịu trách nhiệm 

bồi thường theo quy định của pháp luật. 

5. Trường hợp nhà chung cư phải có đơn vị quản lý vận hành theo quy định của Luật Nhà ở 

thì Ban quản trị nhà chung cư không được thuê người lao động, không được thành lập các 

bộ phận trực thuộc; trường hợp nhà chung cư không yêu cầu phải có đơn vị quản lý vận 

hành thì Ban quản trị được thuê các dịch vụ riêng biệt để quản lý vận hành nhà chung cư. 

Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư chịu trách nhiệm thực hiện các công việc theo 

phân công tại quy chế hoạt động của Ban quản trị. 

6. Ban quản trị nhà chung cư có kinh phí hoạt động do chủ sở hữu, người sử dụng nhà 

chung cư đóng góp hàng năm trên cơ sở quyết định của hội nghị nhà chung cư; kinh phí này 

được ghi rõ trong quy chế hoạt động của Ban quản trị và được quản lý thông qua một tài 

khoản hoạt động của Ban quản trị; Ban quản trị nhà chung cư phải sử dụng kinh phí hoạt 

động đúng mục đích, không được dùng để kinh doanh và phải báo cáo việc thu, chi tại cuộc 

họp hội nghị nhà chung cư thường niên. 

7. Mức thù lao của các thành viên Ban quản trị nhà chung cư do các chủ sở hữu, người sử 

dụng nhà chung cư đóng góp theo quyết định của hội nghị nhà chung cư trên cơ sở điều kiện 

cụ thể của từng tòa nhà, cụm nhà chung cư và từng địa phương, trừ trường hợp thành viên 

Ban quản trị từ chối nhận thù lao. 

Trường hợp nhà chung cư có đơn vị quản lý vận hành theo quy định của Luật Nhà ở và Quy 

chế này thì chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư có trách nhiệm đóng thù lao qua 

đơn vị này để chi trả cho các thành viên Ban quản trị; khoản tiền này không phải hạch toán 

vào hoạt động kinh doanh của đơn vị quản lý vận hành. Nếu nhà chung cư không có đơn vị 
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quản lý vận hành theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này thì thù lao này do Ban quản 

trị nhà chung cư thu và chi trả cho từng thành viên. 

Điều 18. Mô hình Ban quản trị nhà chung cư 
1. Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được thành lập và 

hoạt động theo mô hình Ban chủ nhiệm hoặc Hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc mô hình 

Hội đồng quản trị của công ty cổ phần. Hội nghị nhà chung cư quyết định mô hình hoạt 

động của Ban quản trị nhà chung cư. 

2. Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Ban 

chủ nhiệm hoặc Hội đồng quản trị của hợp tác xã thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của 

Ban quản trị được thực hiện theo quy định của Luật Hợp tác xã. Trường hợp Ban quản trị 

nhà chung cư được thành lập và hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ 

phần thì việc triệu tập và tổ chức cuộc họp của Ban quản trị được thực hiện theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp. 

Việc biểu quyết và ghi biên bản cuộc họp của Ban quản trị nhà chung cư phải tuân thủ quy 

định tại Điều 25 của Quy chế này. 

3. Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có một chủ sở hữu được thành lập và hoạt 

động theo mô hình tự quản; các thành viên Ban quản trị tự thống nhất phân công thực hiện 

các quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Quy chế này. 

Điều 19. Yêu cầu đối với thành viên Ban quản trị nhà chung cư 
1. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải 

là chủ sở hữu đang sử dụng nhà chung cư đó; đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì 

thành viên Ban quản trị là đại diện của chủ sở hữu và người đang sử dụng nhà chung cư đó. 

Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư là người có sức khỏe, không có tiền án, tiền sự; 

ưu tiên lựa chọn những người có kiến thức, kinh nghiệm về xây dựng, kiến trúc, tài chính, 

pháp luật tham gia Ban quản trị nhà chung cư. 

2. Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về quản 

lý, sử dụng nhà chung cư do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 

quản lý vận hành nhà chung cư tổ chức theo quy định của Bộ Xây dựng. 

Điều 20. Số lượng, thành phần Ban quản trị nhà chung cư 
1. Số lượng thành viên Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư do hội nghị nhà chung 

cư quyết định nhưng phải tuân thủ các quy định sau đây: 

a) Đối với Ban quản trị của tòa nhà chung cư thì có số lượng từ 03 đến 05 thành viên; 

b) Đối với Ban quản trị của cụm nhà chung cư thì có số lượng từ 06 đến 25 thành viên, 

trong đó mỗi tòa nhà trong cụm có số lượng từ 03 đến 05 thành viên. 

2. Thành phần Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được quy 

định như sau: 

a) Ban quản trị của tòa nhà chung cư bao gồm 01 Trưởng ban, 01 hoặc 02 Phó ban và các 

thành viên khác do hội nghị nhà chung cư quyết định. 

Trường hợp chủ đầu tư còn sở hữu diện tích trong nhà chung cư thì đại diện của chủ đầu tư 

có thể được hội nghị nhà chung cư bầu làm Trưởng ban quản trị nhà chung cư; trường hợp 

không được bầu làm Trưởng ban thì được tham gia làm Phó ban quản trị nhà chung cư; 

b) Ban quản trị của cụm nhà chung cư bao gồm 01 Trưởng ban; mỗi tòa nhà trong cụm tổ 

chức họp để cử 01 hoặc 02 đại diện làm Phó ban và các thành viên khác do hội nghị cụm 

nhà chung cư quyết định. 

Trường hợp chủ đầu tư còn sở hữu diện tích trong cụm nhà chung cư thì đại diện của chủ 

đầu tư có thể được hội nghị cụm nhà chung cư bầu làm Trưởng ban quản trị cụm nhà chung 

cư. Mỗi tòa nhà trong cụm nhà chung cư mà chủ đầu tư còn sở hữu diện tích thì chủ đầu tư 

được cử đại diện tham gia làm Phó Ban quản trị của cụm, trừ trường hợp đại diện chủ đầu tư 

của tòa nhà đó được bầu làm Trưởng ban quản trị của cụm nhà chung cư. 

3. Thành phần Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư có một chủ sở hữu bao gồm 01 

Trưởng ban, 01 hoặc 02 Phó ban và các thành viên khác do hội nghị cụm nhà chung cư 

quyết định. 
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Điều 21. Tách, nhập Ban quản trị nhà chung cư 
1. Việc tách, nhập Ban quản trị nhà chung cư quy định tại Điều này chỉ áp dụng đối với nhà 

chung cư có nhiều chủ sở hữu và đã thành lập Ban quản trị. 

2. Việc tách Ban quản trị của cụm nhà chung cư được quy định như sau: 

a) Trường hợp đại diện các chủ sở hữu căn hộ của tòa nhà trong cụm nhà chung cư có nhu 

cầu tách khỏi cụm nhà này để thành lập Ban quản trị của tòa nhà riêng thì phải tổ chức hội 

nghị của tòa nhà để lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư; nếu có tối thiểu 50% đại 

diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của tòa nhà này đồng ý (thông qua biên bản đề 

nghị tập thể) thì thành viên Ban quản trị là đại diện của tòa nhà này gửi biên bản đề nghị tập 

thể đến Ban quản trị cụm nhà chung cư. 

Sau khi gửi biên bản đề nghị cho Ban quản trị cụm nhà chung cư biết, các chủ sở hữu của 

tòa nhà đề nghị tách khỏi cụm thống nhất cử ban tổ chức lâm thời để tổ chức hội nghị nhà 

chung cư lần đầu theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 13 của Quy chế này; việc 

bầu, xác định thành phần, số lượng và mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư 

được thực hiện theo quy định tại Mục này. Đại diện của tòa nhà đang là thành viên Ban 

quản trị cụm nhà chung cư sẽ không được công nhận là thành viên Ban quản trị của cụm 

nhà này sau khi Ban quản trị tòa nhà chung cư được thành lập; 

b) Trường hợp tòa nhà chung cư tách khỏi cụm mà đại diện của tòa nhà này đang là Trưởng 

ban quản trị của cụm nhà chung cư thì sau khi Ban quản trị của tòa nhà được thành lập, Ban 

quản trị cụm nhà chung cư phải tổ chức họp hội nghị cụm nhà chung cư bất thường để bầu 

thay thế Trưởng ban quản trị cụm nhà chung cư theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này; 

c) Trường hợp đại diện chủ sở hữu căn hộ các tòa nhà trong cụm có nhu cầu tách thành các 

Ban quản trị của từng tòa nhà riêng biệt thì sau khi các tòa nhà tổ chức hội nghị tòa nhà 

chung cư để có biên bản đề nghị tập thể theo quy định tại Điểm a Khoản này, Ban quản trị 

cụm nhà chung cư phải tổ chức họp để thống nhất cách thức bàn giao hồ sơ, kinh phí bảo trì 

của từng tòa nhà cho các Ban quản trị tòa nhà mới sau khi được thành lập. 

Sau khi đại diện của tòa nhà gửi biên bản đề nghị tập thể đến Ban quản trị cụm nhà chung 

cư, các tòa nhà tiến hành tổ chức hội nghị của tòa nhà chung cư theo quy định tại Điểm a 

Khoản này; 

d) Thủ tục công nhận Ban quản trị nhà chung cư quy định tại Khoản này được thực hiện 

theo quy định tại Điều 22 của Quy chế này. 

3. Việc nhập Ban quản trị tòa nhà vào Ban quản trị cụm nhà chung cư được quy định như 

sau: 

a) Trường hợp các tòa nhà chung cư đã có Ban quản trị đang hoạt động độc lập và có đủ 

điều kiện để thành lập cụm nhà chung cư theo quy định của Quy chế này thì các Ban quản 

trị tòa nhà này phải tổ chức họp để thống nhất thành lập Ban quản trị cụm nhà chung cư; 

biên bản họp phải nêu rõ phương án nhập Ban quản trị cụm nhà chung cư, việc chuyển giao 

hồ sơ của tòa nhà, hồ sơ hoạt động của Ban quản trị và các khoản kinh phí đang do các Ban 

quản trị tòa nhà quản lý. 

Ban quản trị từng tòa nhà phải tổ chức họp lấy ý kiến của các chủ sở hữu tòa nhà; nếu có tối 

thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của mỗi tòa nhà đồng ý nhập tòa 

nhà vào cụm nhà chung cư (thông qua biên bản đề nghị tập thể) thì các Ban quản trị của các 

tòa nhà này có trách nhiệm phối hợp để tổ chức hội nghị cụm nhà chung cư lần đầu. Việc 

họp hội nghị cụm nhà chung cư lần đầu phải tuân thủ các quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 

Điều 13 và Điều 26 của Quy chế này; 

b) Trường hợp tòa nhà chung cư đã có Ban quản trị đang hoạt động độc lập mà có nhu cầu 

nhập vào Ban quản trị của cụm nhà chung cư đã được thành lập thì Ban quản trị tòa nhà và 

Ban quản trị cụm nhà chung cư phải tổ chức họp và có biên bản thống nhất về việc nhập 

Ban quản trị tòa nhà vào Ban quản trị cụm nhà chung cư. 

Sau khi có biên bản thống nhất thì Ban quản trị cụm nhà chung cư phải tổ chức họp lấy ý 

kiến của các chủ sở hữu trong cụm nhà chung cư, Ban quản trị của tòa nhà phải tổ chức họp 

lấy ý kiến của các chủ sở hữu của tòa nhà đó; nếu có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn 
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hộ đã nhận bàn giao của cụm nhà chung cư và 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn 

giao của tòa nhà chung cư đồng ý nhập vào cụm nhà chung cư (thông qua biên bản thống 

nhất tập thể) thì Ban quản trị tòa nhà này phải tổ chức họp hội nghị tòa nhà để cử đại diện 

tham gia vào Ban quản trị cụm nhà chung cư. 

Số lượng, thành phần đại diện của tòa nhà tham gia vào Ban quản trị cụm nhà chung cư 

được xác định như đối với các tòa nhà khác trong cụm nhà chung cư này; trường hợp có đại 

diện của chủ đầu tư đang là Phó ban quản trị của tòa nhà thì đại diện này được tham gia làm 

Phó ban quản trị của cụm nhà chung cư; 

c) Thủ tục công nhận Ban quản trị của cụm nhà chung cư quy định tại Khoản này được thực 

hiện theo quy định tại Điều 22 của Quy chế này. 

4. Việc bàn giao, quản lý hồ sơ liên quan đến tòa nhà, hồ sơ hoạt động của Ban quản trị nhà 

chung cư và bàn giao các khoản kinh phí có liên quan đối với trường hợp quy định tại 

Khoản 2, Khoản 3 Điều này được thực hiện như sau: 

a) Đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, 

kể từ ngày Ban quản trị tòa nhà mới có văn bản đề nghị, Ban quản trị cụm nhà chung cư có 

trách nhiệm bàn giao hồ sơ và toàn bộ các khoản kinh phí có liên quan đến tòa nhà đã tách 

khỏi cụm sang cho Ban quản trị mới của tòa nhà quản lý theo quy định; 

b) Đối với trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này thì trong thời hạn 07 ngày làm việc, 

kể từ ngày Ban quản trị cụm nhà chung cư mới có văn bản đề nghị, Ban quản trị của tòa nhà 

có trách nhiệm bàn giao hồ sơ của tòa nhà, hồ sơ hoạt động của Ban quản trị và chuyển giao 

toàn bộ các khoản kinh phí có liên quan của tòa nhà này sang cho Ban quản trị cụm nhà 

chung cư quản lý theo quy định; 

c) Ban quản trị tòa nhà chung cư hoặc cụm nhà chung cư có văn bản đề nghị kèm theo bản 

sao có chứng thực quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân cấp quận gửi tổ chức tín dụng 

nơi đang quản lý kinh phí bảo trì của cụm nhà hoặc tòa nhà chung cư đề nghị chuyển kinh 

phí này sang cho Ban quản trị mới quản lý; 

d) Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị quy định tại Điểm c Khoản này, tổ chức tín dụng đang 

quản lý kinh phí có trách nhiệm chuyển toàn bộ số kinh phí còn lại theo quy định tại Điểm 

a, Điểm b Khoản này cho Ban quản trị mới; việc bàn giao hồ sơ hoạt động của Ban quản trị 

và chuyển giao các khoản kinh phí quy định tại Khoản này phải được lập thành biên bản có 

chữ ký của các bên có liên quan; việc quản lý, sử dụng các khoản kinh phí sau khi bàn giao 

cho Ban quản trị nhà chung cư mới được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở và 

Quy chế này. 

Điều 22. Thủ tục công nhận và thông báo hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư 
1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được hội nghị nhà chung cư bầu (bao gồm 

trường hợp bầu Ban quản trị lần đầu; bầu Ban quản trị khi hết nhiệm kỳ hoặc khi bị bãi 

miễn, thay thế; bầu Ban quản trị mới khi tách, nhập Ban quản trị hoặc bầu thay thế Trưởng 

ban, Phó ban quản trị nhà chung cư), Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm nộp hồ sơ 

đề nghị công nhận Ban quản trị quy định tại Điều 23 của Quy chế này tại Ủy ban nhân dân 

cấp quận nơi có nhà chung cư. 

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị của Ban quản trị 

nhà chung cư, Ủy ban nhân dân cấp quận có trách nhiệm kiểm tra và ban hành Quyết định 

công nhận Ban quản trị nhà chung cư; trường hợp Ủy ban nhân dân cấp quận đã ban hành 

Quyết định công nhận Ban quản trị thì phải thu hồi Quyết định này trước khi giao Quyết 

định công nhận mới cho Ban quản trị nhà chung cư. 

3. Nội dung Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư bao gồm: 

a) Tên Ban quản trị và mô hình hoạt động của Ban quản trị; 

b) Số lượng thành viên Ban quản trị; 

c) Họ, tên và chức danh Trưởng ban, Phó ban quản trị; 

d) Nhiệm kỳ hoạt động của Ban quản trị; 

đ) Trách nhiệm thi hành quyết định của các tổ chức, cá nhân có liên quan. 
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4. Sau khi có Quyết định công nhận Ban quản trị của Ủy ban nhân dân cấp quận, Ban quản 

trị được công nhận có trách nhiệm lập tài khoản hoạt động của Ban quản trị; trường hợp nhà 

chung cư có nhiều chủ sở hữu thì Ban quản trị phải lập tài khoản quản lý kinh phí bảo trì 

phần sở hữu chung theo quy định của pháp luật về nhà ở, Quy chế này và đăng ký con dấu 

theo quy định của pháp luật về đăng ký quản lý con dấu (tên Ban quản trị nhà chung cư 

khắc trên con dấu phải trùng với tên Ban quản trị đã được Ủy ban nhân dân cấp quận công 

nhận), trừ trường hợp Ban quản trị đã có con dấu và có tài khoản được lập theo quy định. 

5. Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được hoạt động kể từ khi được Ủy ban 

nhân dân cấp quận công nhận. Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được hoạt 

động kể từ khi có con dấu được đăng ký theo quy định của pháp luật và có các tài khoản 

được lập theo quy định của Quy chế này. 

Đối với Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu đã có con dấu, có tài khoản được 

lập theo quy định mà không thuộc trường hợp đổi tên Ban quản trị thì phải có văn bản thông 

báo cho tổ chức tín dụng nơi đã mở tài khoản kèm theo bản sao có chứng thực quyết định 

công nhận Ban quản trị để thực hiện các giao dịch với tổ chức tín dụng theo quy định. 

Điều 23. Hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư 
1. Trường hợp thành lập Ban quản trị nhà chung cư lần đầu thì hồ sơ đề nghị công nhận Ban 

quản trị bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị của Ban quản trị, trong đó nêu rõ tên Ban quản trị đã được hội nghị nhà 

chung cư thông qua; nếu thành lập Ban quản trị của tòa nhà chung cư thì tên Ban quản trị 

được đặt theo tên hoặc số tòa nhà; nếu thành lập Ban quản trị của cụm nhà chung cư thì tên 

Ban quản trị do Hội nghị nhà chung cư quyết định; 

b) Biên bản họp hội nghị nhà chung cư về việc bầu Ban quản trị; 

c) Danh sách các thành viên Ban quản trị; họ tên Trưởng ban và Phó ban quản trị; 

d) Quy chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua. 

2. Trường hợp bầu lại Ban quản trị nhà chung cư khi hết nhiệm kỳ hoặc bầu Ban quản trị 

mới do bị bãi miễn theo quy định hoặc bầu thay thế Trưởng ban, Phó ban quản trị thì hồ sơ 

đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị của Ban quản trị; 

b) Bản gốc Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư; 

c) Biên bản họp hội nghị nhà chung cư về việc bầu lại, bầu thay thế Ban quản trị hoặc bầu 

thay thế Trưởng ban, Phó ban quản trị; 

d) Danh sách Ban quản trị (bao gồm danh sách các thành viên Ban quản trị, vị trí Trưởng 

ban, Phó ban quản trị); 

đ) Quy chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua (nếu có 

sửa đổi, bổ sung quy chế này). 

3. Trường hợp tách Ban quản trị cụm nhà chung cư theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 của 

Quy chế này thì hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị được quy định như sau: 

a) Trường hợp đề nghị công nhận Ban quản trị của tòa nhà sau khi tách khỏi cụm nhà chung 

cư thì hồ sơ bao gồm các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này kèm theo biên bản thống 

nhất tách khỏi cụm nhà chung cư của đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư theo quy định 

tại Điểm a Khoản 2 Điều 21 của Quy chế này; trường hợp thuộc diện quy định tại Điểm c 

Khoản 2 Điều 21 của Quy chế này thì phải có thêm bản gốc Quyết định công nhận Ban 

quản trị nhà chung cư; 

b) Trường hợp đề nghị công nhận Ban quản trị của cụm nhà chung cư sau khi có tòa nhà 

tách khỏi cụm thì hồ sơ bao gồm văn bản đề nghị của Ban quản trị cụm nhà chung cư, bản 

gốc Quyết định công nhận Ban quản trị cụm nhà chung cư, danh sách các thành viên Ban 

quản trị cụm nhà chung cư còn lại (ghi rõ họ tên và vị trí của từng thành viên Ban quản trị); 

trường hợp phải bầu lại Trưởng ban quản trị cụm nhà chung cư theo quy định tại Điểm b 

Khoản 2 Điều 21 của Quy chế này thì phải kèm theo biên bản họp hội nghị nhà chung cư về 

việc bầu Trưởng ban và danh sách người được bầu. 
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4. Trường hợp nhập Ban quản trị nhà chung cư theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 của Quy 

chế này thì hồ sơ đề nghị công nhận Ban quản trị cụm nhà chung cư được quy định như sau: 

a) Trường hợp đề nghị công nhận Ban quản trị cụm nhà chung cư sau khi nhập các Ban 

quản trị của các tòa nhà thì hồ sơ bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, biên 

bản đề nghị tập thể của đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư theo quy định tại Điểm a 

Khoản 3 Điều 21 của Quy chế này và bản gốc các Quyết định công nhận các Ban quản trị 

tòa nhà chung cư; 

b) Trường hợp đề nghị công nhận Ban quản trị cụm nhà chung cư do nhập Ban quản trị của 

tòa nhà vào Ban quản trị của cụm nhà chung cư thì hồ sơ bao gồm văn bản đề nghị của Ban 

quản trị cụm nhà chung cư, biên bản thống nhất tập thể của các chủ sở hữu tòa nhà; cụm nhà 

chung cư và biên bản họp Hội nghị của tòa nhà chung cư có nhu cầu nhập vào cụm theo quy 

định tại Điểm b Khoản 3 Điều 21 của Quy chế này, danh sách các thành viên Ban quản trị 

của cụm (bao gồm cả thành viên mới của tòa nhà nhập vào cụm) và bản gốc Quyết định 

công nhận Ban quản trị tòa nhà, cụm nhà chung cư. 

Điều 24. Quy chế hoạt động và quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung 

cư 
1. Quy chế hoạt động và quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà 

chung cư do hội nghị nhà chung cư thông qua, bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ quy 

định của Quy chế này, quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan. 

2. Quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư bao gồm các nội 

dung sau đây: 

a) Mô hình hoạt động của Ban quản trị; mối quan hệ giữa các thành viên Ban quản trị và 

giữa Ban quản trị với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng nhà 

chung cư; 

b) Nguyên tắc tổ chức họp Ban quản trị, bao gồm quy định về người triệu tập họp, điều kiện 

họp, người chủ trì họp, nội dung biên bản họp, cách thức biểu quyết, quyết định các vấn đề 

thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Ban quản trị, hiệu lực các quyết định của Ban quản trị; 

c) Quyền, nghĩa vụ của Ban quản trị và trách nhiệm cụ thể của từng thành viên Ban quản trị, 

trong đó nêu rõ trách nhiệm ký các văn bản của Ban quản trị, ký kết hợp đồng với đơn vị 

quản lý vận hành, đơn vị bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư; trách nhiệm điều hành, 

ký văn bản khi vắng mặt Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị; trách nhiệm quản lý con dấu 

của Ban quản trị (nếu có con dấu); 

d) Quyền được cung cấp thông tin và trách nhiệm cung cấp thông tin giữa các thành viên 

Ban quản trị; 

đ) Việc tiếp nhận, phản hồi các kiến nghị của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, việc 

xử lý các trường hợp liên quan đến việc bãi miễn, miễn nhiệm thành viên Ban quản trị và 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người có hành vi vi phạm; 

e) Cơ chế báo cáo, thông qua quyết định các khoản chi của Ban quản trị; người chịu trách 

nhiệm quản lý hồ sơ, giấy tờ hoạt động của Ban quản trị; 

g) Các nội dung khác tùy thuộc vào đặc điểm của từng tòa nhà, cụm nhà chung cư. 

3. Quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư bao gồm các 

nội dung sau đây: 

a) Quy định về các khoản thu do Ban quản trị quản lý, tên người đứng chủ tài khoản hoạt 

động, tài khoản quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung do Ban quản trị quản lý, quy 

định về kỳ hạn tiền gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư; 

b) Quy định về mức thù lao của từng thành viên Ban quản trị và các chi phí phục vụ cho 

hoạt động của Ban quản trị; 

c) Phân công trách nhiệm trong việc thu kinh phí, thay mặt Ban quản trị để ký duyệt chi các 

kinh phí hoạt động của Ban quản trị, ký văn bản đề nghị rút kinh phí bảo trì phần sở hữu 

chung của nhà chung cư và ký các giấy tờ thanh quyết toán kinh phí với đơn vị bảo trì, đơn 

vị quản lý vận hành; 
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d) Quy định quy trình rút tiền và các hồ sơ giấy tờ cụ thể để làm thủ tục rút tiền tại các tài 

khoản do Ban quản trị đang quản lý; 

đ) Phân giao trách nhiệm ghi chép, quản lý sổ sách, hóa đơn chứng từ thu, chi tài chính của 

Ban quản trị; 

e) Quy định mức tiền mặt tối đa Ban quản trị được rút để trực tiếp thanh toán cho đơn vị 

thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư; quy định mức kinh phí Ban quản trị 

được sử dụng để bảo trì các công việc đột xuất mà không phải họp hội nghị nhà chung cư 

hoặc xin ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư để quyết định; 

g) Quy định hình thức xử lý vi phạm khi có hành vi chi tiêu sai mục đích hoặc chiếm dụng 

kinh phí do Ban quản trị quản lý hoặc có sai phạm trong ghi chép, quản lý sổ sách hóa đơn, 

chứng từ thu, chi tài chính; 

h) Quy định các nội dung khác có liên quan. 

Điều 25. Biểu quyết thông qua các quyết định của Ban quản trị nhà chung cư 
1. Các quyết định của Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư được thông qua bằng 

hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu theo quy chế hoạt động của Ban quản trị, được lập thành 

biên bản, có chữ ký của thư ký cuộc họp, các thành viên Ban quản trị dự họp và có đóng dấu 

của Ban quản trị (đối với trường hợp có con dấu). Trường hợp tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 

50% số thành viên Ban quản trị thì kết quả cuối cùng được xác định theo biểu quyết của 

Trưởng ban hoặc Phó ban chủ trì cuộc họp (nếu vắng Trưởng ban), trừ trường hợp quy định 

tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. 

2. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì các đề xuất sau đây chỉ được thông qua khi 

có tối thiểu 75% tổng số thành viên của Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư tán 

thành: 

a) Đề xuất thay đổi đơn vị quản lý vận hành; 

b) Quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện bảo trì; 

c) Đề xuất thay đổi giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; 

d) Các đề xuất, yêu cầu của Ban quản trị đối với chủ đầu tư trong quá trình quản lý, sử dụng 

nhà chung cư; 

đ) Các trường hợp khác do hội nghị nhà chung cư quyết định. 

3. Đối với quyết định chi tiêu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều 

chủ sở hữu thì thực hiện biểu quyết theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp Ban quản trị tòa nhà chung cư quyết định việc bảo trì phần sở hữu chung của 

tòa nhà chung cư thì phải được 100% thành viên Ban quản trị đồng ý, trừ trường hợp có 

thành viên vắng mặt vì lý do bất khả kháng; 

b) Trường hợp Ban quản trị cụm nhà chung cư quyết định việc bảo trì phần sở hữu chung 

của cả cụm nhà chung cư thì phải được 100% thành viên Ban quản trị cụm nhà chung cư 

đồng ý; nếu chỉ bảo trì phần sở hữu chung của một hoặc một số tòa nhà trong cụm thì phải 

được Trưởng ban và 100% số thành viên Ban quản trị là đại diện của một hoặc một số tòa 

nhà đó đồng ý, trừ trường hợp có thành viên vắng mặt vì lý do bất khả kháng. 

Điều 26. Miễn nhiệm, bãi miễn thành viên Ban quản trị hoặc bãi miễn Ban quản trị 

nhà chung cư 
1. Việc miễn nhiệm thành viên Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư được thực 

hiện khi có một trong các trường hợp sau đây: 

a) Thành viên Ban quản trị thôi tham gia hoặc xin miễn nhiệm; 

b) Thành viên Ban quản trị không còn là chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác trong 

nhà chung cư (đối với trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu); 

c) Thành viên Ban quản trị chuyển đi nơi khác; 

d) Trưởng Ban quản trị của tòa nhà chung cư tách khỏi cụm nhà chung cư trong trường hợp 

quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 21 của Quy chế này; 

đ) Thành viên Ban quản trị của tòa nhà nhập vào cụm nhà chung cư trong trường hợp quy 

định tại Khoản 3 Điều 21 của Quy chế này. 
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2. Việc bãi miễn Ban quản trị, thành viên Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư 

được thực hiện khi có đề nghị của Ban quản trị hoặc đề nghị của đại diện chủ sở hữu căn hộ 

trong các trường hợp sau đây: 

a) Ban quản trị không báo cáo kết quả hoạt động cho hội nghị nhà chung cư theo quy định 

của Quy chế này; 

b) Ban quản trị không hoạt động sau khi được bầu; 

c) Thành viên Ban quản trị vi phạm quy chế hoạt động hoặc quy chế thu, chi tài chính của 

Ban quản trị; 

d) Thành viên Ban quản trị không tham gia các hoạt động của Ban quản trị trong 06 tháng 

liên tiếp hoặc không tham dự tối thiểu 30% tổng số các cuộc họp của Ban quản trị trong 01 

năm. 

3. Việc bầu lại thành viên Ban quản trị tòa nhà chung cư được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp bầu thay thế Ban quản trị hoặc bầu thay thế Trưởng ban, Phó ban quản trị thì 

phải tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường để quyết định theo quy định tại Điều 14 của 

Quy chế này; trường hợp miễn nhiệm hoặc bãi miễn Phó ban quản trị là đại diện của chủ 

đầu tư thì chủ đầu tư cử đại diện khác thay thế mà không phải tổ chức hội nghị nhà chung 

cư bất thường; 

b) Trường hợp bầu thành viên Ban quản trị không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a 

Khoản này thì Ban quản trị đề xuất người thay thế và gửi xin ý kiến của các đại diện chủ sở 

hữu căn hộ; nếu được tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao hoặc có số 

lượng ít hơn theo quyết định của hội nghị nhà chung cư đồng ý thì người được đề xuất được 

công nhận là thành viên Ban quản trị nhà chung cư; trường hợp không có đủ số người đồng 

ý theo quy định tại Điểm này thì phải họp hội nghị nhà chung cư bất thường của tòa nhà để 

bầu người thay thế theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này. 

4. Việc bầu lại thành viên Ban quản trị cụm nhà chung cư được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp bầu thay thế Ban quản trị cụm nhà chung cư hoặc bầu thay thế Trưởng ban 

quản trị thì phải tổ chức hội nghị cụm nhà chung cư bất thường để quyết định theo quy định 

tại Điều 14 của Quy chế này; 

b) Trường hợp bầu thành viên Ban quản trị cụm nhà chung cư không thuộc đối tượng quy 

định tại Điểm a Khoản này thì Ban quản trị đề xuất người thay thế và gửi xin ý kiến của các 

đại diện chủ sở hữu căn hộ của tòa nhà có thành viên Ban quản trị cần thay thế; nếu được tối 

thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của tòa nhà này hoặc có số lượng ít 

hơn theo quyết định của hội nghị nhà chung cư đồng ý thì người được đề xuất được công 

nhận là thành viên Ban quản trị cụm nhà chung cư; trường hợp không có đủ số người đồng 

ý theo quy định tại Điểm này thì phải họp hội nghị nhà chung cư bất thường của tòa nhà này 

để bầu người thay thế theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này. 

Trường hợp miễn nhiệm hoặc bãi miễn Phó ban quản trị cụm nhà chung cư là đại diện của 

chủ đầu tư thì chủ đầu tư cử đại diện khác thay thế mà không phải tổ chức hội nghị cụm nhà 

chung cư bất thường. 

Mục 3. QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 27. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư là tổ chức hoặc doanh nghiệp có chức năng, năng 

lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Quy chế này và phải có tên trong danh sách được 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của 

Bộ Xây dựng. Đơn vị quản lý vận hành có thể là chủ đầu tư hoặc đơn vị khác theo quy định 

của Quy chế này. 

2. Chủ đầu tư có thể trực tiếp thực hiện quản lý vận hành hoặc ủy thác cho đơn vị khác có 

chức năng, năng lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Quy chế này để quản lý vận 

hành nhà chung cư khi chưa tổ chức được hội nghị nhà chung cư lần đầu. Sau khi tổ chức 

được hội nghị nhà chung cư lần đầu thì Ban quản trị ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành 

với chủ đầu tư nếu chủ đầu tư có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư và 

792



tham gia quản lý vận hành hoặc ký với đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành 

khác được chủ đầu tư ủy thác. 

Trường hợp nhà chung cư không có thang máy thì hội nghị nhà chung cư quyết định thuê 

đơn vị quản lý vận hành hoặc tự quản lý vận hành; nếu thuê đơn vị quản lý vận hành thì 

phải tuân thủ quy định về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Quy chế này. 

3. Trường hợp sau khi Ban quản trị nhà chung cư ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành với 

đơn vị quản lý vận hành quy định tại Khoản 2 Điều này nhưng đơn vị này thực hiện không 

đúng các thỏa thuận và thuộc diện phải chấm dứt hợp đồng đã ký kết hoặc bị xóa tên khỏi 

Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng 

thì Ban quản trị tổ chức họp hội nghị nhà chung cư bất thường theo quy định tại Điều 14 của 

Quy chế này để xem xét, quyết định thay thế đơn vị quản lý vận hành khác. 

4. Mỗi tòa nhà chung cư chỉ có 01 đơn vị quản lý vận hành. Đối với cụm nhà chung cư thì 

có thể có một đơn vị quản lý vận hành hoặc mỗi tòa nhà trong cụm có 01 đơn vị quản lý vận 

hành riêng theo quyết định của hội nghị cụm nhà chung cư. Trường hợp mỗi tòa nhà trong 

cụm có một đơn vị quản lý vận hành riêng thì Ban quản trị cụm nhà chung cư thống nhất 

với các đơn vị quản lý vận hành để thực hiện quản lý vận hành các công trình, hệ thống kỹ 

thuật dùng chung cho cụm nhà chung cư. 

5. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có thể ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ để thực hiện các dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư nhưng phải chịu trách 

nhiệm về nội dung hợp đồng đã ký kết với Ban quản trị nhà chung cư. 

Điều 28. Điều kiện về chức năng, năng lực của đơn vị quản lý vận hành và việc thông 

báo, đăng tải công khai danh sách đơn vị quản lý vận hành 
1. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư phải có đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo 

quy định sau đây: 

a) Được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã và 

có chức năng quản lý vận hành nhà chung cư hoặc chức năng quản lý bất động sản; 

b) Phải có tối thiểu các phòng hoặc bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm kỹ thuật; bảo 

vệ, an ninh; dịch vụ, lễ tân và vệ sinh, môi trường; 

c) Các thành viên Ban giám đốc và các cán bộ làm việc trong các phòng, bộ phận chuyên 

môn nghiệp vụ quy định tại Điểm b Khoản này phải có trình độ chuyên môn tương ứng với 

vị trí công việc và phải có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ Xây 

dựng. 

2. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này 

phải gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ Xây dựng (thường trực là Cục Quản lý nhà và thị trường bất 

động sản) để được xem xét, thông báo đủ điều kiện quản lý vận hành và đăng tải công khai 

trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây 

dựng. Hồ sơ bao gồm: 

a) Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh có chức năng quy định tại Điểm a Khoản 1 

Điều này; 

b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập các phòng hoặc bộ phận chuyên môn nghiệp 

vụ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này và danh sách cán bộ của các phòng, bộ phận này; 

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư của các thành viên Ban 

giám đốc, các trưởng, phó phòng, bộ phận và các trưởng, phó ca kỹ thuật, nghiệp vụ của 

đơn vị. 

3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại Khoản 

2 Điều này, Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm xem xét, kiểm tra; 

trường hợp đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải có văn bản 

thông báo đủ điều kiện được quản lý vận hành nhà chung cư cho đơn vị gửi hồ sơ biết, Văn 

bản thông báo được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và 

thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng để làm cơ sở cho hội nghị nhà chung cư tham 
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khảo, quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành. Chỉ có các đơn vị quản lý vận hành có 

tên trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ 

Xây dựng mới đủ điều kiện ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với Ban 

quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung cư. 

Trường hợp sau khi được đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý 

nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng mà đơn vị quản lý vận hành bị giải thể, 

phá sản, chấm dứt hoạt động hoặc trong quá trình thanh tra, kiểm tra, cơ quan có thẩm 

quyền phát hiện đơn vị này không còn đủ điều kiện về chức năng, năng lực quản lý vận 

hành nhà chung cư theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì Cục Quản lý nhà và thị trường 

bất động sản có trách nhiệm kiểm tra hoặc đề nghị Sở Xây dựng nơi đơn vị quản lý vận 

hành đặt trụ sở chính kiểm tra, nếu không còn đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành 

theo quy định thì thực hiện xóa tên khỏi Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị 

trường bất động sản và của Bộ Xây dựng. 

4. Đối với nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước thì tùy từng trường hợp theo quy định của 

pháp luật về nhà ở, việc quản lý vận hành có thể do đơn vị có đủ điều kiện về năng lực quy 

định tại Khoản 1 Điều này quản lý vận hành hoặc do tổ chức khác thực hiện quản lý vận 

hành theo quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

Điều 29. Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Việc quản lý vận hành nhà chung cư phải được thực hiện thông qua hợp đồng dịch vụ 

quản lý vận hành nhà chung cư ký giữa đơn vị quản lý vận hành và Ban quản trị nhà chung 

cư. Hợp đồng dịch vụ do các bên ký kết phải có các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này 

và tuân thủ mẫu quy định tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quy chế này. 

2. Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Họ tên, địa chỉ, người đại diện tham gia ký kết hợp đồng; 

b) Quy mô, diện tích các bộ phận trong và ngoài nhà chung cư thuộc phần sở hữu chung cần 

quản lý vận hành; 

c) Nội dung và yêu cầu về chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm cung cấp dịch vụ quản 

lý vận hành; 

d) Giá dịch vụ quản lý vận hành tính theo đơn vị mét vuông (m2) sử dụng; phương thức 

đóng các khoản phí; 

đ) Thời hạn thực hiện hợp đồng dịch vụ; 

e) Các trường hợp chấm dứt hợp đồng; 

g) Quyền và nghĩa vụ của các bên; trách nhiệm phối hợp của các bên; việc xử lý các tranh 

chấp về nội dung của hợp đồng; 

h) Các thỏa thuận khác; 

i) Hiệu lực của hợp đồng. 

3. Việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành 

nhà chung cư được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật 

dân sự. 

Điều 30. Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được xác định theo quy định tại Điều 106 của 

Luật Nhà ở, được căn cứ vào từng nhà chung cư và trên cơ sở thỏa thuận với đơn vị quản lý 

vận hành. Trường hợp nhà chung cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa tổ chức 

được hội nghị nhà chung cư lần đầu thì giá dịch vụ quản lý vận hành do chủ đầu tư quyết 

định và được ghi rõ trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ; sau khi tổ chức được hội 

nghị nhà chung cư thì giá dịch vụ do hội nghị nhà chung cư quyết định trên cơ sở thống nhất 

với đơn vị quản lý vận hành. 

2. Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được xác định bằng tiền Việt Nam đồng và 

tính trên mỗi mét vuông (m2) diện tích sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà 

chung cư (xác định theo diện tích thông thủy). 
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3. Đối với nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp thì giá dịch vụ quản lý vận hành áp

dụng đối với phần diện tích văn phòng, dịch vụ, thương mại và diện tích thuộc sở hữu riêng 

dùng làm chỗ để xe ô tô được xác định theo nguyên tắc sau đây: 

a) Giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng đối với phần diện tích văn phòng, dịch vụ, thương

mại do các bên thỏa thuận trên cơ sở tình hình thực tế của hoạt động kinh doanh, dịch vụ, 

văn phòng và của từng vị trí nhà chung cư; 

b) Giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng đối với phần diện tích thuộc sở hữu riêng dùng làm

chỗ để xe ô tô do các bên thỏa thuận và có thể được tính thấp hơn giá dịch vụ quản lý vận 

hành áp dụng đối với căn hộ trong cùng một tòa nhà. Quy định này cũng áp dụng đối với 

phần diện tích thuộc sở hữu riêng dùng làm chỗ để xe ô tô của nhà chung cư chỉ có mục 

đích để ở; 

c) Trường hợp các bên không thỏa thuận được giá dịch vụ quy định tại Điểm a, Điểm b

Khoản này thì xác định theo khung giá dịch vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà 

chung cư đó quy định. 

4. Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư xác định cụ thể và thu kinh phí quản lý vận hành

nhà chung cư của các chủ sở hữu, người sử dụng trên cơ sở mức giá được xác định theo quy 

định tại Điều này. 

Điều 31. Kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư do các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư

đóng hàng tháng hoặc theo định kỳ (bao gồm cả trường hợp đã nhận bàn giao căn hộ, diện 

tích khác trong nhà chung cư mà chưa sử dụng) để đơn vị quản lý vận hành thực hiện các 

công việc quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Quy chế này. 

2. Kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được tính bằng giá dịch vụ quản lý vận hành

quy định tại Điều 30 của Quy chế này nhân (x) với diện tích (m2) sử dụng căn hộ hoặc phần 

diện tích khác không phải căn hộ trong nhà chung cư. 

3. Diện tích sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác không phải căn hộ trong nhà chung cư

làm cơ sở để tính kinh phí quản lý vận hành được quy định như sau: 

a) Trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài

sản gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) thì diện tích làm cơ sở để tính 

kinh phí quản lý vận hành là diện tích ghi trong Giấy chứng nhận; 

b) Trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận thì diện tích làm cơ sở để tính kinh phí quản

lý vận hành là diện tích sử dụng thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu (diện tích thông thủy 

được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 101 của Luật Nhà ở); diện tích này được xác 

định trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc xác định theo thực tế. 

4. Đối với nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước thì việc thu kinh phí quản lý vận hành được

thực hiện theo giá dịch vụ quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 106 của Luật Nhà ở. 

Mục 4. BẢO TRÌ NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 32. Nguyên tắc bảo trì nhà chung cư 
1. Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng và đóng góp kinh phí

bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư để duy trì chất lượng của nhà ở và bảo đảm an 

toàn trong quá trình sử dụng. 

2. Việc bảo trì phần sở hữu riêng không được làm ảnh hưởng đến phần sở hữu riêng của các

chủ sở hữu khác và các hệ thống công trình, thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của 

nhà chung cư. 

3. Việc bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có mục đích để ở và nhà chung cư có

mục đích sử dụng hỗn hợp nhưng không phân chia riêng biệt được phần sở hữu chung của 

khu căn hộ và khu văn phòng, dịch vụ, thương mại được thực hiện theo kế hoạch bảo trì do 

hội nghị nhà chung cư thông qua và theo quy trình bảo trì tòa nhà, quy trình bảo trì thiết bị 

đã được lập theo quy định của Quy chế này. 

4. Việc bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp mà phân

chia riêng biệt được phần sở hữu chung của khu căn hộ và khu văn phòng, dịch vụ, thương 

mại được thực hiện theo nguyên tắc sau đây: 
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a) Đối với phần sở hữu chung của khu căn hộ và phần sở hữu chung của cả tòa nhà thì các 

chủ sở hữu thực hiện bảo trì theo kế hoạch đã được hội nghị nhà chung cư thông qua và quy 

trình bảo trì đã được lập, trừ trường hợp có hư hỏng đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn gây ra; 

b) Đối với phần sở hữu chung của khu văn phòng, dịch vụ, thương mại thì chủ sở hữu khu 

chức năng này thực hiện bảo trì theo quy trình bảo trì tòa nhà và quy trình bảo trì hệ thống 

thiết bị đã được lập theo quy định. 

5. Việc bảo trì phần sở hữu chung của cụm nhà chung cư do các chủ sở hữu, người sử dụng 

cụm nhà chung cư thực hiện. 

6. Chủ sở hữu, Ban quản trị nhà chung cư chỉ được thuê cá nhân, đơn vị có đủ điều kiện, 

năng lực tương ứng với công việc cần bảo trì theo quy định để thực hiện bảo trì. 

Điều 33. Kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư 
1. Kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư do hội nghị nhà chung cư thông 

qua để áp dụng đối với các trường hợp quy định tại Khoản 3 và Điểm a Khoản 4 Điều 32 

của Quy chế này. 

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập kế hoạch bảo trì để báo cáo hội nghị nhà chung cư lần đầu 

thông qua; đối với hội nghị nhà chung cư các lần kế tiếp thì Ban quản trị nhà chung cư có 

trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý vận hành hoặc đơn vị có năng lực bảo trì lập kế 

hoạch bảo trì để báo cáo hội nghị nhà chung cư thông qua. 

3. Kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư áp dụng cho các trường hợp quy 

định tại Khoản 3, Điểm a Khoản 4 Điều 32 của Quy chế này được lập và thông qua trên cơ 

sở quy trình bảo trì phần xây dựng của tòa nhà, quy trình bảo trì hệ thống thiết bị do chủ đầu 

tư cung cấp và hiện trạng phần sở hữu chung của nhà chung cư. 

4. Nội dung kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư áp dụng cho các trường 

hợp quy định tại Khoản 3 và Điểm a Khoản 4 Điều 32 của Quy chế này bao gồm: 

a) Các hạng mục sẽ thực hiện bảo trì trong năm và dự kiến cho 03 đến 05 năm sau đó; dự 

kiến các hạng mục bảo trì đột xuất trong năm (nếu có); 

b) Thời gian và tiến độ thực hiện đối với từng hạng mục cần bảo trì trong năm; 

c) Dự kiến kinh phí để thực hiện từng hạng mục bảo trì; 

d) Trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện của các chủ sở hữu có liên quan đến khu vực cần bảo 

trì; trách nhiệm kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công việc bảo trì của Ban quản trị nhà 

chung cư; 

đ) Các vấn đề khác có liên quan. 

Điều 34. Các hạng mục của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu 

chung để bảo trì 
1. Bảo trì các hạng mục và phần diện tích thuộc sở hữu chung quy định tại Điểm a và Điểm 

b Khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở. 

2. Bảo trì hệ thống các thiết bị thuộc sở hữu chung của nhà chung cư, bao gồm thang máy, 

máy phát điện, máy bơm nước, hệ thống thông gió, hệ thống cấp điện chiếu sáng, điện sinh 

hoạt, các thiết bị điện dùng chung, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống cấp ga, lò sưởi trung 

tâm, phát thanh truyền hình, thông tin liên lạc, phòng cháy, chữa cháy, cột thu lôi và các 

thiết bị khác dùng chung cho nhà chung cư. 

3. Bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài kết nối với nhà chung cư; các công trình công 

cộng quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở. 

4. Xử lý nước thải ứ nghẹt, hút bể phốt định kỳ; cấy vi sinh cho hệ thống nước thải của nhà 

chung cư. 

5. Các hạng mục khác của nhà chung cư thuộc quyền sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà 

chung cư theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc theo quy định của 

pháp luật về nhà ở. 

Điều 35. Ký kết hợp đồng bảo trì và thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà 

chung cư 
1. Ban quản trị nhà chung cư, chủ sở hữu khu văn phòng, dịch vụ, thương mại lựa chọn và 

ký kết hợp đồng bảo trì theo quy định sau đây: 
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a) Đối với phần xây dựng của tòa nhà thì trực tiếp thuê đơn vị quản lý vận hành thực hiện 

bảo trì (nếu nhà chung cư có đơn vị quản lý vận hành và đơn vị này có năng lực bảo trì); 

trường hợp nhà chung cư không yêu cầu phải có đơn vị quản lý vận hành hoặc có đơn vị 

này nhưng không có năng lực bảo trì thì thuê đơn vị khác có năng lực bảo trì thực hiện bảo 

trì; 

b) Đối với hệ thống thiết bị thuộc sở hữu chung thì có thể thuê hoặc ủy quyền cho đơn vị 

quản lý vận hành thuê đơn vị cung cấp thiết bị hoặc đơn vị khác có năng lực bảo trì thiết bị 

đó thực hiện bảo trì; trường hợp phải thay mới thiết bị thì đơn vị cung cấp thiết bị phải thực 

hiện bảo hành sản phẩm theo thời hạn do nhà sản xuất quy định; hết thời hạn bảo hành thì 

thực hiện bảo trì hoặc thay thế theo quy định tại Điểm này. 

2. Đơn vị bảo trì phải thực hiện bảo trì theo quy trình bảo trì đã được lập theo quy định, phải 

bảo đảm an toàn cho chủ sở hữu và người sử dụng trong quá trình bảo trì, phải tuân thủ tiến 

độ và các thỏa thuận trong hợp đồng bảo trì đã ký kết. 

3. Hợp đồng bảo trì được lập và ký kết giữa Ban quản trị nhà chung cư hoặc chủ sở hữu khu 

văn phòng, dịch vụ, thương mại với đơn vị thực hiện bảo trì theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp nhà chung cư không phải có Ban quản trị thì đại diện chủ sở hữu quản lý nhà 

chung cư ký hợp đồng với đơn vị có năng lực bảo trì. 

4. Khi kết thúc công việc bảo trì, các bên phải tổ chức nghiệm thu hoàn thành công việc bảo 

trì; việc thanh, quyết toán kinh phí bảo trì được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng và 

phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. 

Điều 36. Lập, bàn giao và quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung 

cư có nhiều chủ sở hữu 
1. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập tài khoản tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam 

để tạm quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu 

theo quy định của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (sau đây gọi chung là 

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP). 

2. Đối với nhà chung cư có mục đích để ở, nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp 

nhưng không phân chia riêng biệt được phần sở hữu chung của khu căn hộ và khu văn 

phòng, dịch vụ, thương mại thì sau khi tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, việc lập tài 

khoản, bàn giao và quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung được thực hiện như sau: 

a) Ban quản trị nhà chung cư lập một tài khoản tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại 

Việt Nam để quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà chung cư; 

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày Ban quản trị có văn bản đề nghị chuyển giao 

kinh phí bảo trì, chủ đầu tư có trách nhiệm chuyển giao kinh phí bảo trì đã thu của người 

mua, thuê mua và kinh phí bảo trì mà chủ đầu tư phải nộp đối với phần diện tích giữ lại 

không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua theo quy định tại Điểm 

b Khoản 1 Điều 108 của Luật Nhà ở sang tài khoản do Ban quản trị nhà chung cư lập theo 

quy định tại Điểm a Khoản này để quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật; 

c) Chủ tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì đối với nhà chung cư có mục đích để ở có thể do 

một thành viên hoặc nhiều thành viên Ban quản trị đứng tên đồng chủ tài khoản; chủ tài 

khoản tiền gửi kinh phí bảo trì đối với nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp là đồng 

chủ tài khoản, gồm 01 thành viên Ban quản trị là đại diện chủ sở hữu khu căn hộ và 01 

thành viên Ban quản trị là đại diện chủ sở hữu khu văn phòng, dịch vụ, thương mại. 

Kỳ hạn gửi tiền và tên người đứng chủ tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì quy định tại 

Khoản này được quy định trong quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư do 

hội nghị nhà chung cư thông qua. 

3. Đối với nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp mà phân chia riêng biệt được phần sở 

hữu chung của khu căn hộ và khu văn phòng, dịch vụ, thương mại thì sau khi tổ chức hội 

nghị nhà chung cư lần đầu, việc lập tài khoản, bàn giao và quản lý kinh phí bảo trì phần sở 

hữu chung được thực hiện như sau: 
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a) Ban quản trị nhà chung cư lập một tài khoản tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại 

Việt Nam để quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của khu căn hộ và kinh phí bảo trì 

phần sở hữu chung của cả tòa nhà chung cư; 

b) Kỳ hạn tiền gửi và chủ tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì quy định tại Điểm a Khoản này 

được xác định như đối với trường hợp nhà chung cư có mục đích để ở quy định tại Điểm c 

Khoản 2 Điều này; 

c) Chủ sở hữu phần diện tích khu văn phòng, dịch vụ, thương mại có trách nhiệm tự quản lý 

kinh phí được để lại theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này để bảo trì phần sở hữu 

chung của khu chức năng này; 

d) Việc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư quy định tại Khoản 

này được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều này. 

4. Việc bàn giao, quản lý kinh phí bảo trì đối với trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này 

được quy định như sau: 

a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ban quản trị 

nhà chung cư, chủ đầu tư có trách nhiệm chuyển giao kinh phí bảo trì đã thu của người mua, 

thuê mua và kinh phí bảo trì mà chủ đầu tư phải nộp đối với phần diện tích căn hộ không 

bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua theo quy định tại Điểm b 

Khoản 1 Điều 108 của Luật Nhà ở sang tài khoản do Ban quản trị đã lập theo quy định tại 

Điểm a Khoản 3 Điều này để quản lý, sử dụng theo quy định; 

b) Đối với phần kinh phí bảo trì mà chủ đầu tư phải nộp cho phần diện tích văn phòng, dịch 

vụ, thương mại thì chủ đầu tư chuyển phần kinh phí theo tỷ lệ đã thống nhất với người mua, 

thuê mua trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ quy định tại Khoản 5 Điều 108 của 

Luật Nhà ở hoặc đã thống nhất trong hội nghị nhà chung cư (nếu chưa thỏa thuận trong hợp 

đồng mua bán, thuê mua căn hộ) sang tài khoản do Ban quản trị lập quy định tại Điểm a 

Khoản 3 Điều này để quản lý, bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà; đối với phần kinh 

phí còn lại thì chủ đầu tư được tự quản lý và sử dụng theo quy định tại Điểm c Khoản 3 

Điều này. 

5. Trường hợp thành lập cụm nhà chung cư thì căn cứ vào mục đích sử dụng của từng tòa 

nhà, Ban quản trị cụm nhà chung cư phải lập các tài khoản riêng để quản lý kinh phí bảo trì 

cho từng tòa nhà theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này. 

6. Bên bàn giao và bên nhận bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư 

quy định tại Điều này có trách nhiệm làm thủ tục quyết toán số liệu kinh phí này trước khi 

tiến hành việc bàn giao kinh phí. Tài liệu quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung bao 

gồm: 

a) Biên bản xác định các phần diện tích, thiết bị thuộc sở hữu chung của nhà chung cư theo 

quy định của Luật Nhà ở; 

b) Biên bản xác định tổng số kinh phí bảo trì đã thu theo quy định của pháp luật về nhà ở, 

trong đó xác định rõ số tiền đã thu của người mua, thuê mua và số tiền chủ đầu tư phải nộp 

theo quy định; tên, số tài khoản, nơi mở tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì mà chủ đầu tư 

đang quản lý; 

c) Bảng kê các công việc bảo trì phần sở hữu chung mà chủ đầu tư đã thực hiện kèm theo 

hóa đơn, chứng từ chứng minh số tiền bảo trì đã thanh toán cho đơn vị bảo trì và số liệu 

kinh phí bảo trì còn lại sau khi trừ số kinh phí mà chủ đầu tư đã thực hiện các công việc bảo 

trì (nếu có). 

Đối với các công việc bảo trì thuộc nội dung phải bảo hành và còn trong thời hạn bảo hành 

nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở thì chủ đầu tư không được khấu trừ vào tiền bảo trì phải 

chuyển giao cho Ban quản trị nhà chung cư. 

7. Trường hợp chủ đầu tư không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ, không đúng hạn 

kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định tại Điều này thì Ban quản trị nhà chung cư 

đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư thực hiện cưỡng chế theo quy định 

của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 
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8. Chủ đầu tư có trách nhiệm thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để bàn giao cho Ban 

quản trị nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế này; nếu chủ đầu tư 

không thu kinh phí này để bàn giao cho Ban quản trị thì chủ đầu tư phải nộp khoản kinh phí 

này. 

Điều 37. Sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ 

sở hữu 
1. Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà chung cư nào chỉ được dùng để bảo trì 

phần sở hữu chung của tòa nhà đó. Ban quản trị nhà chung cư chỉ được sử dụng kinh phí 

bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư vào việc bảo trì các hạng mục quy định tại 

Điều 34 của Quy chế này; trường hợp nhà chung cư phải phá dỡ mà kinh phí bảo trì chưa sử 

dụng hết thì được sử dụng để hỗ trợ tái định cư hoặc đưa vào quỹ bảo trì phần sở hữu chung 

của nhà chung cư mới sau khi được xây dựng lại. 

2. Ban quản trị nhà chung cư phải thông báo công khai tại hội nghị nhà chung cư thông tin 

về tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì đã lập và không được thay đổi tài khoản này. Việc sử 

dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư phải theo đúng quy định của 

Quy chế này và phải có sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định để theo dõi, quản lý. 

3. Đối với trường hợp phải lập tài khoản quản lý kinh phí bảo trì theo quy định tại Điểm a 

Khoản 3 Điều 36 của Quy chế này thì Ban quản trị nhà chung cư cùng với chủ đầu tư thống 

nhất phân chia tỷ lệ kinh phí dùng để bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà và kinh phí 

dùng để bảo trì phần sở hữu chung của khu căn hộ. 

Khi cần bảo trì phần sở hữu chung của khu căn hộ thì Ban quản trị chỉ được sử dụng kinh 

phí trong số kinh phí đã thống nhất phân chia để bảo trì; trong trường hợp sử dụng hết số 

kinh phí này thì các chủ sở hữu khu căn hộ có trách nhiệm cùng đóng góp. Đối với phần 

kinh phí đã phân chia để bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà thì chỉ được dùng để bảo 

trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà; trong trường hợp sử dụng hết số kinh phí này thì chủ 

sở hữu khu căn hộ và chủ sở hữu khu chức năng văn phòng, dịch vụ, thương mại có trách 

nhiệm cùng đóng góp. Chủ đầu tư và Ban quản trị nhà chung cư có thể thống nhất lập 02 tài 

khoản khác nhau để quản lý 02 khoản kinh phí quy định tại Khoản này. 

4. Tổ chức tín dụng đang quản lý tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của 

nhà chung cư có trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của bên thực hiện bảo trì trong thời 

hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của Ban quản trị nhà chung cư. 

Hồ sơ đề nghị chuyển tiền bao gồm các giấy tờ sau đây: 

a) Văn bản đề nghị của Ban quản trị, trong đó nêu rõ lý do đề nghị chuyển tiền và số tiền 

cần chuyển cho bên thực hiện bảo trì; 

b) Biên bản cuộc họp Ban quản trị về nội dung rút kinh phí bảo trì; 

c) Kế hoạch bảo trì đã được hội nghị nhà chung cư thông qua, trừ trường hợp bảo trì đột 

xuất; 

d) Hợp đồng bảo trì ký với cá nhân, đơn vị có năng lực bảo trì theo quy định của pháp luật. 

5. Trường hợp thực hiện công việc bảo trì có giá trị hợp đồng nhỏ trong mức mà hội nghị 

nhà chung cư cho phép được rút tiền mặt ghi trong quy chế thu, chi tài chính của Ban quản 

trị thì sau khi nhận được hồ sơ đề nghị quy định tại Khoản 4 Điều này, tổ chức tín dụng thực 

hiện thủ tục rút tiền mặt để Ban quản trị thanh toán trực tiếp cho bên thực hiện bảo trì. 

6. Trường hợp phát sinh công việc bảo trì đột xuất mà được phép chi theo quy chế thu, chi 

tài chính thì Ban quản trị có văn bản đề nghị chuyển tiền kèm theo biên bản họp Ban quản 

trị về nội dung rút tiền và hợp đồng bảo trì đã ký gửi tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản tiền 

gửi kinh phí bảo trì; căn cứ vào hồ sơ đề nghị, tổ chức tín dụng có trách nhiệm chuyển tiền 

cho bên thực hiện bảo trì trong thời hạn 03 ngày làm việc; việc chuyển tiền qua tài khoản 

hoặc thanh toán bằng tiền mặt được thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều này. 

7. Đối với việc bảo trì phần sở hữu chung của các tòa nhà trong cụm nhà chung cư thì sử 

dụng kinh phí bảo trì theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp phát sinh công việc bảo trì phần sở hữu chung của cả cụm nhà chung cư thì 

trích đều từ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của từng tòa nhà trong cụm để bảo trì; 
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b) Trường hợp phát sinh công việc bảo trì phần sở hữu chung của một số tòa nhà trong cụm 

thì trích đều từ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của các tòa nhà có liên quan để bảo trì; 

c) Việc rút kinh phí để bảo trì phần sở hữu chung quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này 

được thực hiện theo quy định tại các Khoản 4, 5 và 6 Điều này. 

Mục 5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 38. Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư 
1. Chịu trách nhiệm quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 của 

Quy chế này. Đề xuất đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có đủ điều kiện theo quy định 

của Quy chế này để hội nghị nhà chung cư lần đầu xem xét, quyết định lựa chọn trong 

trường hợp: 

a) Chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản lý vận hành và không ủy thác cho đơn vị 

khác có chức năng, năng lực thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư; 

b) Chủ đầu tư có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhưng không tham gia quản lý vận 

hành nhà chung cư và cũng không ủy thác cho đơn vị khác có chức năng, năng lực thực hiện 

quản lý vận hành nhà chung cư. 

2. Thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định tại Điều 108, 

Điều 109 của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và bàn giao lại kinh phí này cho 

Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của pháp luật nhà ở và Quy chế này. 

3. Chủ trì tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, cử người tham gia Ban quản trị nhà chung 

cư và tham gia biểu quyết, bỏ phiếu tại hội nghị nhà chung cư theo quy định của Quy chế 

này. 

4. Bàn giao hệ thống kết cấu hạ tầng bên ngoài nhà chung cư cho cơ quan quản lý chuyên 

ngành của địa phương theo quy định của pháp luật; lập, bàn giao hồ sơ nhà chung cư cho 

Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của Quy chế này. 

5. Quản lý, sử dụng các công trình phục vụ cho sinh hoạt chung của các chủ sở hữu, người 

sử dụng nhà chung cư do Nhà nước giao hoặc được xây dựng để kinh doanh theo đúng mục 

đích nêu trong nội dung dự án đã được phê duyệt. 

6. Bảo trì phần sở hữu riêng của mình; có trách nhiệm bồi thường nếu việc bảo trì hoặc 

không bảo trì gây ra thiệt hại cho chủ sở hữu khác. 

7. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm tài sản thuộc sở hữu hợp 

pháp của mình hoặc các hành vi cản trở việc kinh doanh hợp pháp theo nội dung dự án đã 

được duyệt. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức, 

cá nhân đối với các tài sản hoặc hoạt động kinh doanh hợp pháp của chủ đầu tư. 

8. Phối hợp với Ban quản trị nhà chung cư để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong 

việc quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

9. Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy và 

pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. 

10. Bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp 

luật; chấp hành quyết định giải quyết, xử lý, xử phạt vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

11. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 39. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà chung cư 
1. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì các chủ sở hữu có quyền và trách nhiệm 

sau đây trong quản lý, sử dụng nhà chung cư: 

a) Được quyền sở hữu, sử dụng phần sở hữu riêng; có quyền sử dụng phần sở hữu chung 

theo quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế này. Có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu 

riêng theo quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế này; có trách nhiệm bồi thường nếu 

việc bảo trì hoặc không bảo trì gây ra thiệt hại cho chủ sở hữu khác; 

b) Yêu cầu chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư hoặc Ủy ban nhân dân cấp phường tổ 

chức hội nghị nhà chung cư theo quy định của Quy chế này; tham dự hội nghị nhà chung cư 
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và biểu quyết các nội dung trong cuộc họp hội nghị nhà chung cư theo quy định của Luật 

Nhà ở và Quy chế này; 

c) Yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành, Ban quản trị nhà chung cư cung cấp các 

thông tin, công khai các nội dung liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư; 

d) Chấp hành đầy đủ các quyết định của hội nghị nhà chung cư, kể cả trường hợp không 

tham dự hội nghị nhà chung cư; chấp hành quyết định giải quyết, xử lý của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; 

đ) Đóng góp đầy đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, kinh phí bảo trì 

phần sở hữu chung và các chi phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa 

thuận với nhà cung cấp dịch vụ. 

Trường hợp chủ sở hữu không đóng kinh phí quản lý vận hành theo quy định thì bị xử lý 

theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mà Ban quản trị nhà 

chung cư đã ký với đơn vị quản lý vận hành; 

e) Chấp hành nội quy, quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư; phát hiện và thông báo 

kịp thời cho đơn vị quản lý vận hành hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền các hành vi vi 

phạm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư; 

g) Tạo điều kiện và hỗ trợ đơn vị có chức năng thực hiện bảo trì phần sở hữu chung theo 

quy định; 

h) Khôi phục lại nguyên trạng và bồi thường thiệt hại nếu gây hư hỏng phần diện tích, thiết 

bị thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích, thiết bị thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu khác; 

bị xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại khi có hành vi cản trở hoạt 

động kinh doanh hợp pháp của chủ sở hữu khu văn phòng, dịch vụ, thương mại; 

i) Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy và 

pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; 

k) Thực hiện các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì chủ sở hữu được quyền sử dụng nhà chung 

cư, được thực hiện các quyền và trách nhiệm quy định tại các Điểm b, c, d, e và k Khoản 1 

Điều này. 

Điều 40. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng không phải là chủ sở hữu nhà 

chung cư 
1. Sử dụng phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của 

pháp luật về nhà ở và Quy chế này. 

2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung đã thỏa thuận với chủ sở hữu trong 

trường hợp người sử dụng không phải là chủ sở hữu. 

3. Tham dự hội nghị nhà chung cư (đối với trường hợp nhà chung cư có một chủ sở hữu); 

thay mặt chủ sở hữu tham dự hội nghị nhà chung cư và biểu quyết, bỏ phiếu nếu chủ sở hữu 

không tham dự (đối với trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu); trường hợp trong 

một căn hộ hoặc phần diện tích khác của nhà chung cư có nhiều người đang cùng sử dụng 

thì ủy quyền cho một người đại diện để tham dự và biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư. 

4. Thực hiện các quyền và trách nhiệm có liên quan quy định tại các Điểm b, c, d, đ, e, g, h 

và k Khoản 1 Điều 39 của Quy chế này. 

Điều 41. Quyền và trách nhiệm của Ban quản trị nhà chung cư 
1. Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được thực hiện các quyền, trách nhiệm 

quy định tại Khoản 1 Điều 104 của Luật Nhà ở và các quyền, trách nhiệm sau đây: 

a) Nhận bàn giao, lưu trữ, quản lý hồ sơ nhà chung cư; cung cấp một bộ hồ sơ đã nhận bàn 

giao từ chủ đầu tư cho đơn vị quản lý vận hành trong trường hợp nhà chung cư phải có đơn 

vị quản lý vận hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Quy chế này, trừ trường hợp đơn 

vị quản lý vận hành là chủ đầu tư; 

b) Chuẩn bị các nội dung và tổ chức họp hội nghị nhà chung cư theo quy định của Quy chế 

này; thông báo công khai nội dung hợp đồng quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì đã ký kết 

tại hội nghị nhà chung cư; 
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c) Báo cáo kết quả hoạt động, thu, chi tài chính của Ban quản trị, kết quả công việc bảo trì 

và việc thu, chi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư để hội nghị nhà chung 

cư kiểm tra, giám sát, thông qua theo quy định của Quy chế này; 

d) Thay mặt chủ sở hữu để thực hiện các quyền đối với phần sở hữu chung của nhà chung 

cư theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này; không được kích động người khác gây 

mất trật tự, an ninh tại khu vực nhà chung cư; 

đ) Chịu trách nhiệm trước các chủ sở hữu nhà chung cư về nhiệm vụ được giao; chấp hành 

đúng quy chế hoạt động, quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị; 

e) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tổ chức họp hội nghị nhà chung cư, công nhận Ban quản 

trị nhà chung cư theo quy định của Quy chế này; tổ chức họp hội nghị nhà chung cư để 

quyết định thay thế đơn vị quản lý vận hành trong trường hợp đơn vị đang quản lý vận hành 

không còn đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Quy chế này; 

g) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết khi chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ nhà 

chung cư, không bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy 

định; 

h) Bàn giao lại hồ sơ, sổ sách, giấy tờ đang quản lý cho Ban quản trị mới sau khi được công 

nhận; 

i) Thành viên Ban quản trị nếu có hành vi vi phạm Quy chế này và quy định của pháp luật 

có liên quan thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của Quy chế này, xử 

phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 

thường cho bên bị thiệt hại; 

k) Chấp hành quyết định giải quyết, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện 

các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật; 

l) Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác quy định trong quy chế hoạt động, quy chế thu, 

chi tài chính của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua và quy định tại Quy 

chế này. 

2. Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được thực hiện các quyền và trách nhiệm 

quy định tại Khoản 2 Điều 104 của Luật Nhà ở và các quyền, trách nhiệm có liên quan quy 

định tại các Điểm a, b, đ, e, g, h, i, k và l Khoản 1 Điều này. 

Điều 42. Quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Quy chế này và hợp đồng 

dịch vụ quản lý vận hành đã ký với Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý 

nhà chung cư (đối với nhà chung cư không phải thành lập Ban quản trị); thực hiện bảo trì 

phần sở hữu chung của nhà chung cư theo hợp đồng bảo trì nếu có năng lực bảo trì. 

2. Ký kết hợp đồng phụ với các đơn vị cung cấp dịch vụ trong việc quản lý vận hành nhà 

chung cư (nếu có); giám sát việc cung cấp các dịch vụ của các đơn vị này. 

3. Thông báo bằng văn bản về việc thu, nộp các khoản kinh phí có liên quan; thông báo các 

yêu cầu, nội dung cần chú ý cho người sử dụng nhà chung cư trong trường hợp xảy ra các 

tình huống đột xuất như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn; hướng dẫn việc lắp đặt các thiết bị 

trong phần sở hữu riêng của chủ sở hữu. 

4. Thu kinh phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo thỏa thuận với các chủ sở hữu, 

người sử dụng nhà chung cư; thu, chi trả thù lao cho các thành viên Ban quản trị nhà chung 

cư theo quyết định của hội nghị nhà chung cư. 

5. Định kỳ 06 tháng một lần hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phải báo cáo 

công khai về công tác quản lý vận hành nhà chung cư với Ban quản trị nhà chung cư; báo 

cáo tình hình quản lý vận hành tại hội nghị nhà chung cư; lấy ý kiến góp ý của người sử 

dụng về việc cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. 

6. Phối hợp với Ban quản trị nhà chung cư để giải quyết các vấn đề khác có liên quan trong 

quá trình quản lý vận hành nhà chung cư. 

7. Chấp hành quyết định giải quyết, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

8. Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ quản lý 

vận hành nhà chung cư hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan. 
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Chương IV 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 43. Giải quyết tranh chấp 
1. Các tranh chấp về quyền sở hữu nhà chung cư được giải quyết trên cơ sở thương lượng, 

hòa giải theo quy định của pháp luật về nhà ở, Quy chế này và pháp luật có liên quan; 

trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo 

quy định của pháp luật. 

2. Các tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, về việc bàn giao, quản lý, sử 

dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 

có nhà chung cư đó giải quyết; trường hợp không đồng ý với quyết định của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

3. Các tranh chấp giữa các thành viên Ban quản trị nhà chung cư được giải quyết theo quy 

chế hoạt động của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua. 

4. Các tranh chấp giữa Ban quản trị nhà chung cư với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung 

cư về việc bầu, miễn nhiệm, bãi miễn, thay thế thành viên Ban quản trị nhà chung cư được 

giải quyết trên cơ sở thương lượng; trường hợp không thương lượng được thì đề nghị tổ 

chức họp hội nghị nhà chung cư để giải quyết. 

5. Các tranh chấp về hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành, hợp đồng bảo trì, hợp đồng dịch 

vụ quản lý vận hành nhà chung cư giữa đơn vị cung cấp dịch vụ và đơn vị quản lý vận hành 

được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trường hợp không thỏa thuận được thì yêu cầu 

Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 44. Xử lý vi phạm 
1. Ban quản trị, thành viên Ban quản trị nhà chung cư nếu vi phạm các quy định về quản lý, 

sử dụng nhà chung cư và Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị bãi miễn, thay thế 

theo quy định của Quy chế này và bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp không đúng quy định của Quy chế 

này thì các quyết định, kết quả của cuộc họp hội nghị nhà chung cư đó không được công 

nhận và phải tổ chức họp hội nghị nhà chung cư để quyết định lại. 

3. Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư quyết định không đúng với quy chế hoạt động, 

quy chế thu, chi tài chính thì các quyết định này không được công nhận. 

4. Người lợi dụng chức vụ quyền hạn, chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư làm trái quy 

định về quản lý, sử dụng nhà chung cư thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính 

hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

5. Người có hành vi vi phạm mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp 

luật. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP 

Điều 45. Xử lý chuyển tiếp đối với mô hình hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư 

và việc quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư 
1. Các nhà chung cư đã thành lập Ban quản trị trước ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành 

mà Ban quản trị có nhu cầu tổ chức lại mô hình hoạt động, thay đổi số lượng, thành phần 

Ban quản trị theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này hoặc tách, nhập Ban quản trị thì 

phải tổ chức họp hội nghị nhà chung cư để bầu Ban quản trị theo quy định của Quy chế này. 

2. Các nhà chung cư đã thành lập Ban quản trị trước ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành 

mà Ban quản trị đã có quy chế hoạt động, quy chế thu, chi tài chính nhưng không đúng với 

quy định của Quy chế này hoặc chưa có quy chế hoạt động, chưa có quy chế thu, chi tài 

chính theo quy định của Quy chế này thì Ban quản trị phải xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung 

các quy chế để báo cáo hội nghị nhà chung cư thông qua theo quy định của Quy chế này. 

3. Các nhà chung cư đã thành lập Ban quản trị trước ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành 

mà thuộc đối tượng không bắt buộc phải có Ban quản trị theo quy định của Luật Nhà ở và 
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Quy chế này thì Ban quản trị tổ chức họp hội nghị nhà chung cư để quyết định việc hoạt 

động của Ban quản trị. 

4. Trường hợp đã chuyển giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư trước 

ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành thì thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của 

pháp luật về nhà ở và Quy chế này. Ban quản trị nhà chung cư và chủ đầu tư có thể thống 

nhất lập lại tài khoản để thực hiện quản lý tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu 

chung của nhà chung cư theo quy định của Quy chế này nhưng phải báo cáo hội nghị nhà 

chung cư gần nhất. 

Điều 46. Xử lý chuyển tiếp đối với hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Các nhà chung cư đang có đơn vị quản lý vận hành nhưng không thuộc diện bắt buộc 

phải có đơn vị quản lý vận hành theo quy định của Luật Nhà ở thì hội nghị nhà chung cư 

họp quyết định để thỏa thuận chấm dứt hợp đồng dịch vụ đã ký với đơn vị quản lý vận hành 

hoặc tiếp tục thực hiện hợp đồng này. 

2. Các đơn vị đang thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư nhưng không đủ điều kiện về 

chức năng, năng lực theo quy định của Quy chế này thì phải bổ sung điều kiện để được quản 

lý vận hành và gửi hồ sơ lên Bộ Xây dựng theo quy định tại Điều 28 của Quy chế này trong 

thời hạn 01 năm, kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành; trường hợp quá thời hạn này 

mà đơn vị quản lý vận hành không bổ sung đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định của Quy 

chế này thì không được ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, trừ trường hợp 

nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước đang được quản lý vận hành theo quy định của pháp 

luật về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

3. Các đơn vị đang thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư mà có đủ điều kiện về chức 

năng, năng lực theo quy định của Quy chế này thì phải gửi hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 

28 của Quy chế này đến Bộ Xây dựng để được xem xét, thông báo đủ điều kiện quản lý vận 

hành, đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất 

động sản và của Bộ Xây dựng trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực 

thi hành. Trường hợp quá thời hạn quy định tại Khoản này mà đơn vị quản lý vận hành 

không gửi hồ sơ để được thông báo theo quy định của Quy chế này thì không được ký hợp 

đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, trừ trường hợp nhà chung cư thuộc sở hữu 

nhà nước đang được quản lý vận hành theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà 

ở thuộc sở hữu nhà nước. 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 47. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Xây dựng 
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của Quy chế này trên địa bàn; căn cứ vào tình 

hình thực tế của địa phương và Quy chế này ban hành quy định hướng dẫn cụ thể việc quản 

lý, sử dụng nhà chung cư để áp dụng trên địa bàn; 

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa 

bàn; 

c) Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Khoản 5 

Điều 106 của Luật Nhà ở; 

d) Tổ chức cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy 

định của pháp luật về nhà ở và Quy chế này; 

đ) Chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương tiếp nhận công trình, hệ thống kết cấu hạ tầng 

trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo nội dung dự án đã được phê duyệt và văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền; 

e) Xem xét, quyết định việc quản lý dân cư của từng tòa nhà, cụm nhà chung cư theo quy 

định của pháp luật; 

g) Tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy 

định của pháp luật; 
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h) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý

nhà nước về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn; báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình 

quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn theo định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc theo yêu 

cầu đột xuất. 

Điều 48. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp quận 
1. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân giao trách nhiệm quản lý hành chính

khu vực có nhà chung cư và xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền. 

2. Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của Quy chế này.

3. Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ

quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư 

trên địa bàn. 

4. Thực hiện các trách nhiệm khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao và theo quy định của

pháp luật. 

Điều 49. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp phường 
1. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành quy định của Quy chế này và

pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

2. Theo dõi, kiểm tra, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý, sử dụng

nhà chung cư theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp quận xem xét, giải quyết. 

3. Phối hợp, tạo điều kiện để đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện cung cấp các

dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn. 

4. Tổ chức hội nghị nhà chung cư và tham dự cuộc họp hội nghị nhà chung cư theo quy định

của Quy chế này. 

5. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 50. Trách nhiệm của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản 
1. Hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

2. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng nhà chung cư trong phạm vi cả nước và đề xuất cơ quan

có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền các quy định

của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên phạm vi cả nước. 

4. Tổng hợp ý kiến phản ánh của các tổ chức, cá nhân có liên quan về các vấn đề vướng mắc

phát sinh và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy

định của Quy chế này hoặc theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ 

Xây dựng để hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

PHỤ LỤC SỐ 01 
MẪU NỘI QUY QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) 

NỘI QUY QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 1. Quy định đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào 

nhà chung cư 
1. Chủ sở hữu nhà chung cư phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế quản lý, sử dụng nhà

chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy này. 

2. Khách ra vào nhà chung cư phải đăng ký, xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân tại

quầy lễ tân (nếu có) hoặc tại tổ bảo vệ và phải tuân thủ sự hướng dẫn của lễ tân hoặc bảo vệ 

nhà chung cư. Trong trường hợp cần thiết, lễ tân hoặc bảo vệ nhà chung cư được giữ các 

giấy tờ chứng minh nhân thân của khách ra vào nhà chung cư để phục vụ cho việc kiểm soát 
805



an ninh, an toàn của nhà chung cư. Đối với khu vực dành cho văn phòng, dịch vụ, thương 

mại thì không cần phải đăng ký, xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân này. 

3. Người đến tạm trú tại căn hộ phải đăng ký danh sách người tạm trú với quầy lễ tân (nếu 

có) hoặc tại tổ bảo vệ; đăng ký tạm trú tại cơ quan công an cấp phường sở tại. 

4. Người sử dụng căn hộ, người tạm trú phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành 

vi vi phạm Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư và Bản nội quy này. 

5. Các quy định áp dụng đối với nhân viên làm việc tại khu vực văn phòng, dịch vụ, thương 

mại: do chủ đầu tư, Hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà chung 

cư. 

Điều 2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng nhà chung cư 
1. Gây mất an ninh, trật tự, nói tục, chửi bậy, sử dụng truyền thanh, truyền hình hoặc các 

thiết bị phát ra âm thanh gây ồn ào làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các chủ sở hữu, người 

sử dụng nhà chung cư. 

2. Phóng uế, xả rác hoặc các loại chất thải, chất độc hại không đúng nơi quy định, gây ô 

nhiễm môi trường nhà chung cư. 

3. Ném bất cứ vật gì từ cửa sổ, ban công của căn hộ. 

4. Chăn, thả, nuôi gia súc, gia cầm trong nhà chung cư. 

5. Đốt vàng mã, đốt lửa trong nhà chung cư, trừ địa điểm được đốt vàng mã theo quy định 

tại nhà chung cư. 

6. Phơi, để quần áo và bất cứ vật dụng nào trên lan can hoặc tại phần không gian từ lan can 

trở lên hoặc vắt ngang cửa sổ của căn hộ. 

7. Đánh bạc, hoạt động mại dâm trong nhà chung cư. 

8. Kinh doanh các ngành nghề có liên quan đến vật liệu nổ, dễ cháy, gây nguy hiểm cho tính 

mạng, tài sản của người sử dụng nhà chung cư. 

9. Mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại căn hộ và các khu vực khác trong 

nhà chung cư. 

10. Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích, các thiết bị thuộc sở hữu 

chung, sử dụng chung của nhà chung cư. 

11. Các hành vi khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến nhà chung cư: do Hội 

nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà chung cư. 

12. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quy định về việc sử dụng phần sở hữu chung của nhà chung cư 
Chủ sở hữu, người sử dụng và khách ra, vào nhà chung cư phải tuân thủ các quy định sau 

đây: 

1. Sử dụng thang máy và các thiết bị sử dụng chung theo đúng mục đích, công năng thiết kế 

sử dụng. Trẻ em dưới 12 tuổi khi sử dụng thang máy hoặc công trình phục vụ chung phải có 

cha, mẹ hoặc người trông coi đi kèm và giám sát. 

2. Không được làm hư hỏng hoặc có hành vi vi phạm đến tài sản chung của nhà chung cư. 

3. Không được chiếm dụng, sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, sử dụng chung vào 

mục đích riêng; không được để các vật dụng thuộc sở hữu riêng tại phần sở hữu chung. 

4. Tuân thủ đầy đủ các quy định về việc dừng, đỗ xe tại nơi được dừng, đỗ xe theo quy định. 

5. Sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng vào đúng mục đích, công năng theo quy định của pháp 

luật về nhà ở. 

6. Tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy của nhà chung cư. 

7. Các quy định khác: do Hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà 

chung cư. 

Điều 4. Quy định về việc sửa chữa các hư hỏng, thay đổi hoặc lắp đặt thêm trong căn 

hộ, phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng 
1. Trường hợp căn hộ hoặc phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng có hư hỏng thì chủ sở 

hữu hoặc người sử dụng được quyền sửa chữa, thay thế nhưng không được làm hư hỏng 

phần sở hữu chung và ảnh hưởng đến các chủ sở hữu khác. 
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2. Trường hợp thay thế, sửa chữa hoặc lắp đặt thiết bị thêm thì phải bảo đảm không làm 

thay đổi, biến dạng hoặc làm hư hỏng kết cấu của nhà chung cư. 

3. Trường hợp có hư hỏng các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung gắn liền với 

căn hộ, phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng thì việc thay thế, sửa chữa phải được thực 

hiện theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành 

nhưng không được làm ảnh hưởng đến phần sở hữu riêng của chủ sở hữu khác. Chủ sở hữu 

phải thông báo cho Ban quản lý nhà chung cư để kịp thời sửa chữa, thay thế khi có hư hỏng 

và phải tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công khi sửa chữa các hư hỏng này. 

4. Trường hợp nhà chung cư có khu văn phòng, dịch vụ, thương mại mà có hư hỏng các 

thiết bị thuộc phần sử dụng chung của nhà chung cư thì chủ sở hữu khu chức năng này phải 

thực hiện sửa chữa, thay thế theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do 

Bộ Xây dựng ban hành. 

5. Trường hợp vận chuyển các thiết bị, đồ dùng trong nhà chung cư hoặc vận chuyển vật 

liệu khi sửa chữa các hư hỏng thì phải thông báo cho Ban Quản lý nhà chung cư và chỉ được 

thực hiện trong thời gian từ 8 giờ sáng tới 18 giờ chiều hàng ngày để tránh làm ảnh hưởng 

đến hoạt động của nhà chung cư. 

6. Các quy định khác: do Hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà 

chung cư. 

Điều 5. Quy định về việc xử lý khi có sự cố của nhà chung cư 
1. Khi gặp sự cố có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và an toàn tài sản trong nhà chung cư 

thì chủ sở hữu, người sử dụng phải thông báo ngay cho Ban Quản lý nhà chung cư để xử lý. 

2. Trường hợp gặp sự cố khẩn cấp, cần thiết phải sơ tán người ra khỏi nhà chung cư thì phải 

thực hiện theo hướng dẫn trên loa phát thanh hoặc biển chỉ dẫn thoát hiểm hoặc hướng dẫn 

của bảo vệ, đơn vị có thẩm quyền để di chuyển người đến nơi an toàn. 

Điều 6. Quy định về việc công khai thông tin của nhà chung cư 
1. Ban Quản lý nhà chung cư phải thông báo công khai các thông tin có liên quan đến việc 

quản lý, sử dụng nhà chung cư trên bản tin hoặc bảng thông báo hoặc phương tiện thông tin 

khác của nhà chung cư. 

2. Các nội quy về phòng cháy, chữa cháy phải được gắn đúng nơi quy định; nội quy sử dụng 

thang máy phải được gắn bên cạnh thiết bị này để đảm bảo việc sử dụng được an toàn, thuận 

tiện. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư 
1. Yêu cầu Ban quản trị và Ban Quản lý nhà chung cư cung cấp thông tin, các nội dung liên 

quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

2. Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của pháp 

luật. 

3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Bản nội quy này và Quy chế quản lý, sử dụng 

nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành. 

4. Đóng đầy đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư và các chi phí khác 

theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận với các nhà cung cấp dịch vụ. 

Điều 8. Xử lý các hành vi vi phạm 
1. Chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư nếu có hành vi 

vi phạm các quy định của Bản nội quy này hoặc vi phạm quy định của Quy chế quản lý, sử 

dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử 

lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây 

ra. 

2. Chủ sở hữu, người sử dụng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử lý vi phạm của 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

_______________ 

Ghi chú: Ngoài các nội dung quy định nêu trên, chủ đầu tư, hội nghị nhà chung cư có thể 

thống nhất quy định thêm các nội dung khác cho phù hợp với từng nhà chung cư nhưng các 

quy định thêm này không được trái pháp luật và đạo đức xã hội. 
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PHỤ LỤC SỐ 02 
MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 
Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11; 

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 60/2014/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng ban 

hành kèm theo Quy chế quản lý; sử dụng nhà chung cư; 

Căn cứ vào nhu cầu giữa hai bên. 

Hai bên tham gia ký kết hợp đồng dưới đây bao gồm: 

Bên A: Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung cư (sau đây 

gọi tắt là Bên A) 
Tên giao dịch: 

Đại diện: 

Địa chỉ: 

Tài khoản số:                               Tại:         Fax: 

Bên B: Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư (sau đây gọi tắt là Bên B) 
Tên giao dịch: 

Đại diện: 

Địa chỉ:                                                 Điện thoại: 

Tài khoản số:                                        Tại: 

Mã số thuế:              Fax:                    Website (nếu có): 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., hai bên đồng ý ký kết hợp đồng dịch vụ quản lý vận 

hành nhà chung cư với các điều, khoản sau đây: 

Điều 1. Giải thích từ ngữ 
Các từ và cụm từ ghi trong hợp đồng này được hiểu như sau: 

1. “Ban quản trị, người đại diện quản lý nhà chung cư” là Ban quản trị nhà chung cư hoặc 

người đại diện quản lý nhà chung cư ………(1), địa chỉ ……, được viết tắt là Bên A. 

2. “Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư” là ……(2), được viết tắt là Bên B. 

3. “Ngày, tháng” được tính theo ngày, tháng dương lịch, trừ khi các bên có thỏa thuận khác. 

4. “Bất khả kháng” là các sự kiện quy định tại Điều 14 của hợp đồng này. 

5. “Công việc” là các dịch vụ do Bên B thực hiện theo quy định tại Điều 3 của hợp đồng 

này. 

6. “Khách hàng/cư dân” là chủ sở hữu căn hộ, chủ sở hữu các phần diện tích khác trong nhà 

chung cư, người sử dụng hợp pháp nhà chung cư. 

7. “Tài sản” là toàn bộ các thiết bị, cơ sở vật chất gắn liền với nhà chung cư. 

8. “Quỹ kết dư” là số tiền lũy kế chênh lệch giữa các khoản thu của tòa nhà trừ đi các chi 

phí phát sinh trong quá trình vận hành và hoạt động của tòa nhà (không tính các khoản chi 

lấy từ quỹ bảo trì). 

Điều 2. Đặc điểm của nhà chung cư 
Bên B cam kết thực hiện dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với các đặc điểm như sau: 

1. Tên nhà chung cư/cụm nhà chung cư(3): 

2. Loại nhà chung cư(4): 

3. Vị trí nhà chung cư: 

4. Quy mô nhà chung cư (số tầng, số căn hộ): 
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5. Các công trình phục vụ cho sinh hoạt của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư: 

Điều 3. Công việc quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Bên A đồng ý thuê Bên B thực hiện các công việc quản lý vận hành nhà chung cư tại địa 

chỉ ...... như sau(5): 

a) Lập và thực hiện kế hoạch quản lý vận hành nhà chung cư; 

b) Xây dựng bộ máy quản lý vận hành và cung cấp nhân sự quản lý vận hành nhà chung cư; 

kiểm soát quá trình quản lý vận hành theo kế hoạch thông qua bộ phận kiểm soát từ văn 

phòng quản lý theo định kỳ và thường xuyên tại nhà chung cư; 

c) Thiết lập, điều chỉnh các quy trình quản lý, vận hành, biểu mẫu phù hợp với đặc điểm của 

nhà chung cư và vận dụng vào quản lý thực tế tại nhà chung cư; 

d) Kiểm soát, bảo đảm trật tự, an ninh công cộng, xử lý vệ sinh, môi trường, bảo dưỡng hệ 

thống kỹ thuật (điện, nước, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống thang máy, thang cuốn, 

thông tin liên lạc,...) và các dịch vụ khác của nhà chung cư; 

đ) Chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cư dân đăng 

ký sử dụng các dịch vụ về nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, internet, điện thoại...; 

e) Thay mặt Bên A quản lý, cập nhật, phát hành thông báo giá dịch vụ quản lý vận hành và 

tiến hành thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, phí dịch vụ, phí tiêu thụ nước sinh 

hoạt của chủ sở hữu căn hộ theo định kỳ hàng tháng, đề xuất với Bên A các biện pháp bắt 

buộc thích hợp khi cần thiết để đảm bảo việc thu các khoản tiền này; 

g) Giám sát công ty bảo trì cơ điện thực hiện việc bảo trì các thiết bị cơ điện hàng tháng, 

hàng quý, hàng năm theo kế hoạch đã lập và báo cáo định kỳ cho Bên A; 

h) Quản lý vận hành các hệ thống kỹ thuật tòa nhà; bố trí lịch làm việc của nhân viên kỹ 

thuật làm việc tại nhà chung cư; giám sát công việc hàng ngày của nhân viên kỹ thuật bao 

gồm các hạng mục phải kiểm tra cũng như những công việc sửa chữa khác; 

i) Thực hiện việc sửa chữa đơn giản các thiết bị nhà chung cư: thay bóng đèn, công tắc tại 

khu vực chung. Bên B chỉ chịu chi phí nhân lực sửa chữa và vật tư đơn giản (đèn chiếu sáng 

hành lang, công tắc, phụ liệu...); Bên A chịu trách nhiệm về phần vật tư, thiết bị thay thế 

thuộc phạm vi quỹ bảo trì; trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác; 

k) Thay mặt Bên A làm việc với các cơ quan có liên quan và phối hợp với chính quyền địa 

phương thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các 

phong trào chung; 

l) Đôn đốc, nhắc nhở cư dân thực hiện nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư. Nhắc nhở và 

hỗ trợ cư dân đăng ký tạm trú, thường trú khi vào sinh sống tại nhà chung cư; tiếp thu ý kiến 

và giải quyết khiếu nại của cư dân liên quan đến công tác quản lý vận hành nhà chung cư; 

m) Tổ chức thực tập phòng cháy, chữa cháy nội bộ định kỳ để các thành viên trong Ban 

quản lý, bộ phận kỹ thuật, lực lượng bảo vệ, an ninh, bộ phận dịch vụ vệ sinh (và có thể có 

cư dân); phối hợp với Bên A lập phương án phòng cháy, chữa cháy định kỳ theo quy định 

để hướng dẫn khách hàng/cư dân nhà chung cư nắm được các bước cần thực hiện khi có 

tình huống khẩn cấp xảy ra; 

n) Lựa chọn, ký kết hợp đồng dịch vụ với các nhà thầu có năng lực, có uy tín để cung cấp 

dịch vụ bảo vệ, dịch vụ giữ xe, dịch vụ duy trì vệ sinh hàng ngày, chăm sóc cây cảnh, xử lý 

côn trùng...; tư vấn cho Bên A lựa chọn và ký hợp đồng với các nhà thầu có năng lực và uy 

tín cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa khác (nếu có),...; 

o) Báo cáo tình hình quản lý và các chi phí hoạt động hàng tháng, hàng năm tại hội nghị nhà 

chung cư; 

p) Thực hiện các công việc khác do các bên thỏa thuận: ....... 

2. Bên B đảm bảo quản lý vận hành và cung cấp các dịch vụ cho nhà chung cư (cụm nhà 

chung cư) đúng yêu cầu của Bên A với chất lượng tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh, môi trường 

và phòng chống cháy, nổ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Việc thực hiện 

sẽ được tiến hành theo tiêu chí: đảm bảo dịch vụ cho các chủ sở hữu, người sử dụng (nếu 

có) ở mức độ tiêu chuẩn, chất lượng phù hợp, áp dụng đầy đủ các quy trình và biểu mẫu để 
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xử lý công việc, vận hành nhà chung cư an toàn (kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy...), an 

ninh và vệ sinh được đảm bảo. 

3. Bên B thực hiện công việc quản lý vận hành theo hình thức cung cấp nhân sự Ban quản 

lý, kỹ thuật, kiểm soát, điều hành hoạt động nhà chung cư và chỉ thực hiện các công việc 

theo ủy quyền quản lý của Bên A. 

4. Trường hợp Bên B có đủ năng lực thực hiện việc bảo trì phần sở hữu chung của nhà 

chung cư thì Bên A xem xét, quyết định để ký kết hợp đồng thuê Bên B thực hiện bảo trì 

phần sở hữu chung của nhà chung cư. 

Điều 4. Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, thời hạn và phương thức thanh 

toán kinh phí quản lý vận hành 
1. Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được xác định cụ thể như sau: 

Đối tượng khách hàng Mức giá 

(đồng/m2/tháng)(6) 

Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đối với khu căn hộ   

Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đối với khu văn phòng, 

dịch vụ và thương mại (nếu có khu chức năng này). 

  

Giá dịch vụ quản lý vận hành đối với khu vực tầng hầm thuộc sở hữu 

riêng dùng làm nơi để xe ô tô (diện tích tầng hầm là:....). 

(nếu có các diện tích này) 

  

Bên B được thu thêm các khoản thu khác tại nhà chung cư như khai thác các dịch vụ cộng 

thêm (quảng cáo trong thang máy, cho thuê bãi đỗ xe taxi, các khoản thu khác, ...): do các 

bên thỏa thuận. 

2. Nội dung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm (7): 

a) Chi phí điện dùng cho máy móc thiết bị, hệ thống sử dụng chung của tòa nhà; chi phí 

nước sử dụng trong khu vực công cộng, tưới cây; chi phí dầu Do vận hành máy phát điện dự 

phòng phục vụ cho khu vực công cộng; đèn chiếu sáng hành lang, đèn chiếu sáng thang 

thoát hiểm; điện sử dụng thang máy, máy bơm nước sinh hoạt, bơm nước thải, 

b) Chi phí dịch vụ an ninh, bảo vệ (bao gồm dụng cụ hỗ trợ: bộ đàm, đèn pin,...); 

c) Chi phí dịch vụ vệ sinh công cộng (bao gồm dụng cụ, hóa chất,...); dịch vụ chăm sóc cây 

xanh, phân bón và tưới cây; diệt côn trùng định kỳ; chi phí thu gom vận chuyển rác sinh 

hoạt hàng tháng; 

d) Chi phí sách báo tại sảnh; chi phí điện thoại, internet, văn phòng phẩm cho hoạt động của 

Ban quản lý; chi phí liên lạc với chính quyền sở tại khi có yêu cầu; chi phí trang trí các dịp 

lễ, tết; 

đ) Chi phí hóa chất xử lý thông cống, rãnh, bể phốt; chi phí diễn tập phòng cháy, chữa cháy 

nội bộ định kỳ hàng năm; 

e) Chi phí kiểm tra mẫu nước sinh hoạt định kỳ; súc rửa bể nước ngầm, bể nước sinh hoạt 

(nếu có); 

g) Chi phí cho đơn vị quản lý vận hành như chi phí trang thiết bị văn phòng Ban quản lý 

(bàn ghế, máy tính, máy in, ...) và dụng cụ kỹ thuật; chi phí đồng phục nhân viên Ban quản 

lý, chi phí tiền công tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội phúc lợi xã hội cho nhân viên thực 

hiện quản lý vận hành nhà chung cư này; 

h) Các chi phí khác: do các bên thỏa thuận. 

3. Nguyên tắc xác định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư: 

a) Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư quy định tại Khoản 1 Điều này không thay 

đổi trong 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng này có hiệu lực; 

b) Trong trường hợp có sự thay đổi về chính sách tiền lương do Nhà nước Việt Nam ban 

hành, sự điều chỉnh giá năng lượng: điện, nước, dầu làm ảnh hưởng đến đơn giá nhân sự và 

chi phí năng lượng thì các bên trao đổi để xác định lại giá dịch vụ cho phù hợp với tình hình 

thực tế. 

4. Thời hạn và phương thức thanh toán kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được quy 

định như sau: 
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a) Đối với khu căn hộ: 

Bên B thực hiện thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư (tính theo giá dịch vụ quy định 

tại Khoản 1 Điều này nhân (x) với diện tích sử dụng của từng căn hộ). Thời hạn thu từ ngày 

... đến ngày ... hàng tháng thông qua phương thức thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng hoặc 

chuyển khoản (do các bên thỏa thuận). 

b) Đối với khu văn phòng, dịch vụ, thương mại hoặc các khoản thu tăng thêm khác: 

Bên B thực hiện thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư (tính theo giá dịch vụ quy định 

tại Khoản 1 Điều này nhân (x) với diện tích sử dụng văn phòng, dịch vụ, thương mại). Thời 

hạn từ ngày ... đến ngày ... hàng tháng thông qua phương thức thanh toán bằng tiền mặt Việt 

Nam đồng hoặc chuyển khoản (do các bên thỏa thuận). 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A(8) 
1. Bên A có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu Bên B thông báo kịp thời, đầy đủ các thông tin về việc thực hiện các công việc 

đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được ủy quyền; 

b) Được hưởng các khoản doanh thu từ việc Bên B khai thác các dịch vụ tại nhà chung cư 

để bổ sung vào quỹ của Bên A nhằm phục vụ các hoạt động lợi ích chung của cư dân trong 

nhà chung cư này; 

c) Được chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 11 của hợp đồng này; 

d) Được áp dụng các chế tài quy định tại Điều 12 của hợp đồng này; 

đ) Các quyền khác do các bên thỏa thuận... 

2. Bên A có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thanh toán chi phí sửa chữa, bảo trì, thay thế các thiết bị hư hỏng bao gồm chi phí vật tư 

và nhân công và các chi phí khác thuộc trách nhiệm của Bên A (ngoại trừ các công việc 

thuộc trách nhiệm của Bên B quy định tại Khoản 2 Điều 3 của hợp đồng này). Nếu các thiết 

bị hư hỏng do lỗi vận hành của Bên B thì Bên B phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa; 

b) Thanh toán cho Bên B kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư theo giá thỏa thuận tại 

Điều 4 của Hợp đồng này; 

c) Cung cấp hồ sơ lưu trữ nhà chung cư và các thông tin, tài liệu cần thiết theo quy định của 

pháp luật để Bên B thực hiện dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; 

d) Bố trí cho Bên B phòng làm việc cho Ban quản lý (diện tích, vị trí……) và chỗ để xe cho 

nhân sự Ban quản lý, bảo vệ và vệ sinh; 

đ) Tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với Bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

e) Nhắc nhở chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thực hiện các nghĩa vụ có liên quan 

đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư theo hợp đồng này và theo quy định của pháp luật; 

g) Các nghĩa vụ khác do các bên thỏa thuận... 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B 
1. Bên B có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu Bên A cung cấp hồ sơ nhà chung cư và các thông tin, tài liệu cần thiết theo quy 

định của pháp luật để phục vụ cho việc quản lý vận hành nhà chung cư; 

b) Thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 4 của hợp đồng này; 

c) Thực hiện việc thu tiền của cư dân để chi trả thù lao cho các thành viên Ban quản trị nhà 

chung cư hoặc đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư (theo mức tiền mà hội nghị nhà chung 

cư đã quyết định), thu tiền điện, nước,... của người sử dụng (nếu có); thực hiện xử lý các 

trường hợp không nộp, chậm nộp theo thỏa thuận trong hợp đồng này và theo quy định của 

Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành; 

d) Được hưởng thêm các khoản thu khác tại nhà chung cư như khai thác các dịch vụ cộng 

thêm (quảng cáo thang máy, cho thuê bãi đậu xe taxi, các khoản thu khác,...); 

đ) Được tạm ngừng cung cấp các dịch vụ:……….. hoặc đề nghị đơn vị cung cấp điện, nước, 

năng lượng... cho nhà chung cư tạm ngừng cung cấp các dịch vụ này trong trường hợp chủ 

sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đã được thông báo bằng văn bản đến lần thứ hai yêu 

cầu nộp kinh phí quản lý vận hành và kinh phí khác do Bên B thu nhưng vẫn không nộp các 

kinh phí này; 
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e) Được thể hiện logo/thương hiệu trên các văn bản của Bên B trong việc quản lý vận hành, 

chăm sóc khách hàng và được treo bảng hiệu của Bên B tại nhà chung cư sau khi đã được 

Bên A đồng ý về vị trí, kích thước và hình thức; 

g) Các quyền khác do các bên thỏa thuận... 

2. Bên B có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện đầy đủ và bảo đảm đúng chất lượng các công việc theo quy định tại Điều 3 của 

hợp đồng này, bao gồm cả công việc ủy quyền (nếu có) và gửi báo cáo cho Bên A về tiến 

độ, kết quả thực hiện; 

b) Kiểm tra, giám sát hoạt động của các nhân viên của Bên B để thực hiện công việc quản lý 

vận hành và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra cho Bên A hoặc bên thứ ba 

nếu do nhân viên của Bên B gây thiệt hại; 

c) Kiểm tra, giám sát việc quản lý vận hành liên quan đến hoạt động của nhà chung cư bao 

gồm: thang máy, dụng cụ thiết bị phòng cháy chữa cháy, máy phát điện dự phòng, máy bơm 

nước, vệ sinh, môi trường...; 

d) Cam kết đảm bảo quản lý và vận hành hệ thống kỹ thuật nhà chung cư theo đúng khuyến 

cáo và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế; 

đ) Chậm nhất ngày 15 hàng tháng phải gửi cho Bên A các báo cáo tình hình hoạt động nhà 

chung cư của tháng trước liền kề; 

e) Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm hợp đồng theo mức thiệt hại thực tế phát sinh do lỗi của 

Bên B; phải chịu trách nhiệm trước Bên A và trước pháp luật về mọi hoạt động do nhân lực 

của mình thực hiện; 

g) Có trách nhiệm quản lý, bảo quản, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các tài liệu, thiết 

bị và các tài sản do Bên A trang bị; có trách nhiệm hoàn trả cho Bên A khi hoàn thành các 

nghĩa vụ theo hợp đồng trong tình trạng hoạt động tốt (ngoại trừ các hao mòn tự nhiên); 

h) Được khai thác các dịch vụ tại nhà chung cư để tăng thêm doanh thu và chia sẻ khoản 

doanh thu này với Bên A theo quy định tại Điều 15 của hợp đồng này để làm quỹ cộng đồng 

phục vụ lợi ích chung của cư dân nhà chung cư; 

i) Thực hiện tất cả các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh 

của mình như: đăng ký kinh doanh, đăng ký hành nghề, hoàn thành tất cả các nghĩa vụ thuế; 

k) Bàn giao lại cho Ban quản trị bộ hồ sơ nhà chung cư quy định tại Điều 5 của Quy chế này 

khi chấm dứt hợp đồng quản lý vận hành này; 

l) Các nghĩa vụ khác do các bên thỏa thuận... 

Điều 7. Bố trí sử dụng nhân viên quản lý nhà chung cư 
1. Bên B có quyền bố trí hoặc thuyên chuyển bất kỳ nhân viên nào đang làm việc cho Bên B 

tại nhà chung cư khi cần thiết, nhưng phải đảm bảo không gây trở ngại cho việc quản lý nhà 

chung cư. Trường hợp thay trưởng Ban quản lý tòa nhà thì phải thông báo bằng văn bản cho 

Bên A biết. 

2. Trong trường hợp nhân viên của Bên B (kể cả trưởng Ban quản lý nhà chung cư) không 

hoàn thành nhiệm vụ theo quy định trong hợp đồng này, thì Bên B sẽ tiến hành kiểm tra, 

nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ thay thế người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho 

Bên A biết. 

3. Quy định thời gian làm việc của các bộ phận thuộc Ban quản lý như sau:(9) 

a) Văn phòng Ban quản lý: (sáng từ ... giờ đến ... giờ; chiều từ ... giờ đến ... giờ); 

b) Bộ phận Lễ tân - CSKH: Làm theo ca (gồm các ca cụ thể sau:……); 

c) Bộ phận kỹ thuật: Trực 24/24h (làm việc 7 ngày/tuần, kể cả ngày lễ, tết). 

Điều 8. Thanh toán kinh phí thuộc trách nhiệm chi trả của Bên A 
1. Trước ngày 31 tháng 12 của năm trước liền kề, Bên B phải gửi cho Bên A dự kiến kế 

hoạch chi phí phục vụ cho việc quản lý vận hành nhà chung cư, bao gồm các khoản thu từ 

dịch vụ quản lý vận hành đối với khu căn hộ, khu văn phòng, dịch vụ, thương mại và dịch 

vụ khác kèm theo (nếu có); các khoản chi cho việc quản lý vận hành nhà chung cư, các 

khoản chi thuộc trách nhiệm chi trả của Bên B và các khoản chi thuộc trách nhiệm chi trả 

của Bên A. 
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2. Bên A có trách nhiệm thanh toán cho các nhà thầu dịch vụ như bảo trì, sửa chữa hư hỏng 

trang thiết bị,... và các khoản tương tự thuộc trách nhiệm thanh toán của Bên A. 

Điều 9. Phương thức phối hợp giữa Bên A và Bên B 
1. Trách nhiệm của Bên A: 

a) Là đại diện cho các chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp nhà chung cư ký kết hợp đồng 

dịch vụ quản lý vận hành với Bên B để thực hiện công việc quản lý vận hành nhà chung cư 

quy định tại Điều 3 của hợp đồng này; 

b) Quản lý quỹ bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của pháp luật; 

quản lý quỹ phục vụ lợi ích chung của cư dân nhà chung cư (nếu có) để phục vụ chi trả cho 

các mục đích bảo trì, các mục đích công cộng khác; 

c) Đại diện cho cư dân để làm việc với các tổ chức, cơ quan chức năng theo yêu cầu hoặc 

theo quy định của pháp luật; 

d) Xem xét, thống nhất kế hoạch quản lý vận hành và các nội dung liên quan đến trách 

nhiệm, quyền hạn của Bên A. Ký kết hợp đồng với nhà thầu ngoài phạm vi của Bên B như 

bảo trì, sửa chữa, thay thế cây cảnh,... (nếu có); 

đ) Chi trả các khoản chi phí liên quan đến hoạt động vận hành của nhà chung cư ngoài phạm 

vi chi trả của Bên B như mua sắm vật tư, trang thiết bị; việc bảo trì, cải tạo, trang trí nhà 

chung cư; 

e) Cử đại diện để phối hợp chặt chẽ với Bên B trong việc quản lý vận hành nhà chung cư 

theo đúng các quy trình quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ. 

2. Trách nhiệm của Bên B: 

a) Tổ chức điều hành mọi hoạt động thuộc phạm vi quản lý vận hành nhà chung cư theo hợp 

đồng này; 

b) Cung cấp nhân sự quản lý vận hành để đảm nhiệm công tác vận hành kỹ thuật, quản lý và 

chăm sóc khách hàng, kiểm soát hoạt động nhà chung cư; 

c) Quản lý và giám sát dịch vụ khách hàng, dịch vụ vệ sinh môi trường, bảo vệ an ninh, an 

toàn phòng cháy, chữa cháy, dịch vụ trông giữ xe, diệt côn trùng, chăm sóc cây cảnh cho 

nhà chung cư, ... Bên B có trách nhiệm quản lý, kiểm soát về mặt nghiệp vụ và khối lượng 

công việc của các nhà thầu này theo tiêu chuẩn và quy trình quản lý đã thiết lập, định kỳ báo 

cáo công việc cho Bên A. 

Điều 10. Thời hạn thực hiện hợp đồng (10) 
1. Thời hạn hợp đồng này là ... tháng, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

2. Trước khi hết thời hạn hợp đồng tối thiểu 30 ngày, Bên B gửi đề xuất gia hạn hợp đồng 

cho Bên A; nếu sau 15 ngày, kể từ ngày Bên A nhận được văn bản đề xuất gia hạn của Bên 

B mà Bên A không có ý kiến bằng văn bản thì hợp đồng sẽ được tự động gia hạn bằng với 

thời hạn của hợp đồng quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 11. Chấm dứt hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 
1. Hợp đồng này chấm dứt khi có một trong các trường hợp sau đây: 

a) Hết hạn hợp đồng mà các bên nhất trí không gia hạn hợp đồng; 

b) Hai bên cùng thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn; 

c) Một trong hai bên bị phá sản hoặc giải thể hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của 

pháp luật; 

d) Do sự kiện bất khả kháng nhưng không khắc phục được trong thời hạn... tháng liên tục. 

2. Bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi Bên B có một trong các vi phạm 

sau đây(11): 

a) Vi phạm nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 6 của hợp đồng này và gây thiệt hại cho 

Bên A; 

b) Tăng mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư không theo quy định tại Điều 4 của 

hợp đồng này hoặc thay đổi các điều khoản trong hợp đồng này nhưng không được sự đồng 

ý của Bên A; 

c) Chuyển nhượng hợp đồng này hoặc giao việc quản lý vận hành nhà chung cư cho một 

đơn vị khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A; 
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d) Không khắc phục các vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng này trong thời hạn ... ngày, kể từ 

ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Bên A; 

đ) Bị phá sản hoặc bị giải thể hoặc bị chấm dứt hoạt động; 

e) Trường hợp khác do các bên thỏa thuận... 

Bên A không được tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng ngoài các trường hợp quy định tại 

Khoản này; nếu tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Bên A phải bồi thường theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 12 của hợp đồng này. 

3. Bên B được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi Bên A có một trong các vi phạm 

sau đây: 

a) Không thanh toán đầy đủ các khoản tiền đến hạn cho Bên B theo hợp đồng này trong thời 

hạn ... ngày, kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Bên B về những khoản 

thanh toán đã bị quá hạn; 

b) Không cung cấp hồ sơ nhà chung cư và các thông tin, tài liệu cần thiết theo quy định của 

pháp luật để Bên B thực hiện công việc quản lý vận hành nhà chung cư; 

c) Trường hợp khác do các bên thỏa thuận... 

Bên B không được tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng ngoài các trường hợp quy định tại 

Khoản này; nếu tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Bên B phải bồi thường theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 12 của hợp đồng này. 

4. Bàn giao khi chấm dứt hợp đồng: 

a) Trong thời hạn ... ngày, kể từ ngày thông báo chấm dứt hợp đồng, hai bên có trách nhiệm 

thảo luận và xác định giá trị quyết toán hợp đồng. Trong thời hạn ... ngày, kể từ ngày Bên B 

hoàn thành nghĩa vụ báo cáo, bàn giao số liệu, bàn giao tài sản và hai bên đã ký thỏa thuận 

thanh lý hợp đồng này, Bên A phải thanh toán cho Bên B các khoản tiền còn lại theo biên 

bản quyết toán (nếu có); 

b) Trong thời hạn ... ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng, Bên B phải bàn giao cho Bên A 

toàn bộ tài sản theo đúng hiện trạng của Bên A, sổ sách kế toán hợp đồng và số liệu công nợ 

(bằng file mềm và bản cứng), hồ sơ nhà chung cư, các thông tin khách hàng/cư dân ... và 

các tài liệu, tài sản khác (nếu có) thuộc quyền sở hữu của Bên A; 

c) Các thỏa thuận khác... 

Điều 12. Vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại 
1. Bên B phải bồi thường cho Bên A toàn bộ chi phí khắc phục thực tế hư hỏng và các chi 

phí có liên quan đến những hư hỏng làm mất tài sản khi có một trong các trường hợp sau 

đây(12): 

a) Phát sinh do lỗi của Bên B; 

b) Bên B thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm hợp đồng. 

c) Trường hợp một trong hai bên vi phạm quy định tại Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều 11 của 

hợp đồng này thì bên vi phạm phải bồi thường cho bên kia số tiền bằng ……lần giá dịch vụ 

quản lý vận hành tại nhà chung cư của tháng gần nhất (theo số liệu Bên B cung cấp). 

Điều 13. Trách nhiệm sau khi chấm dứt hợp đồng 
1. Bên A không được quyền sử dụng các biểu mẫu và quy trình quản lý, biểu mẫu do Bên B 

thiết lập, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bên B. 

2. Bên B không được phép sử dụng thông tin khách hàng, cư dân phục vụ mục đích kinh 

doanh của Bên B. 

3. Bên B phải bàn giao toàn bộ tài sản, số liệu sổ sách cho Bên A trong thời hạn ... ngày, kể 

từ ngày chấm dứt hợp đồng để Bên A tiếp tục quản lý vận hành chung cư một cách liên tục 

và không ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân. Nếu vi phạm quy định này thì Bên B sẽ chịu 

bồi thường thiệt hại cho Bên A là……… 

4. Các thỏa thuận khác... 

Điều 14. Sự kiện bất khả kháng 
1. Các trường hợp sau đây được coi là sự kiện bất khả kháng: 

a) Do chiến tranh hoặc do thiên tai hoặc do thay đổi chính sách, pháp luật của Nhà nước 

Việt Nam; 
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b) Do phải thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường hợp 

khác do pháp luật quy định; 

c) Do tai nạn, ốm đau thuộc diện phải đi cấp cứu tại cơ sở y tế; 

d) Các trường hợp khác: do các bên thỏa thuận. 

2. Thông báo tình trạng bất khả kháng: 

a) Khi xuất hiện một trong các trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận tại Khoản 1 Điều 

này thì bên bị tác động bởi trường hợp bất khả kháng phải thông báo bằng văn bản hoặc 

thông báo trực tiếp cho bên còn lại biết trong thời hạn ... ngày, kể từ ngày xảy ra trường hợp 

bất khả kháng (nếu có giấy tờ chứng minh về lý do bất khả kháng thì phải xuất trình giấy tờ 

này); 

b) Bên bị tác động bởi trường hợp bất khả kháng không thực hiện được nghĩa vụ của mình 

sẽ không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng và cũng không phải là cơ sở để chấm dứt 

hợp đồng này; 

c) Bên bị tác động bởi trường hợp bất khả kháng phải gửi thông báo cho bên kia khi không 

còn bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất khả kháng; 

d) Các bên phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ khi điều kiện bất khả kháng không còn; 

đ) Nếu sự kiện bất khả kháng xảy ra trong ... tháng liên tục nhưng không khắc phục được thì 

hợp đồng đương nhiên hết hiệu lực, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

3. Trách nhiệm của các bên trong trường hợp bất khả kháng: 

Việc thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo hợp đồng của các bên sẽ được tạm dừng trong 

thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng. Các bên sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình 

sau khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt, trừ trường hợp quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 

này. 

Điều 15. Khai thác, cung cấp dịch vụ phụ và quỹ kết dư 
1. Bên A có quyền và trách nhiệm sau đây: 

a) Trong thời hạn hợp đồng này, Bên A ủy quyền cho Bên B tìm kiếm, khai thác môi giới 

khai thác kinh doanh các dịch vụ thuộc quyền sở hữu chung của nhà chung cư như thu phí 

quảng cáo, bảng hiệu, khai thác mặt bằng trống, các dịch vụ khác.... Việc khai thác này phải 

đảm bảo không được làm ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành nhà chung cư của Bên 

B, mỹ quan, môi trường và trật tự công cộng tại nhà chung cư. 

b) Được nhận ...% số tiền thu tăng thêm so với các khoản thu hiện hữu từ khai thác dịch vụ 

để Bên A bổ sung vào nguồn quỹ nhằm thực hiện các hoạt động phục vụ lợi ích chung cho 

nhà chung cư. 

2. Bên B có quyền và trách nhiệm sau đây: 

a) Theo sự ủy quyền của Bên A, được quyền tìm kiếm đối tác và quản lý việc khai thác, lắp 

đặt quảng cáo, bảng hiệu và các dịch vụ khác nhằm mục đích gia tăng nguồn thu cho nhà 

chung cư. Mức phí được hưởng là ...% giá trị thu tăng thêm so với các khoản thu được từ 

việc khai thác và quản lý dịch vụ đó; 

b) Được quyền tham gia dự thầu khai thác dịch vụ nhà chung cư (nếu có) theo chỉ định hoặc 

mời thầu từ Bên A. 

3. Quỹ kết dư: 

Với phương thức tự thu, tự chi, hai bên thống nhất rằng, quỹ kết dư (nếu có) trong thời gian 

hợp đồng này có hiệu lực là thuộc sở hữu của Bên B. Bên B đồng ý sẽ trích ...% quỹ kết dư 

này để Bên A bổ sung vào quỹ nhằm thực hiện các hoạt động phục vụ lợi ích chung cho nhà 

chung cư. 

Điều 16. Các thỏa thuận khác 
Các bên căn cứ vào từng nhà chung cư cụ thể để thỏa thuận thêm các nội dung khác nhưng 

không được mâu thuẫn với các nội dung trong hợp đồng này, không được trái với quy định 

của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư, pháp luật về nhà ở và đạo đức xã hội. 

Điều 17. Các phụ lục hợp đồng 
Các tài liệu sau đây là một phần của hợp đồng này: 

1. Kế hoạch quản lý vận hành nhà chung cư; 
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2. Hồ sơ nhà chung cư; 

3. Các phụ lục khác được ký giữa hai bên (nếu có). 

Điều 18. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp 
1. Nếu có phát sinh tranh chấp về nội dung hợp đồng này thì các bên phải tiến hành thương 

lượng để giải quyết. 

2. Trường hợp có tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư mà thương lượng 

không có kết quả thì trong thời hạn ... ngày, kể từ ngày phát sinh tranh chấp, các bên có 

quyền gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư để xem xét, giải quyết; 

trường hợp không đồng ý với quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì có quyền khởi 

kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp có tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành thì các 

bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp 

luật. Quyết định của Tòa án nhân dân là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với 

các bên. 

Điều 19. Hiệu lực của hợp đồng 
1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

2. Việc thanh lý hợp đồng này được thực hiện bằng biên bản thanh lý do hai bên cùng ký 

kết. 

3. Hai bên thỏa thuận cam kết thực hiện đúng nội dung của hợp đồng này; tài sản được ủy 

quyền quản lý không thuộc diện bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

4. Hợp đồng này được lập thành ... bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ... bản để 

cùng thực hiện. 

5. Trường hợp các bên có thỏa thuận thay đổi nội dung của hợp đồng này thì phải lập phụ 

lục hợp đồng hoặc ký kết hợp đồng bổ sung bằng văn bản./. 

BÊN A 

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu 

nếu có con dấu) 

BÊN B 

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

_______________ 
1 Tên nhà chung cư. 
2 Tên của đơn vị quản lý vận hành theo giấy tờ đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành 

lập của cơ quan có thẩm quyền. 
3 Tên của tòa nhà/ cụm nhà chung cư. 
4 Ghi rõ là nhà chung cư thuộc loại công trình chỉ có mục đích để ở hoặc công trình hỗn hợp 

gồm để ở và kinh doanh dịch vụ. 
5 Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Bên A và Bên B, các bên có thể bổ sung hoặc giảm bớt 

hoặc thay đổi các công việc mà Bên B được thực hiện tại Khoản 1 Điều 3 này. 
6 Diện tích m2 được xác định để tính giá là diện tích m2 sử dụng (tính theo diện tích thông 

thủy). 
7 Các chi phí trong giá dịch vụ nêu tại Khoản 2 Điều 4 này có thể được thay đổi, điều chỉnh 

bổ sung theo thỏa thuận của các bên. 
8 Ngoài các quyền và nghĩa vụ nêu tại Điều 5 và Điều 6, các bên có thể thỏa thuận bổ sung 

thêm các quyền và nghĩa vụ khác cho phù hợp với yêu cầu công việc. 
9 Các bên thỏa thuận cụ thể nội dung nêu tại Khoản 3 Điều 7 này. 
10 Các bên thỏa thuận cụ thể nội dung nêu tại Điều 10. 
11 Các bên có thể thỏa thuận bổ sung thêm các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp 

đồng nêu tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 11 này. 
12 Các bên có thể thỏa thuận thêm nội dung của Khoản 1 Điều 12. 
13 Các phần để trống trong hợp đồng này do các bên thỏa thuận cho phù hợp với tình hình 

thực tế. 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 09/2015/TT-BXD Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015 

THÔNG TƯ 

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ 

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định cụ thể một số nội dung về việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ (kể cả 

trang bị nội thất cơ bản gắn với nhà ở công vụ đó), bao gồm: quy định quản lý sử dụng nhà 

ở công vụ; trình tự, thủ tục cho thuê nhà ở công vụ; phương pháp xác định giá cho thuê nhà 

ở công vụ; hợp đồng thuê nhà ở công vụ; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đối tượng thuộc diện và có đủ điều kiện được thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Điều

32 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (Sau đây gọi tắt là Luật Nhà ở năm 2014); 

2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ;

3. Cơ quan quản lý Nhà nước về nhà ở các cấp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. “Cơ quan quản lý nhà ở công vụ” là cơ quan được Bộ, ngành Trung ương hoặc Ủy ban

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh) giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp quỹ nhà ở công vụ thuộc Bộ, ngành, địa phương quản 

lý. 

2. “Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ” là tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc doanh

nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, có chức năng và năng 

lực chuyên môn quản lý vận hành nhà ở, được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn để thực hiện 

việc quản lý vận hành nhà ở công vụ. 

Chương II 

QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ 

Điều 4. Quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ 

1. Việc quản lý sử dụng, bảo hành, bảo trì nhà ở công vụ thực hiện theo quy định của Luật

Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 

2. Tiêu chuẩn diện tích sử dụng và định mức trang bị nội thất cơ bản cho nhà ở công vụ thực

hiện theo Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ. 

3. Lưu trữ hồ sơ nhà ở công vụ

a) Cơ quan quản lý nhà ở công vụ có trách nhiệm tập hợp, lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở và giao

01 bộ hồ sơ hoàn thành (đối với trường hợp đầu tư xây dựng mới) hoặc tổ chức lập hoặc 

thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đo vẽ lại (đối với nhà ở công vụ đang sử dụng mà không có hồ 

sơ) cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ. 
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b) Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ có trách nhiệm tiếp nhận, tập hợp và lưu trữ hồ 

sơ hoàn thành và các hồ sơ có liên quan đến quá trình xây dựng, vận hành, bảo hành, bảo trì, 

cải tạo nhà ở công vụ; trường hợp không có đủ hồ sơ thì đề nghị cơ quan quản lý nhà ở công 

vụ giao các hồ sơ đo vẽ lại, hồ sơ phát sinh, bổ sung trong quá trình quản lý sử dụng. 

c) Đối với nhà ở công vụ được đầu tư xây dựng mới, hồ sơ quản lý bao gồm: 

- Các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Các tài liệu, văn bản phê duyệt dự án; bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công; tài liệu nghiệm 

thu, bàn giao đưa nhà ở vào sử dụng; 

- Quy trình bảo trì nhà ở, thiết bị do nhà thầu thiết kế nhà ở, nhà thầu cung cấp thiết bị lập; 

- Các hồ sơ, tài liệu khác (nếu có). 

d) Đối với nhà ở công vụ đã đưa vào sử dụng trước ngày Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực 

thi hành và đối với một số căn hộ công vụ được bố trí trong khu nhà chung cư mà chưa có 

hồ sơ quản lý theo quy định tại Điểm c Khoản này thì cơ quan quản lý nhà ở công vụ có 

trách nhiệm tổ chức lập hoặc thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực lập hồ sơ để quản lý như 

sau: 

- Đối với nhà ở công vụ đã đưa vào sử dụng trước ngày Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực 

thi hành thì hồ sơ quản lý bao gồm: 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

cấp cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ; 

+ Ảnh chụp toàn cảnh mặt chính nhà ở; bản vẽ hiện trạng tổng mặt bằng khu nhà ở công vụ 

thể hiện được vị trí, hình dáng, kích thước, diện tích thửa đất và các công trình trong khuôn 

viên nhà ở công vụ đó; 

+ Bản vẽ hiện trạng bố trí hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc và bố trí các 

trang bị nội thất (nếu có) đang sử dụng trong nhà ở công vụ; 

+ Quy trình bảo trì nhà ở công vụ và trang thiết bị nội thất của nhà ở công vụ. 

- Đối với căn hộ công vụ được bố trí trong khu nhà chung cư: 

+ Văn bản pháp lý và Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại để bố trí làm nhà ở công vụ; 

+ Biên bản nghiệm thu, bàn giao nhà ở và các trang thiết bị nội thất trong nhà ở công vụ ký 

giữa Chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà ở công vụ; 

+ Bản vẽ hiện trạng mặt bằng các tầng có nhà ở công vụ; 

+ Hồ sơ, tài liệu thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nhà ở công vụ có liên quan; 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

cấp cho bên mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ. 

đ) Kinh phí cho việc lập hồ sơ quản lý đối với nhà ở công vụ do ngân sách nhà nước bảo 

đảm, được dự toán trong kinh phí hàng năm của cơ quan quản lý nhà ở công vụ. 

Điều 5. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ 

Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ được quy định cụ thể như sau: 

1. Bộ Xây dựng là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ của Chính phủ được đầu tư 

xây dựng mới hoặc mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ để bố trí cho thuê cho cán bộ 

lãnh đạo các cơ quan Trung ương (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an). 

2. Các cơ quan Trung ương (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) là đại diện chủ sở hữu nhà ở 

công vụ đang được giao quản lý. 

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ thuộc Bộ 

Quốc phòng, Bộ Công an được giao quản lý. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ (kể cả nhà ở công 

vụ giáo viên, bác sĩ, nhân viên y tế được điều động đến công tác tại các vùng sâu, vùng xa, 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo) được giao 

quản lý trên địa bàn. 

Điều 6. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ 

1. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ bao gồm: 

a) Đối với nhà ở công vụ của Chính phủ được đầu tư xây dựng mới hoặc mua nhà ở thương 

mại làm nhà ở công vụ để bố trí cho thuê cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan Trung ương (trừ 
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Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) thì Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây 

dựng là cơ quan quản lý nhà ở công vụ. 

b) Đối với nhà ở công vụ mà Bộ, ngành Trung ương đang quản lý thì Văn phòng Bộ hoặc 

đơn vị có chức năng quản lý nhà của Bộ, ngành đó là cơ quan quản lý nhà ở công vụ. 

c) Đối với nhà ở công vụ của địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý thì Sở Xây 

dựng là cơ quan quản lý nhà ở công vụ; đối với quỹ nhà ở công vụ của địa phương mà Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là 

Ủy ban nhân dân cấp huyện) quản lý thì Phòng có chức năng quản lý nhà của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện là cơ quan quản lý nhà ở công vụ. 

2. Quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà ở công vụ 

a) Tiếp nhận, rà soát, thống kê, phân loại nhà ở công vụ được giao quản lý; 

b) Lập, lưu trữ hồ sơ nhà ở công vụ quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này; 

c) Lập danh sách và trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ quyết định người được 

thuê nhà ở công vụ; được quyền quyết định người thuê nhà ở công vụ nếu được ủy quyền; 

d) Trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ quyết định đơn vị quản lý vận hành nhà 

ở công vụ hoặc tự quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ nếu được 

giao thực hiện thông qua hợp đồng ủy quyền theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành 

kèm theo Thông tư này; 

đ) Căn cứ vào quy định của pháp luật để xây dựng giá cho thuê nhà ở công vụ đang quản lý 

để trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ đó quyết định; 

e) Báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở 

công vụ; được quyền quyết định thu hồi nhà ở công vụ nếu được ủy quyền; 

g) Chịu trách nhiệm thuê nhà ở thương mại có tiêu chuẩn tương đương tiêu chuẩn nhà ở 

công vụ cho người thuộc diện được ở nhà công vụ trong trường hợp tại địa bàn người đó 

đến công tác chưa bố trí được nhà ở công vụ. Người thuê nhà có trách nhiệm trả tiền thuê 

nhà tối đa bằng 10% tiền lương đang được hưởng tại thời điểm thuê nhà ở công vụ; số tiền 

thuê nhà thương mại chênh lệch còn lại do cơ quan quản lý nhà ở công vụ chi trả từ nguồn 

ngân sách Nhà nước; 

h) Định kỳ hàng năm, cơ quan quản lý nhà ở công vụ lập dự toán kinh phí thuê nhà ở 

thương mại và các chi phí liên quan trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 5 của 

Thông tư này phê duyệt làm cơ sở cấp bù kinh phí thuê nhà ở thương mại từ nguồn ngân 

sách Nhà nước; 

i) Kiểm tra, đôn đốc việc cho thuê, bảo hành, bảo trì, quản lý vận hành nhà ở công vụ thuộc 

phạm vi quản lý; 

k) Được hưởng chi phí quản lý gián tiếp từ tiền thuê nhà ở công vụ quy định tại Điểm c 

Khoản 2 Điều 11 của Thông tư này; 

l) Kiểm tra báo cáo thu, chi tài chính của đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ; 

m) Lập kế hoạch bảo trì, cải tạo hoặc xây dựng lại nhà ở công vụ để trình cơ quan đại diện 

chủ sở hữu đối với nhà ở đó phê duyệt; 

n) Kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử 

lý các hành vi vi phạm liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ; 

o) Tổng hợp, báo cáo định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ 

sở hữu nhà ở công vụ về tình hình quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại 

Điều 17 của Thông tư này. 

Điều 7. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ 

1. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ 

a) Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ được cơ quan quản lý nhà ở công vụ quy định tại 

Khoản 1 Điều 6 của Thông tư này giao nhiệm vụ quản lý vận hành nhà ở thông qua hình 

thức chỉ định thầu hoặc đấu thầu để thực hiện việc quản lý vận hành nhà ở công vụ thông 

qua Hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ. 
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b) Đối với nhà ở công vụ dành cho các đối tượng là giáo viên, bác sỹ, nhân viên y tế nằm 

trong khuôn viên hoặc nằm kề khuôn viên trường học hoặc cơ sở y tế thì có thể giao cho 

trường học hoặc cơ sở y tế thực hiện việc quản lý vận hành nhà ở công vụ đó. 

c) Trường hợp trên địa bàn không có tổ chức, đơn vị có chức năng, năng lực chuyên môn về 

quản lý vận hành nhà ở thì Sở Xây dựng được tổ chức một bộ phận trực thuộc Sở Xây dựng 

để quản lý vận hành và thuê các dịch vụ về quản lý vận hành nhà ở công vụ. 

d) Đối với nhà ở công vụ của địa phương để bố trí cho đối tượng thuộc cấp huyện quản lý 

thì có thể giao cho tổ chức, đơn vị có chức năng, năng lực về quản lý vận hành nhà ở thực 

hiện quản lý vận hành (nếu có đơn vị quản lý vận hành) hoặc giao cho cơ quan quản lý nhà 

ở cấp huyện tổ chức thực hiện việc quản lý vận hành. 

đ) Trường hợp ở các huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thì giao cho đơn vị ký hợp 

đồng thuê nhà ở công vụ với người thuê nhà ở đó thực hiện quản lý vận hành. 

e) Trường hợp mua nhà ở thương mại để bố trí làm nhà ở công vụ thì doanh nghiệp đang 

quản lý vận hành nhà ở thương mại đó thực hiện việc quản lý vận hành nhà ở công vụ đó. 

2. Quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ 

a) Tiếp nhận quỹ nhà ở công vụ do các cơ quan quản lý nhà ở công vụ bàn giao để thực hiện 

quản lý vận hành theo quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan; 

b) Thực hiện quản lý vận hành, bảo trì, cho thuê nhà ở công vụ đảm bảo an toàn, an ninh và 

vệ sinh môi trường theo hợp đồng ủy quyền ký kết với cơ quan quản lý nhà ở công vụ; 

c) Xây dựng, ban hành Bản nội quy quản lý sử dụng nhà ở công vụ theo quy định tại Thông 

tư này và phổ biến nội dung Bản nội quy này cho người thuê nhà ở công vụ; 

d) Quản lý các diện tích nhà ở công vụ chưa cho thuê trong khu nhà ở công vụ được giao 

quản lý; 

đ) Khai thác phần diện tích dùng để kinh doanh, dịch vụ (nếu có) trong dự án nhà ở công vụ 

theo quy định của pháp luật để tạo nguồn bù đắp chi phí quản lý vận hành, bảo trì nhà ở; 

e) Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ trực tiếp thu phí sử dụng các dịch vụ 

như điện, nước, internet hoặc dịch vụ trông giữ tài sản thì phải đảm bảo nguyên tắc không 

nhằm mục đích kinh doanh trong hoạt động thu phí này; 

g) Dịch vụ quản lý vận hành nhà ở công vụ được hưởng các chế độ như đối với dịch vụ 

công ích trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật; 

h) Tập hợp, lưu trữ hồ sơ có liên quan đến quá trình xây dựng, vận hành, bảo hành, bảo trì, 

cải tạo nhà ở công vụ; 

i) Tổ chức bảo trì, cải tạo nhà ở công vụ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. Đối với căn hộ công vụ được bố trí trong nhà chung cư thương mại thì đơn vị quản lý 

vận hành phải trích từ tiền cho thuê nhà ở công vụ đó để trả lại cho cơ quan quản lý nhà ở 

công vụ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định của pháp luật về nhà ở; 

k) Kiểm tra, theo dõi phát hiện kịp thời và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi 

vi phạm trong quản lý sử dụng nhà ở công vụ; 

l) Phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương trong việc bảo đảm an ninh, trật tự cho 

người thuê nhà ở công vụ; 

m) Phối hợp thực hiện thu hồi và quản lý nhà ở công vụ theo quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền; 

n) Tổng hợp, báo cáo định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà 

ở công vụ về quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ; 

o) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người thuê 

nhà ở công vụ 

1. Kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ của người thuộc diện thuê nhà ở 

công vụ về thực trạng nhà ở tại nơi địa phương mà người đó đến công tác và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về nội dung đó; 

2. Gửi văn bản kèm theo danh sách đăng ký với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ 

xem xét, quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ; 
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3. Thực hiện trả tiền thuê nhà ở công vụ cho đơn vị quản lý vận hành trong trường hợp quy 

định tại Khoản 2 Điều 12 của Thông tư này và thông báo rõ cho người thuê nhà ở công vụ 

biết về việc trả tiền thuê này; 

4. Thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà ở công vụ và đơn vị quản lý vận hành 

nhà ở công vụ biết ngay khi người thuê hết tiêu chuẩn được ở thuê nhà ở công vụ hoặc 

chuyển công tác hoặc nghỉ công tác hoặc nghỉ hưu. 

Chương III 

HỢP ĐỒNG THUÊ, GIÁ THUÊ, THANH TOÁN TIỀN THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

Điều 9. Trình tự, thủ tục thuê nhà ở công vụ 

1. Đối tượng và điều kiện thuê nhà ở công vụ 

Đối tượng và điều kiện được xem xét, bố trí cho thuê nhà ở công vụ được thực hiện theo 

quy định tại Điều 32 của Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 

tháng 10 năm 2015. 

2. Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

3. Trình tự, thủ tục thuê nhà ở công vụ 

a) Đối với cán bộ thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ quy định tại Điểm b, c, đ, e, g 

Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở năm 2014 nếu có nhu cầu thuê nhà ở công vụ thì đề nghị 

cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý gửi 01 bộ hồ sơ thuê nhà ở công vụ đến cơ quan đại 

diện chủ sở hữu nhà ở công vụ (có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện), hồ sơ 

gồm: 

- 01 đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ (theo mẫu Phụ lục số 01) đã có xác nhận của cơ quan 

đang trực tiếp quản lý cán bộ, công chức về thực trạng nhà ở quy định tại Khoản 2 Điều 32 

của Luật Nhà ở năm 2014. 

- 01 bản sao quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công tác có xác nhận của cơ quan 

ra quyết định hoặc cơ quan đang trực tiếp quản lý cán bộ, công chức. 

b) Đối với người thuê nhà ở công vụ quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở 

năm 2014 thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định cụ thể cơ quan có thẩm quyền quyết 

định đối tượng thuê nhà ở công vụ và trình tự, thủ tục cho thuê nhà ở công vụ cho phù hợp 

với điều kiện thực tế và quy định của Thông tư này. 

c) Đối với người thuê nhà ở công vụ quy định tại Điểm b, c, đ, e, g Khoản 1 Điều 32 của 

Luật Nhà ở năm 2014 thì việc đăng ký thuê nhà ở công vụ được thực hiện như sau: 

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ, cơ quan, tổ 

chức đang trực tiếp quản lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ kiểm tra và có văn bản gửi 

cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thuê nhà ở công vụ theo quy định như sau: 

+ Đối với nhà ở công vụ của Chính phủ thì cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người có 

nhu cầu thuê nhà ở công vụ đăng ký thuê nhà ở công vụ với Bộ Xây dựng. 

+ Đối với nhà ở công vụ của các Bộ, ngành được giao quản lý thì cơ quan, tổ chức thuộc 

Bộ, ngành đó đang quản lý người đề nghị thuê nhà ở công vụ đăng ký thuê nhà ở công vụ 

với cơ quan quản lý nhà ở công vụ trực thuộc Bộ, ngành nêu trên. 

+ Đối với nhà ở công vụ của địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý thì cơ quan, 

tổ chức đang quản lý người đề nghị thuê nhà ở công vụ đăng ký thuê nhà ở công vụ với Sở 

Xây dựng; đối với quỹ nhà ở công vụ của địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho 

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) 

quản lý thì đăng ký thuê nhà ở công vụ với Phòng có chức năng quản lý nhà của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

- Căn cứ quỹ nhà ở công vụ hiện có và tiêu chuẩn nhà ở công vụ, trong thời hạn 20 ngày, kể 

từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người có 

nhu cầu thuê nhà ở công vụ, cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê nhà ở công vụ có 

trách nhiệm kiểm tra, nếu đủ điều kiện cho thuê nhà ở công vụ thì ban hành quyết định cho 

thuê nhà ở công vụ; trường hợp không đủ điều kiện thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê nhà ở công vụ gửi Quyết định bố trí cho thuê 

nhà ở công vụ cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ, cơ quan đang trực tiếp quản lý 

người thuê và người được thuê nhà ở công vụ (mỗi nơi 01 bản) để phối hợp trong việc quản 

lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ. 

- Căn cứ quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan 

quản lý nhà ở công vụ có văn bản (kèm theo danh sách người được bố trí thuê nhà ở) đề 

nghị đơn vị quản lý vận hành ký kết hợp đồng thuê nhà ở công vụ trực tiếp với người thuê 

theo quy định sau: 

+ Hai Bên trực tiếp trao đổi và ký kết hợp đồng thuê nhà ở công vụ trong thời hạn 10 ngày, 

kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành. 

+ Giá cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này. 

+ Thời hạn cho thuê nhà ở công vụ theo thời hạn mà người thuê nhà được bổ nhiệm, điều 

động, luân chuyển công tác nhưng tối đa không quá năm (05) năm. Khi hết hạn hợp đồng 

mà người thuê vẫn thuộc diện được tiếp tục thuê nhà ở công vụ thì Bên cho thuê và Bên 

thuê nhà ở công vụ tiến hành ký kết hợp đồng mới theo quy định tại Điều này. 

+ Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ có trách nhiệm gửi Hợp đồng đã được hai bên ký 

kết cho cơ quan quản lý nhà ở công vụ và cơ quan quản lý người thuê, mỗi đơn vị 01 bản 

chính. 

Điều 10. Hợp đồng thuê nhà ở công vụ 

Việc cho thuê nhà ở công vụ phải được lập thành Hợp đồng theo Mẫu quy định tại Phụ lục 

số 03 của Thông tư này. 

Điều 11. Giá cho thuê nhà ở công vụ 

1. Nguyên tắc xác định giá cho thuê nhà ở công vụ 

a) Tính đủ các chi phí cần thiết để thực hiện quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê 

trong quá trình sử dụng nhà ở (không tính chi phí khấu hao vốn đầu tư xây dựng, không tính 

chi phí mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ); 

b) Không tính tiền sử dụng đất; 

c) Giá cho thuê nhà ở công vụ được xem xét, điều chỉnh khi Nhà nước có thay đổi về khung 

giá hoặc giá cho thuê nhà ở công vụ. Trường hợp chi phí quản lý vận hành (giá dịch vụ quản 

lý vận hành) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có thay đổi thì giá cho thuê nhà ở cũng 

được điều chỉnh tương ứng; 

d) Đối với tiền sử dụng các dịch vụ như cung cấp điện, nước, điện thoại, internet, trông giữ 

xe các loại và các dịch vụ khác do người thuê trực tiếp chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ 

theo hợp đồng hai bên ký kết. Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ ký hợp 

đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ thì người thuê có trách nhiệm nộp tiền sử dụng dịch vụ 

cho đơn vị quản lý vận hành để trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ đó. 

2. Các chi phí cấu thành giá cho thuê nhà ở công vụ bao gồm chi phí quản lý vận hành, chi 

phí bảo trì và chi phí quản lý cho thuê nhà ở công vụ và được xác định cụ thể như sau: 

a) Chi phí quản lý vận hành bao gồm: 

- Chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp lương, chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và 

các khoản trích nộp khác từ quỹ lương cho bộ máy thuộc đơn vị quản lý vận hành nhà ở 

công vụ; chi phí tiền lương được xác định trên cơ sở định biên cán bộ, công nhân viên và 

mức lương, phụ cấp lương, các khoản trích nộp khác từ quỹ lương theo quy định hiện hành 

của Nhà nước; 

- Chi phí cho các dịch vụ trong khu nhà ở công vụ như: bảo vệ, vệ sinh, thu gom rác thải, 

chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác (nếu có) được xác định 

trên cơ sở khối lượng công việc cần thực hiện và mức giao khoán thỏa thuận trong hợp đồng 

dịch vụ; 

- Chi phí văn phòng phẩm, bàn ghế văn phòng làm việc, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng của 

đơn vị quản lý vận hành; 

- Chi phí điện, nước sinh hoạt cho bộ máy văn phòng làm việc của đơn vị quản lý vận hành; 

điện chiếu sáng công cộng và các phụ tải tiêu thụ điện khác trong khu nhà ở. 
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b) Chi phí bảo trì là toàn bộ chi phí cho việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa 

định kỳ và sửa chữa đột xuất nhằm duy trì chất lượng của nhà ở công vụ; chi phí cho công 

tác bảo trì công trình do chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà ở công vụ xác định trên cơ sở quy 

trình bảo trì công trình xây dựng của nhà thầu thiết kế, nhà thầu cung cấp thiết bị. 

c) Chi phí quản lý cho thuê bao gồm: chi phí quản lý gián tiếp cho cơ quan quản lý nhà ở 

công vụ và chi phí trực tiếp cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ theo hướng dẫn của 

Bộ Tài chính. 

3. Phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở công vụ 

a) Đối với trường hợp nhà ở công vụ đang sử dụng 

Công thức xác định giá cho thuê nhà ở công vụ 
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Trong đó: 

- Gt là giá cho thuê 1m2 sử dụng căn hộ trong 1 tháng (đồng/m2/tháng). 

- Q là tổng chi phí quản lý vận hành, quản lý cho thuê hàng năm của khu nhà ở công vụ 

(đồng/năm). 

- Bt là chi phí bảo trì nhà chung cư bình quân năm (đồng/năm). 

- Tdv là các khoản thu từ kinh doanh các dịch vụ khu nhà ở công vụ trong năm như: Dịch vụ 

trông giữ xe, dịch vụ căng tin, quảng cáo và các khoản thu dịch vụ khác theo quy định của 

pháp luật (đồng/năm). 

- S là tổng diện tích sử dụng các căn hộ của khu nhà ở công vụ (m2). 

- P là lợi nhuận định mức hợp lý (đơn vị tính %). 

- K là hệ số giảm giá do đơn vị quản lý vận hành hỗ trợ giảm giá cho thuê nhà ở công vụ 

(nếu có). 

- T là thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định của Nhà nước. 

b) Đối với trường hợp nhà ở công vụ được đầu tư xây dựng mới 

Công thức xác định giá cho thuê nhà ở công vụ 
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Trong đó: 

- Gt là giá cho thuê 1m2 sử dụng căn hộ trong 1 tháng (đồng/m2/tháng). 

- dkQ là dự kiến tổng chi phí quản lý vận hành, quản lý cho thuê hàng năm của khu nhà ở 

công vụ (đồng/năm). 

- dkTdv là dự kiến các khoản thu từ kinh doanh các dịch vụ khu nhà ở công vụ trong năm 

như: Dịch vụ trông xe, dịch vụ căng tin, quảng cáo và các khoản thu dịch vụ khác (nếu có) 

theo quy định của pháp luật (đồng/năm). 

- S là tổng diện tích sử dụng các căn hộ của khu nhà ở công vụ (m2). 

- P, T, K được quy định cụ thể như Điểm a Khoản này. 

- dkBt là dự kiến chi phí bảo trì nhà chung cư và bảo trì trang bị nội thất gắn với nhà ở công 

vụ (nếu có) bình quân năm (đồng/năm). 

Chi phí bảo trì 

(đồng/m2 sử 

dụng căn 

hộ/tháng) 

= 

A x Giá tính toán (đồng/m2 sàn xây 

dựng) 
: B 

Thời gian khấu hao x 12 tháng 

Trong đó: 

+ A là tỷ lệ (%) kinh phí bảo trì của cả phần sử dụng chung và phần sử dụng riêng trong nhà 

ở công vụ được quy đổi từ mức 2% kinh phí bảo trì phần sử dụng chung theo tỷ lệ thực tế 

của phần sử dụng chung và phần sử dụng riêng trong dự án nhà công vụ. 

+ Giá tính toán là mức vốn đầu tư xây dựng thực tế của 1m2 sàn nhà ở công vụ, trường hợp 

không xác định được thì lấy theo suất đầu tư công trình nhà ở cùng loại do Bộ Xây dựng 

công bố có hiệu lực tại thời điểm kết thúc việc đầu tư xây dựng nhà ở công vụ đó và vốn 

đầu tư trang bị nội thất cơ bản. 
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+ B là tỷ lệ (%) của phần diện tích sử dụng riêng so với tổng diện tích sàn nhà ở công vụ 

theo dự án nhà ở công vụ cụ thể. 

+ Thời gian khấu hao vốn đầu tư xây dựng nhà ở công vụ được tính tương ứng với cấp công 

trình, loại nhà theo Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính. 

+ Ví dụ về cách tính chi phí bảo trì: 

Dự án nhà ở công vụ có tỷ lệ phần diện tích sử dụng chung so với phần diện tích sử dụng 

riêng là 30%/70%, mức vốn đầu tư xây dựng thực tế của 1m2 nhà ở công vụ là 10.000.000 

đồng/m2, thời gian khấu hao nhà ở là 50 năm. Chi phí trang bị nội thất cơ bản cho một căn 

hộ có diện tích khoảng 100m2 là 200.000.000 đồng (trung bình 2.000.000 đồng/m2); niên 

hạn sử dụng nội thất cơ bản trung bình khoảng 05 năm. 

Theo quy định của pháp luật về nhà ở, kinh phí bảo trì phần diện tích sử dụng chung là 2% 

trên giá bán nhà ở, phần diện tích sử dụng chung bằng 30% trên tổng diện tích sàn xây dựng 

của tòa nhà. Do đó, tổng kinh phí bảo trì cho cả diện tích sử dụng chung và sử dụng riêng 

của tòa nhà là: 2% x 100% : 30% = 6,67%. 

Chi phí bảo trì 

nhà (đồng/m2 sử 

dụng căn 

hộ/tháng) 

= 

6,67% x 10.000.000 (đồng/m2) 

: 70% 
50 năm x 12 tháng 

 = 1.600 (đồng/m2 sử dụng/tháng).  

 

Chi phí bảo trì 

trang bị nội thất 

(đồng/m2 

sd/tháng) 

= 

2.000.000 (đồng/m2) 

x 4,67% 
5 năm x 12 tháng 

 = 1.550 đồng/m2 sử dụng/tháng.  

c) Đối với trường hợp mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ 

Công thức xác định giá cho thuê nhà ở công vụ 
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Trong đó: 

- Gt là giá cho thuê 1m2 sử dụng căn hộ trong 1 tháng (đồng/m2/tháng). 

- P1 là chi phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được Chủ đầu tư dự kiến và thỏa 

thuận với đại diện các hộ dân trong nhà chung cư để áp dụng cho toàn bộ các căn hộ trong 

đó có các căn hộ công vụ trong nhà chung cư (đồng/m2 sử dụng/năm). 

- Q1 là chi phí quản lý cho thuê trực tiếp (tính % trên tổng chi phí trực tiếp quản lý vận 

hành, duy tu bảo dưỡng nhà ở). 

- Q2 là chi phí quản lý cho thuê gián tiếp (tính % trên tổng chi phí trực tiếp quản lý vận 

hành, duy tu bảo dưỡng nhà ở). 

- dkTdv là dự kiến các khoản thu từ kinh doanh các dịch vụ trong khu nhà ở thương mại 

phân bổ cho diện tích sử dụng nhà ở công vụ trong năm như: Dịch vụ trông xe, dịch vụ căng 

tin, quảng cáo và các khoản thu dịch vụ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật 

(đồng/năm). 

- S là tổng diện tích sử dụng các căn hộ công vụ (m2). 

- T là thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định của Nhà nước. 

- dkBt là dự kiến chi phí bảo trì nhà chung cư bình quân năm tính tương tự như trường hợp 

quy định tại Điểm b Khoản này (đồng/năm). 

Điều 12. Thanh toán tiền thuê nhà ở công vụ 

1. Người thuê nhà ở công vụ ký kết hợp đồng thuê nhà với đơn vị quản lý vận hành và trực 

tiếp thanh toán tiền thuê nhà ở công vụ theo đúng số tiền và thời hạn đã ghi trong Hợp đồng 

thuê nhà ở công vụ. 
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2. Trường hợp người thuê nhà ở công vụ không trả tiền thuê trong 03 tháng liên tục thì cơ 

quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người thuê nhà ở công vụ khấu trừ tiền lương của 

người thuê nhà ở công vụ để thanh toán tiền thuê nhà cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở 

công vụ. 

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụ 

Quyền và nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụ thực hiện theo quy định tại Điều 34 của 

Luật Nhà ở năm 2014. 

Điều 14. Thu hồi nhà ở công vụ 

Việc thu hồi nhà ở công vụ thực hiện theo quy định tại Điều 84 của Luật Nhà ở năm 2014. 

Điều 15. Trình tự, thủ tục thu hồi và cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ 

1. Trình tự, thủ tục thu hồi nhà ở công vụ 

a) Khi phải thu hồi nhà ở công vụ theo Điều 14 của Thông tư này, cơ quan quản lý nhà ở 

công vụ thông báo cho người thuê nhà và chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ rà 

soát lại hiện trạng nhà ở công vụ đã được bố trí cho thuê để tiến hành ký biên bản bàn giao 

nhà ở công vụ gồm 03 bên: Bên thuê nhà ở công vụ, đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ, 

cơ quan quản lý nhà ở công vụ. Biên bản trả lại nhà ở công vụ phải có nội dung như sau: 

- Căn cứ pháp lý; 

- Địa chỉ nhà ở công vụ và tên người đang thuê nhà ở công vụ; 

- Các bên tham gia bàn giao và nội dung bàn giao, tiếp nhận nhà ở công vụ; 

- Phụ lục về hiện trạng nhà ở công vụ và các trang thiết bị kèm theo tại thời điểm lập Biên 

bản trả lại nhà; 

- Ký xác nhận về việc bàn giao, tiếp nhận nhà ở công vụ. 

b) Sau khi nhận được Biên bản về việc trả lại nhà ở công vụ, trong vòng 07 ngày làm việc 

kể từ ngày ký biên bản, đơn vị quản lý vận hành và người thuê nhà tiến hành việc quyết 

toán, thanh lý hợp đồng (thanh toán tiền thuê nhà và các dịch vụ mà người thuê nhà sử dụng 

và các nội dung liên quan) và người thuê bàn giao lại nhà ở công vụ cho đơn vị quản lý vận 

hành. 

c) Thời hạn để các bên tiến hành ký Biên bản bàn giao và thu hồi nhà ở công vụ tối đa 

không quá 60 ngày. Trường hợp Bên thuê nhà ở công vụ không bàn giao nhà ở công vụ, đơn 

vị quản lý vận hành báo cáo cơ quan quản lý nhà ở công vụ đề nghị thu hồi nhà ở công vụ, 

cơ quan quản lý nhà ở công vụ có trách nhiệm kiểm tra, nếu thuộc diện phải thu hồi thì có tờ 

trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ đó xem xét, ban hành quyết định thu hồi 

nhà ở công vụ, thời hạn thu hồi nhà ở công vụ tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày quyết 

định thu hồi nhà ở công vụ có hiệu lực thi hành. 

2. Trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ 

a) Trường hợp Bên thuê nhà ở công vụ thuộc diện thu hồi không bàn giao lại nhà ở theo thời 

hạn quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này thì Bên cho thuê nhà có văn bản báo cáo cơ quan 

quản lý nhà ở công vụ đề nghị cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ. 

b) Trên cơ sở đề nghị của đơn vị quản lý vận hành, cơ quan quản lý nhà ở công vụ kiểm tra 

và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ xem xét, ban hành Quyết định cưỡng 

chế thu hồi nhà ở công vụ theo quy định tại Phụ lục 04 kèm theo Thông tư này. 

c) Sau khi nhận được báo cáo của cơ quan quản lý nhà ở công vụ, cơ quan đại diện chủ sở 

hữu nhà ở công vụ có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với các quy định của pháp luật về nhà 

ở công vụ hiện hành để ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ và gửi Quyết 

định này cho cơ quan quản lý nhà ở công vụ, đơn vị quản lý vận hành, người thuê nhà; 

trường hợp các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương ra Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công 

vụ thì cơ quan này phải có văn bản kèm theo Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ 

đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở công vụ đó tổ chức cưỡng chế thu hồi; chi 

phí tổ chức thu hồi bắt buộc nhà ở công vụ do Bên thuê nhà ở chịu trách nhiệm chi trả. 

Trường hợp Bên thuê không chi trả thì cơ quan quản lý cán bộ đó có trách nhiệm khấu trừ 

lương để chi trả. 
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Đối với nhà ở công vụ đang do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý thì cơ quan quản lý 

nhà ở công vụ được quyền ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ nếu được 

giao thực hiện. 

d) Trên cơ sở Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi 

có nhà ở công vụ đó có thể trực tiếp hoặc giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà ở 

công vụ tổ chức cưỡng chế thu hồi và bàn giao lại nhà ở cho Bên cho thuê nhà theo quy 

định. Việc bàn giao nhà ở công vụ phải lập biên bản có xác nhận của các cơ quan tham gia 

cưỡng chế thu hồi. 

đ) Thời hạn thực hiện cưỡng chế thu hồi là không quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm 

quyền ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ. 

e) Sau khi bàn giao, tiếp nhận nhà ở công vụ thu hồi, Bên cho thuê nhà có trách nhiệm quản 

lý sử dụng nhà ở công vụ theo Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ. 

Chương IV 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ NHỮNG HÀNH 

VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ 

Điều 16. Trình tự báo cáo tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ 

1. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ báo cáo cơ quan quản lý nhà ở công vụ về tình 

hình quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ. 

2. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu về tình hình quản lý, 

bố trí cho thuê nhà ở công vụ. 

3. Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng về 

tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ do cơ quan, địa phương quản lý. 

4. Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai chính sách 

quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên phạm vi cả nước. 

Điều 17. Nội dung và chế độ báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị nêu tại Điều 16 của Thông tư này thực hiện báo cáo như sau: 

1. Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ báo cáo bằng văn bản những nội dung bao gồm: 

tình hình quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ và gửi về cơ quan 

quản lý nhà ở công vụ định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà 

ở công vụ. 

2. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ báo cáo bằng văn bản những nội dung bao gồm: tình hình 

quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ được giao quản lý và gửi về cơ quan đại diện chủ sở 

hữu nhà ở công vụ định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở 

hữu nhà ở công vụ. 

3. Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo bằng văn bản 

và gửi về Bộ Xây dựng về tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ theo Mẫu biểu quy định 

tại Phụ lục số 05 và Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này định kỳ 01 năm một lần 

trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

Điều 18. Những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng nhà ở công vụ 

Những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng nhà ở công vụ theo quy định tại Điều 6 

của Luật Nhà ở năm 2014. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 19. Trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương trong quản lý sử dụng nhà ở 

công vụ 

Các Bộ, ngành có quỹ nhà ở công vụ căn cứ vào quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ tại 

Thông tư này để ban hành quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ phù hợp với điều kiện 

của Bộ, ngành đó. 

Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
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a) Căn cứ nội dung của Thông tư này để ban hành quy định về quản lý sử dụng nhà ở công 

vụ được giao quản lý, ban hành khung giá cho thuê nhà ở công vụ phù hợp với điều kiện 

thực tế của địa phương để áp dụng thống nhất trên địa bàn; 

b) Thực hiện báo cáo về tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ theo quy định tại Điều 17 

của Thông tư này; 

c) Tổ chức cưỡng chế thu hồi kể từ ngày quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ của cơ 

quan có thẩm quyền có hiệu lực thi hành. 

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Trực tiếp quản lý quỹ nhà ở công vụ được giao và lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà 

ở công vụ; 

b) Kiểm tra, phát hiện những vấn đề vướng mắc trong quản lý sử dụng quỹ nhà ở công vụ 

được giao để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, giải 

quyết; 

c) Báo cáo tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ theo quy định tại Thông tư này; 

d) Tổ chức cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ (nếu được ủy quyền) kể từ ngày Quyết định 

cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực thi hành. 

Điều 21. Trách nhiệm của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

1. Lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ trong trường hợp được Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh giao; kiểm tra, đôn đốc thực hiện quản lý vận hành, bảo trì, quản lý cho thuê nhà ở 

công vụ; trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt khung giá cho thuê nhà ở công vụ trên 

địa bàn và giá cho thuê nhà ở công vụ được giao quản lý; 

2. Kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm; 

3. Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên 

địa bàn. 

Điều 22. Trách nhiệm của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản 

1. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Thông tư này. 

2. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chính sách về nhà ở công vụ trên phạm vi cả nước 

và kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung để Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền 

hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2016. 

2. Thông tư số 01/2014/TT-BXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ và Thông tư Liên tịch số 04/2013/TTLT-

BXD-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ của Chính phủ 

hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ ngành và địa phương kịp 

thời phản ánh về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg CP; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

CP; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Hồng Hà 
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PHỤ LỤC SỐ 01 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

Kính gửi: ……………………………………..(*) 

Tên tôi là:  

Năm sinh ………………………………………. Quê quán  

CMND số ………………………………….. cấp ngày …../ ……/…….. tại  

Chỗ ở hiện nay:  

Đang ở thuê □           Đang ở nhà khách   □        Đang ở nhờ  □ 

Hiện đang công tác tại:  

Chức vụ: …………………………………………; phụ cấp chức vụ:  

Điện thoại: ………………………………………… Email  

Hiện nay tôi chưa có nhà ở (chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê, 

thuê mua nhà ở xã hội) tại nơi đến công tác. 

Tôi làm đơn này đề nghị cơ quan …….. xem xét cho tôi được thuê nhà ở công vụ và cam 

đoan chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về thuê, sử dụng nhà ở công vụ (Số 

thành viên trong gia đình ở cùng là: …………người). 

Kèm theo đơn này là bản sao Quyết định số ……… ngày …./…./…. của ………………. về 

việc bổ nhiệm hoặc/và điều động, luân chuyển công tác. 

Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời 

khai của mình trước pháp luật./. 

Xác nhận của cơ quan quản lý người đề 

nghị thuê nhà ở công vụ 
(về thực trạng nhà ở tại địa phương nơi 

đến công tác) 

………., ngày ….. tháng ….. năm….. 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(*) Ghi tên cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ quy định tại Điều 5 của Thông tư số 

09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 
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PHỤ LỤC SỐ 02 

MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN QUẢN LÝ VẬN HÀNH, BẢO TRÌ VÀ QUẢN LÝ CHO 

THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) 

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 

CHỦ SỞ HỮU NOCV 

CƠ QUAN QUẢN LÝ NOCV 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

 …………, ngày …. tháng …. năm 20….. 

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 

QUẢN LÝ VẬN HÀNH, BẢO TRÌ VÀ QUẢN LÝ CHO THUÊ 

NHÀ Ở CÔNG VỤ 

(Số HĐ:       /201     /HĐ-…….) 

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ; 

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ; 

Căn cứ Quyết định số ....../QĐ-BXD ngày....tháng....năm 201...của (Cơ quan đại diện chủ sở 

hữu nhà ở công vụ) về việc phê duyệt đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ; 

Căn cứ Quyết định số ......../QĐ-.... ngày ....tháng...năm 201... của (Cơ quan đại diện chủ sở 

hữu nhà ở công vụ) về việc phê duyệt giá cho thuê nhà ở công vụ; 

Căn cứ nhu cầu và khả năng của Hai Bên. 

Chúng tôi gồm: 

Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A): Tên cơ quan quản lý nhà ở công vụ 

- Ông (bà): ……………………………………….. Chức vụ:  

- Số CMND: ……………………………… cấp ngày …../…./…., tại ………………………. 

- Đại diện cho:  

- Địa chỉ cơ quan:  

- Điện thoại: ……………………………….;        Fax: ………………………………… 

- Số tài khoản: …………………………. tại Kho bạc:  

Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B): Đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ 

- Ông (bà): ……………………………….……………. Chức vụ:  

- Số CMND: ………………………………… cấp ngày …../…./….., tại  

- Đại diện cho:  

- Địa chỉ cơ quan:  

- Điện thoại: ……………………………;          Fax:  

- Số tài khoản: …………………………….tại Kho 

bạc:………………………………………. 

- Mã số thuế:. 

Bên A ủy quyền và Bên B đồng ý nhận ủy quyền với các nội dung sau: 

Điều 1. Nội dung, thời hạn Hợp đồng ủy quyền 

1. Nội dung hợp đồng: Bên A ủy quyền cho Bên B quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho 

thuê nhà ở công vụ (nêu vị trí, phạm vi được ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý 

cho thuê nhà ở công vụ). 
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2. Thời hạn hợp đồng (tối đa không vượt quá 5 năm): Từ ngày …/…/20....đến ngày 

…./…./20... 

3. Gia hạn hợp đồng 

Khi hết hạn hợp đồng bên A tiếp tục ủy quyền cho bên B theo nội dung hợp đồng này với 

các điều kiện sau: 

- Hai bên tiếp tục có nhu cầu ký tiếp hợp đồng. 

- Bên B thực hiện tốt nội dung, nghĩa vụ, trách nhiệm trong hợp đồng này. 

Điều 2. Quyền hạn và trách nhiệm của Bên A 

1. Quyền của Bên A: 

a) Theo dõi, kiểm tra và yêu cầu bên B thực hiện các nội dung của Hợp đồng ủy quyền này; 

yêu cầu bên B định kỳ 6 tháng một lần báo cáo về doanh thu, chi phí quản lý vận hành, bảo 

trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ; 

b) Xem xét, phê duyệt dự toán và quyết toán chi phí quản lý vận hành, bảo trì và quản lý 

cho thuê nhà ở công vụ do bên B lập; chấp thuận cấp bổ sung kinh phí cho bên B trong 

trường hợp tiền thu từ các công việc kể trên không đủ; trường hợp thu - chi còn thừa kinh 

phí thì bên A cho phép bên B sử dụng kinh phí này cho quản lý vận hành, bảo trì nhà ở công 

vụ những năm sau theo quy định pháp luật về nhà ở; 

c) Bên A được hưởng chi phí quản lý gián tiếp trong doanh thu thực tế bên B thu được từ 

việc cho thuê nhà ở công vụ theo giá cho thuê nhà ở công vụ được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; 

d) Xem xét, kiểm tra, chấp thuận nội dung hợp đồng thuê nhà ở công vụ mà bên A ủy quyền 

cho bên B lập. 

2. Trách nhiệm của Bên A: 

a) Cung cấp cho bên B quyết định bố trí người thuê nhà ở công vụ của cơ quan đại diện chủ 

sở hữu nhà ở công vụ và danh sách kèm theo; 

b) Theo dõi, giám sát, thực hiện nội dung hợp đồng ủy quyền; tạo điều kiện thuận lợi để bên 

B hoàn thành công việc được ủy quyền; 

c) Bàn giao bản vẽ hoàn công, hồ sơ liên quan đến quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho 

thuê nhà ở công vụ cho bên B; 

d) Phối hợp với bên B để giải quyết các thủ tục hợp đồng cấp điện, nước và các dịch vụ 

khác (nếu có) cho người thuê nhà ở công vụ và đối với phần sử dụng chung trong nhà ở 

công vụ đó; 

đ) Phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh 

liên quan đến quản lý sử dụng nhà ở công vụ. 

Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm của Bên B 

1. Quyền hạn của bên B 

a) Bên B được bên A ủy quyền ký kết hợp đồng với bên thuê nhà và thu tiền thuê nhà ở 

công vụ hàng tháng theo giá cho thuê nhà ở công vụ là ……đ/m2 sử dụng/tháng (quy định 

tại Quyết định số …../QĐ-.... ngày ..../.../201... của Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công 

vụ về việc phê duyệt giá cho thuê nhà ở công vụ) để chi cho quản lý vận hành, bảo trì và 

quản lý cho thuê nhà ở công vụ; 

b) Yêu cầu Bên thuê nhà trả đủ tiền thuê nhà ở công vụ và đúng thời hạn đã cam kết. Thông 

báo cho bên A, cơ quan quản lý người thuê nhà ở công vụ và yêu cầu cơ quan quản lý người 

thuê nhà có trách nhiệm khấu trừ tiền lương của người thuê nhà để trả tiền thuê nhà trong 

trường hợp người thuê nhà không trả tiền thuê trong 03 tháng liên tục; 

c) Lập dự toán chi phí quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ hàng 

năm báo cáo Bên A để được thẩm định và phê duyệt; 

d) Yêu cầu bên thuê nhà sử dụng nhà ở công vụ đúng mục đích và thực hiện các quy định về 

quản lý sử dụng nhà ở cho thuê; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xử lý vi 

phạm về quản lý sử dụng nhà ở; 

đ) Yêu cầu Bên thuê nhà có trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng do lỗi của Bên thuê nhà 

gây ra và phải bồi thường thiệt hại (nếu có); 
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e) Thu hồi và yêu cầu Bên thuê nhà giao lại nhà trong trường hợp nhà ở công vụ thuộc diện 

bị thu hồi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và trường hợp một trong hai Bên đơn 

phương chấm dứt hợp đồng theo quy định; 

g) Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở công vụ trong trường hợp nhà ở công vụ bị 

thu hồi theo quy định. 

2. Trách nhiệm của bên B 

a) Thực hiện đầy đủ nội dung ủy quyền quy định tại Điều 1 trong hợp đồng này. Căn cứ 

quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ và 

danh sách kèm theo, Bên B ký hợp đồng cho thuê nhà ở công vụ và thu tiền thuê nhà theo 

giá cho thuê nhà ở công vụ được cơ quan nêu trên phê duyệt; 

b) Soạn thảo Hợp đồng thuê nhà ở công vụ báo cáo Bên A xem xét, chấp thuận; soạn thảo 

Bản nội quy quản lý sử dụng nhà ở công vụ và hướng dẫn bên thuê nhà ở công vụ, tổ chức, 

cá nhân liên quan thực hiện; 

c) Hướng dẫn Bên thuê nhà ký kết các hợp đồng dịch vụ (như cấp điện, nước, dịch vụ cung 

cấp gas, bưu chính viễn thông, truyền hình....); 

d) Quản lý việc duy tu, bảo dưỡng nhà ở công vụ và trang thiết bị kèm theo đối với nhà ở 

công vụ chuẩn bị bố trí cho thuê; 

đ) Theo dõi, kiểm tra, xử lý kịp thời những hư hỏng phát sinh, các sự cố kỹ thuật trong nhà 

ở công vụ; 

e) Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương làm thủ tục đăng ký cư trú cho 

người thuê nhà theo quy định, đảm bảo an ninh trật tự đối với nhà ở công vụ cho thuê. 

Điều 4. Chấm dứt hợp đồng 

Một trong hai Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng ủy quyền này khi Bên kia vi 

phạm các điều khoản của Hợp đồng mà không có khả năng khắc phục hoặc trong trường 

hợp Bên B không được tiếp tục quản lý vận hành nhà ở công vụ. 

Điều 5. Sự kiện bất khả kháng: 

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát 

của các bên như động đất, bão, lụt, lốc, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra 

chiến tranh và các thảm họa khác chưa lường hết được. Việc một bên không hoàn thành 

nghĩa vụ theo Hợp đồng này do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia 

chấm dứt Hợp đồng. 

Điều 6. Điều khoản chung 

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những điều khoản đã ghi trong Hợp đồng 

và các Phụ lục hợp đồng kèm theo, tạo điều kiện thuận lợi để Hợp đồng được hoàn thành và 

đảm bảo chất lượng. 

2. Trường hợp có tranh chấp về Hợp đồng này thì 2 Bên có trách nhiệm cùng nhau bàn bạc, 

giải quyết. Trường hợp 2 Bên không giải quyết được thì có quyền khởi kiện tại Tòa án theo 

quy định của pháp luật. 

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi hai bên thanh lý hợp 

đồng. 

4. Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, 

mỗi bên giữ 02 (hai) bản. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức 

vụ của người ký) 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức 

vụ của người ký) 
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PHỤ LỤC SỐ 03 

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
…………….., ngày ….. tháng …. năm …… 

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

Số ………/HĐ 

Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở; 

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ; 

Căn cứ Thông tư số ..../2015/TT-BXD ngày …. tháng .... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ; 

Căn cứ Quyết định số …. ngày…. tháng ….năm ….. của (cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở 

công vụ) ….. về việc bố trí cho thuê nhà ở công vụ; 

Căn cứ đơn đề nghị thuê nhà ở công vụ của ông (bà): …………………….; 

Hai bên chúng tôi gồm: 

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê): 
- Ông (bà): ………………………………………. Chức vụ: 

…………………………………. 

- Số CMND: …………………………………….. cấp ngày …./ …./ …., tại ………………. 

- Đại diện cho: 

………………………………………………………………………………… 

- Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………………….. 

- Điện thoại: ……………………………………. Fax: ……………………………………… 

- Số tài khoản: …………………………………. tại Kho bạc: ……………………………. 

BÊN THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ (sau đây gọi tắt là Bên thuê): 

- Ông (bà): …………………………………….. Chức vụ: ……………………………… 

- Số CMND: …………………………………… cấp ngày ……/ …./ ……, tại ……….. 

- Điện thoại: ……………………………………… Fax (nếu có): ………………………. 

- Cơ quan công tác: 

………………………………………………………………………………… 

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê nhà ở công vụ dùng cho mục đích để ở và sinh 

hoạt với các nội dung sau đây: 

Điều 1. Đặc điểm chính của nhà ở cho thuê 

1. Loại nhà ở (biệt thự; căn hộ chung cư, nhà ở thấp tầng, nhà ở 1 tầng nhiều gian) 

…………… ………………………………………………………… 

2. Địa chỉ nhà ở: 

…………………………………………………………………………………………. 

3. Tổng diện tích sử dụng nhà ở là ………………. m2, trong đó diện tích chính là 

………m2, diện tích phụ là: ………..m2. 

4. Trang thiết bị kèm theo nhà ở: 

…………………………………………………………………… 

Điều 2. Giá cho thuê và phương thức, thời hạn thanh toán tiền thuê 

1. Giá cho thuê nhà ở công vụ là ………....................................…… đồng/m2/tháng 
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(Bằng chữ: 

……………………………………………………………………………………………….). 

a) Giá cho thuê này đã bao gồm chi phí vận hành, bảo trì, quản lý cho thuê nhà ở công vụ và 

thuế VAT 10%. 

b) Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại, internet, trông giữ xe và các dịch vụ khác do 

Bên thuê thanh toán cho bên cung cấp dịch vụ. Các chi phí này không tính trong giá thuê 

nhà ở quy định tại khoản 1 Điều này. 

2. Giá cho thuê nhà ở được xem xét, điều chỉnh khi Nhà nước có thay đổi về khung giá hoặc 

giá cho thuê nhà ở công vụ. Trường hợp chi phí quản lý vận hành (giá dịch vụ quản lý vận 

hành) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có thay đổi thì giá cho thuê nhà ở cũng được 

điều chỉnh tương ứng. 

Bên cho thuê có trách nhiệm thông báo giá mới cho Bên thuê nhà biết trước khi áp dụng ít 

nhất là ba tháng. 

3. Tiền thuê nhà hàng tháng là: ………đ (bằng chữ: 

………………………………………………). 

Tiền thuê nhà ở được tính bằng giá cho thuê nhà ở quy định tại khoản 1 Điều này nhân với 

diện tích sàn sử dụng của ngôi (căn) nhà được thuê. 

4. Phương thức thanh toán: Bên thuê trả cho Bên cho thuê bằng (tiền mặt hoặc chuyển 

khoản qua ngân hàng) 

…………………………………………………………………………………. 

5. Thời hạn thanh toán: Bên thuê trả tiền thuê nhà trong khoảng thời gian từ ngày ……. đến 

ngày ……… hàng tháng (kể từ tháng đầu tiên). 

Điều 3. Thời điểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê nhà ở 

1. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày …… tháng …. năm …….. 

2. Thời hạn cho thuê nhà ở công vụ là …. năm (….. tháng)1, kể từ ngày ….. tháng ….. năm 

…… đến ngày …. tháng …. năm …… 

Trường hợp hết hạn hợp đồng mà Bên thuê vẫn thuộc đối tượng và đủ điều kiện được thuê 

nhà ở công vụ thì các bên thỏa thuận để ký tiếp Hợp đồng thuê nhà ở. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ Bên cho thuê 

1. Quyền của Bên cho thuê: 

a) Ký hợp đồng cho thuê nhà ở đúng đối tượng và điều kiện theo quy định. Yêu cầu Bên 

thuê sử dụng nhà đúng mục đích và thực hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng nhà ở 

công vụ; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xử lý vi phạm quy định về quản lý sử 

dụng nhà ở công vụ; 

b) Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn đã cam kết. 

(Trường hợp Bên thuê là đối tượng được thuê nhà ở công vụ mà không trả tiền thuê nhà 

trong ba tháng liên tục thì Bên cho thuê có quyền yêu cầu cơ quan đang trực tiếp quản lý 

người thuê khấu trừ từ tiền lương để trả tiền thuê); 

c) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm sửa chữa phần hư hỏng và bồi thường thiệt hại do lỗi 

của Bên thuê gây ra; 

d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Bên thuê sử dụng nhà ở sai mục đích 

hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mà cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý thu hồi 

nhà ở công vụ sau khi đã được Bên cho thuê thông báo bằng văn bản theo quy định; 

đ) Yêu cầu Bên thuê giao lại nhà trong các trường hợp chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở công 

vụ quy định tại Điều 6 của Hợp đồng này; 

e) Được kinh doanh cho thuê phần diện tích nhà, công trình xây dựng thuộc sở hữu Nhà 

nước gắn với nhà ở công vụ (nếu có) để bù đắp chi phí quản lý vận hành nhà ở công vụ theo 

yêu cầu của cơ quan quản lý nhà ở công vụ. 

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê: 

1 Thời hạn thuê nhà ở căn cứ vào thời gian đảm nhận chức vụ theo quyết định điều động hoặc luân chuyển 
cán bộ nhưng tối đa không vượt quá năm năm. 833



a) Giao nhà cho Bên thuê theo đúng thời gian quy định tại khoản 1 Điều 3 của hợp đồng 

này; thu tiền thuê nhà ở công vụ đầy đủ, sử dụng tiền thuê nhà ở đúng mục đích; 

b) Xây dựng Bản nội quy quản lý sử dụng nhà ở công vụ kèm theo Hợp đồng này và hướng 

dẫn Bên thuê các quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ; 

c) Bảo đảm quyền sử dụng nhà ở của Bên thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; 

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương đảm bảo an ninh trật tự đối với nhà 

ở công vụ cho Bên thuê; 

đ) Sửa chữa những hư hỏng mà không phải do lỗi của Bên thuê gây ra; thực hiện quản lý 

vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật về nhà ở và 

pháp luật về xây dựng; 

e) Hướng dẫn Bên thuê ký kết Hợp đồng dịch vụ với các bên cung cấp dịch vụ và phối hợp 

làm thủ tục đăng ký cư trú cho Bên thuê nhà theo quy định. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ Bên thuê 

1. Quyền của Bên thuê: 

a) Nhận nhà ở theo đúng thời gian quy định tại khoản 1 Điều 3 của Hợp đồng này; được sử 

dụng nhà công vụ để ở cho bản thân và các thành viên trong gia đình; 

b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng của nhà ở mà không do lỗi của 

Bên thuê gây ra; 

c) Được bố trí nhà ở khác trong trường hợp nhà ở công vụ đang thuê phải cải tạo hoặc xây 

dựng lại; 

d) Được tiếp tục thuê nếu vẫn thuộc đối tượng và có đủ điều kiện được thuê nhà ở công vụ; 

đ) Đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Bên cho thuê không thực hiện hoặc 

thực hiện không đầy đủ trách nhiệm với Bên thuê. 

2. Nghĩa vụ của Bên thuê: 

a) Sử dụng nhà ở công vụ đúng mục đích; có trách nhiệm sửa chữa phần hư hỏng và bồi 

thường thiệt hại do mình gây ra; 

b) Trả đủ tiền thuê cho Bên thuê nhà theo thời hạn quy định tại Hợp đồng này; 

c) Chấp hành đầy đủ những quy định trong Bản nội quy sử dụng nhà ở công vụ và các quy 

định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú; thực hiện các quy 

định của pháp luật về đăng ký cư trú cho bản thân và các thành viên trong gia đình khi 

chuyển đến nhà ở công vụ; 

d) Không được chuyển đổi, chuyển nhượng quyền thuê hoặc cho người khác thuê lại hoặc 

cho ở nhờ, cho mượn nhà ở công vụ dưới bất cứ hình thức nào; không được tự ý cải tạo, sửa 

chữa nhà ở công vụ (trừ những sửa chữa nhỏ nêu tại Điểm đ Khoản này và sửa chữa những 

hư hỏng do mình gây ra) và bồi thường thiệt hại nếu để mất các trang thiết bị kèm theo nhà 

ở được thuê; 

đ) Sửa chữa những hư hỏng nhỏ của nhà ở công vụ, trang thiết bị và thay thế các trang thiết 

bị thông dụng, rẻ tiền gắn với nhà ở đang thuê; 

e) Trả lại nhà ở công vụ đang thuê trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở quy 

định tại Điều 6 của Hợp đồng này; chấp hành quyết định về thu hồi nhà ở công vụ của cơ 

quan có thẩm quyền. 

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở công vụ 

Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở công vụ được thực hiện khi có một trong các trường 

hợp sau: 

1. Hợp đồng thuê hết thời hạn; 

2. Khi hai Bên cùng nhất trí chấm dứt hợp đồng thuê; 

3. Khi Bên thuê không còn thuộc đối tượng được tiếp tục thuê nhà ở công vụ; 

4. Khi Bên đang thuê nhà chết; 

5. Khi Bên thuê tự ý sửa chữa, đục phá kết cấu, cải tạo hoặc cơi nới nhà ở công vụ thuê; 

6. Khi Bên thuê tự ý cho người khác thuê lại hoặc cho ở nhờ, cho mượn nhà ở công vụ; 

7. Khi nhà ở công vụ thuê bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ và Bên thuê phải di chuyển ra 

khỏi chỗ ở theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà ở thuê trong khu vực đã có 
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quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền; 

8. Khi một trong các Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở công vụ theo thỏa 

thuận trong Hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

1. Các Bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung thỏa thuận trong Hợp đồng. Trường 

hợp có tranh chấp hoặc vi phạm hợp đồng thì các bên thương lượng giải quyết, nếu không 

thương lượng được thì đề nghị Tòa án nhân dân giải quyết. 

2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành....bản, có giá trị như nhau, mỗi 

bên giữ .... bản./. 

 

BÊN THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức 

vụ của người ký) 

 

PHỤ LỤC SỐ 04 

MẪU QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) 

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 

CHỦ SỞ HỮU NOCV 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:        /QĐ-…….. ……………., ngày     tháng     năm …… 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ 

(Thủ trưởng cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ) 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ; 

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-... ngày ...tháng …. năm ….. của …… về việc bố trí cho 

thuê nhà ở công vụ tại ………………..; 

Theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà ở công vụ …………………………………….., 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cưỡng chế thu hồi căn hộ (nhà) công vụ của Ông (Bà) ……………… 

Chức vụ: ……………………………………… 

Cơ quan công tác: ………………………………….. 

Cụ thể như sau: 

1. Địa chỉ: Căn hộ số ……….., tại ……………………………… 

2. Tổng diện tích sàn sử dụng nhà ở công vụ là ……… m2 (Bao gồm ….. phòng khách, 

…… phòng bếp, ……. phòng ngủ, …… phòng vệ sinh). 

3. Trang thiết bị nội thất trong căn hộ (nhà) công vụ theo đúng các danh mục quy định tại 

Quyết định số ……/QĐ-…… ngày ..../….. /.... của …….. về việc bố trí cho thuê nhà ở công 

vụ tại ………………; (Có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Trách nhiệm của các bên 

1. Ông (Bà) ………………….. có trách nhiệm: 

a) Trả lại nhà ở công vụ sau 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành; 

b) Trả các kinh phí có liên quan đến việc cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ; 

c) Thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà và các dịch vụ như internet, truyền hình cáp, điện, nước, 

điện thoại và các dịch vụ khác; 
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d) Bồi thường, sửa chữa những hư hỏng trong căn hộ công vụ và các trang thiết bị trong căn 

hộ nêu trên (nếu có). 

2. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ có trách nhiệm ký biên bản để tiếp nhận lại căn hộ (nhà) 

công vụ để bố trí cho thuê theo quy định. 

3. Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm ký biên bản để tiếp nhận, quản lý vận hành, bảo 

trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ được thu hồi nêu trên theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ, đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ và Ông (Bà) 

……………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 .......................... 

(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên, 

chức vụ của người ký) 

 

……………………… 

PHỤ LỤC SỐ 05 

MẪU BIỂU BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) 

TT 
Loại nhà ở công 

vụ và địa chỉ 

Diện tích 

sử dụng 

nhà ở 

công vụ  

(m2) 

Tên người 

ở thuê nhà 

ở công vụ 

Chức vụ, cơ 

quan, đơn vị 

công tác của 

người thuê 

nhà ở công 

vụ 

Thời gian 

bố trí theo 

hợp đồng 

Tiền thuê 

nhà hàng 

tháng 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I Biệt thự       

...        

II Chung cư       

...        

III Nhà liền kề       

...        

 ……..       

 TỔNG CỘNG       

 

 

Người lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Điện thoại liên hệ: ………………… 

……., ngày....tháng....năm ... 

CƠ QUAN BÁO CÁO 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

PHỤ LỤC SỐ 06 

MẪU BIỂU BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG 

VỤ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng) 

I. Số liệu về nhà ở công vụ 

TT Loại nhà ở công vụ 
Tổng số nhà 

(căn) 

Tổng diện 

tích sử 

dụng nhà ở 

công vụ 

(m2) 

Tổng số 

người đang 

thuê 

(người) 

Tổng số tiền 

thuê 

(đồng/tháng) 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 836



1 Biệt thự      

2 Chung cư      

3 Nhà liền kề      

 …………..      

 TỔNG CỘNG      

II. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị 

 

 

Người lập biểu 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Điện thoại liên hệ ……………… 

...., ngày....tháng....năm... 

CƠ QUAN BÁO CÁO 
(Ký tên và đóng dấu) 
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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 26/2015/TT-NHNN Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẾ CHẤP VÀ GIẢI CHẤP TÀI SẢN LÀ DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở, NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI 

Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 ngày 10 tháng 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục 

thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương 

lai. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tại tổ chức tín dụng, chi

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với các tài sản sau: 

a) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai của chủ đầu tư dự án xây

dựng nhà ở; 

b) Nhà ở hình thành trong tương lai của tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương

lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở; 

c) Nhà ở hình thành trong tương lai được xây dựng trên thửa đất ở hợp pháp của tổ chức, cá

nhân. 

2. Việc thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, hợp đồng

chuyển nhượng dự án và các quyền tài sản khác liên quan đến nhà ở hình thành trong tương 

lai, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc diện được thế chấp theo quy định của pháp luật phải 

thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 

năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà 

ở và các quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Việc công chứng hợp đồng thế chấp, đăng ký thế chấp thực hiện theo quy định của pháp

luật về công chứng, đăng ký thế chấp và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau: 

1. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo

Luật các tổ chức tín dụng (sau đây gọi là tổ chức tín dụng). 

2. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở (sau đây gọi là chủ đầu tư).

3. Tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà

ở của chủ đầu tư. 

4. Tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai trên thửa đất ở hợp pháp của

mình. 

5. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thế chấp, giải chấp tài sản là dự án đầu tư

xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai. 
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Điều 3. Nguyên tắc thực hiện thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành 

trong tương lai 
1. Tổ chức tín dụng nhận thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong 

tương lai phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật khác có liên 

quan. 

2. Chủ đầu tư được thế chấp dự án hoặc nhà ở hình thành trong tương lai xây dựng trong dự 

án tại tổ chức tín dụng để vay vốn phục vụ cho việc đầu tư dự án hoặc xây dựng nhà ở đó. 

3. Tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai trên thửa đất ở hợp pháp của 

mình được thế chấp nhà ở này tại tổ chức tín dụng để vay vốn phục vụ cho xây dựng nhà ở 

đó; tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà 

ở của chủ đầu tư được thế chấp nhà ở này tại tổ chức tín dụng để mua chính nhà ở đó. 

4. Việc thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai chỉ được 

thực hiện khi các tài sản đó có đủ các điều kiện thế chấp quy định tại Điều 7 của Thông tư 

này. 

5. Trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở, khi thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở đó chỉ được thế chấp phần dự án 

không bao gồm nhà ở hình thành trong tương lai này. 

6. Trường hợp đã thế chấp quyền tài sản liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở 

hình thành trong tương lai thuộc diện được thế chấp theo quy định của pháp luật thì không 

được thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai đó theo quy 

định tại Thông tư này. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp 
1. Quyền của bên thế chấp: 

a) Từ chối các yêu cầu của bên nhận thế chấp không đúng với thỏa thuận trong hợp đồng thế 

chấp và quy định của pháp luật; 

b) Được nhận lại giấy tờ trong hồ sơ thế chấp ngay sau khi thực hiện các nghĩa vụ đối với 

bên nhận thế chấp theo thỏa thuận giữa các bên hoặc trường hợp bên thế chấp thay thế bằng 

biện pháp bảo đảm khác hoặc thay thế tài sản bảo đảm khác khi được bên nhận thế chấp 

đồng ý; 

c) Các quyền khác theo thỏa thuận với bên nhận thế chấp và quy định của pháp luật. 

2. Nghĩa vụ của bên thế chấp: 

a) Cung cấp đầy đủ hồ sơ thế chấp theo quy định tại Điều 9 Thông tư này; 

b) Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận ghi trong hợp đồng thế chấp; 

c) Trong trường hợp nhà ở thế chấp bị hư hỏng, bị tiêu hủy, không thể hoàn thành việc xây 

dựng hoặc bị dừng quá trình xây dựng thì bên thế chấp phải thông báo ngay cho bên nhận 

thế chấp và thay thế bằng tài sản khác có giá trị tương đương hoặc bổ sung, thay thế bằng 

biện pháp bảo đảm khác, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; 

d) Tạo điều kiện để bên nhận thế chấp thực hiện quyền giám sát, kiểm tra quá trình hình 

thành tài sản thế chấp; 

đ) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với bên nhận thế chấp và quy định của pháp 

luật. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp 
1. Quyền của bên nhận thế chấp: 

a) Yêu cầu bên thế chấp cung cấp đầy đủ hồ sơ thế chấp theo quy định tại Điều 9 Thông tư 

này; 

b) Thực hiện quyền giám sát, kiểm tra quá trình hình thành tài sản thế chấp; 

c) Được quyền định giá lại tài sản thế chấp định kỳ hoặc tại bất kỳ thời điểm nào theo thỏa 

thuận ghi trong hợp đồng thế chấp để yêu cầu bên thế chấp bổ sung, thay thế tài sản thế 

chấp hoặc biện pháp bảo đảm khác nếu xét thấy cần thiết; 

d) Thực hiện xử lý tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật trong trường hợp bên thế 

chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp 

đồng thế chấp, hợp đồng cho vay; 
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đ) Yêu cầu chủ đầu tư có nhà ở hình thành trong tương lai bán cho bên thế chấp, bên thế 

chấp cung cấp thông tin liên quan đến tài sản thế chấp và tạo điều kiện để bên nhận thế chấp 

thực hiện quyền giám sát, kiểm tra quá trình hình thành tài sản thế chấp; 

e) Các quyền khác theo thỏa thuận với bên thế chấp và quy định của pháp luật. 

2. Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp: 

a) Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp; 

b) Kiểm tra, xác minh dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai đủ 

điều kiện thế chấp theo quy định tại Điều 7 Thông tư này; 

c) Giám sát, kiểm tra quá trình hình thành tài sản thế chấp; 

d) Không được cản trở hoặc gây khó khăn cho việc hình thành tài sản thế chấp khi thực hiện 

việc giám sát, kiểm tra; 

đ) Giao lại các giấy tờ mà bên thế chấp đã nộp trong hồ sơ thế chấp cho bên thế chấp sau 

khi bên thế chấp thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc trường hợp bên thế chấp thay thế 

bằng biện pháp bảo đảm khác hoặc thay thế tài sản bảo đảm khác khi được bên nhận thế 

chấp đồng ý; 

e) Sau khi ký kết hợp đồng thế chấp, bên nhận thế chấp phải gửi văn bản cho chủ đầu tư để 

thông báo về việc bên mua nhà ở hình thành trong tương lai đã thế chấp nhà ở; 

g) Lưu hồ sơ thế chấp trong hồ sơ cho vay theo quy định của pháp luật; 

h) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với bên thế chấp và quy định của pháp luật. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư có nhà ở hình thành trong tương lai bán cho 

tổ chức, cá nhân 
1. Quyền của chủ đầu tư: 

a) Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hồ sơ thế chấp không đúng quy định tại 

Thông tư này; 

b) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nghĩa vụ của chủ đầu tư: 

a) Chủ đầu tư có hồ sơ gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được thông báo nhà ở đủ 

điều kiện được bán; 

b) Cung cấp đầy đủ, trung thực các tài liệu có liên quan đến nhà ở để bên mua nhà ở thực 

hiện việc thế chấp tại tổ chức tín dụng theo quy định tại Thông tư này. Giao cho bên nhận 

thế chấp các giấy tờ, tài liệu liên quan đến nhà ở thế chấp phát sinh sau thời điểm xác lập 

hợp đồng thế chấp theo ủy quyền của bên thế chấp; 

c) Khi nhận được thông báo của bên nhận thế chấp về việc nhà ở hình thành trong tương lai 

đang được thế chấp, chủ đầu tư không được làm thủ tục chuyển nhượng nhà ở hình thành 

trong tương lai đó cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào, nếu chưa có văn bản đồng ý của bên 

nhận thế chấp; 

d) Tạo điều kiện để bên nhận thế chấp thực hiện quyền giám sát, kiểm tra quá trình hình 

thành nhà ở thế chấp; 

đ) Thông báo cho bên thế chấp, bên nhận thế chấp biết tiến độ thanh toán tiền mua nhà ở, 

tiến độ xây dựng và hoàn thành việc xây dựng nhà ở; 

e) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Chương II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẾ CHẤP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở, NHÀ Ở 

HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI 

Điều 7. Điều kiện thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở và thế chấp nhà ở hình thành 

trong tương lai tại tổ chức tín dụng 
1. Chủ đầu tư được thế chấp một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng nhà ở khi đáp 

ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có hồ sơ dự án, có thiết kế kỹ thuật của dự án được phê duyệt; 

b) Có Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; 

c) Là dự án đầu tư xây dựng nhà ở quy định tại Điều 8 Thông tư này. 
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2. Chủ đầu tư được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

a) Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Nhà ở thế chấp phải thuộc diện đã xây dựng xong phần móng theo quy định của pháp luật 

về xây dựng; 

c) Không nằm trong phần dự án mà chủ đầu tư đã thế chấp theo quy định tại khoản 1 Điều 

này; 

d) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; 

đ) Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành 

chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

e) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Tổ chức, cá nhân được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai quy định tại khoản 2 

Điều 147 Luật nhà ở khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

a) Đối với tổ chức, cá nhân thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai được xây dựng trên 

thửa đất ở hợp pháp của mình: 

(i) Có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất 

đai; 

(ii) Có Giấy phép xây dựng nếu thuộc diện phải có giấy phép xây dựng theo quy định của 

pháp luật có liên quan; 

(iii) Các điều kiện quy định tại điểm d, đ, e khoản 2 Điều này; 

b) Đối với tổ chức, cá nhân thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai mua của chủ đầu tư 

trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở: 

(i) Có hợp đồng mua bán nhà ở ký kết với chủ đầu tư; 

(ii) Có văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở nếu là bên nhận chuyển nhượng 

hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định; 

(iii) Có giấy tờ chứng minh đã đóng tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư theo tiến độ thỏa thuận 

trong hợp đồng mua bán nhà ở; 

(iv) Không thuộc diện đang có khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở 

hoặc về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở này; 

(v) Các điều kiện quy định tại điểm đ, e khoản 2 Điều này. 

Điều 8. Loại dự án đầu tư xây dựng nhà ở được thế chấp vay vốn tại tổ chức tín dụng 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở được thế chấp để vay vốn theo quy định tại Thông tư này là 

một trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Nhà ở, bao 

gồm: 

1. Dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo một công trình nhà ở độc lập hoặc một cụm công 

trình nhà ở. 

2. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ 

tại khu vực nông thôn. 

3. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích 

đất trong dự án để xây dựng nhà ở. 

4. Dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh. 

Điều 9. Hồ sơ thế chấp 
Hồ sơ thế chấp để vay vốn tại tổ chức tín dụng bao gồm các giấy tờ sau đây: 

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

a) Hồ sơ dự án, thiết kế kỹ thuật của dự án được phê duyệt; 

b) Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền (bản gốc); 

c) Hợp đồng thế chấp phù hợp với quy định của pháp luật; 

d) Các giấy tờ khác (nếu có). 

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

trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở: 
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a) Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Giấy tờ chứng minh đã hoàn thành xong phần móng theo quy định của pháp luật về xây 

dựng. 

3. Đối với tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai được mua của chủ đầu tư 

trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở: 

a) Hợp đồng mua bán nhà ở được ký giữa bên thế chấp với chủ đầu tư phù hợp quy định của 

pháp luật về nhà ở (bản gốc); 

b) Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở 

đối với trường hợp bên thế chấp là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở (bản 

gốc); 

c) Giấy tờ chứng minh đã đóng tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư theo tiến độ thỏa thuận trong 

hợp đồng mua bán nhà ở (bản gốc); 

d) Hợp đồng thế chấp phù hợp với quy định của pháp luật; 

đ) Các giấy tờ khác (nếu có). 

4. Đối với tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai của tổ chức, cá nhân xây dựng 

trên thửa đất ở hợp pháp của mình: 

a) Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai 

(bản gốc); 

b) Giấy phép xây dựng nếu thuộc diện phải có Giấy phép xây dựng; 

c) Hợp đồng thế chấp phù hợp với quy định của pháp luật; 

d) Các giấy tờ khác (nếu có). 

Chương III 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI CHẤP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở, NHÀ Ở 

HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI 

Điều 10. Giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong 

tương lai 
1. Bên nhận thế chấp và bên thế chấp được thỏa thuận lựa chọn việc giải chấp một phần 

thông qua việc rút bớt tài sản thế chấp hoặc giải chấp toàn bộ tài sản thế chấp là dự án đầu 

tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai. 

2. Thỏa thuận về giải chấp tài sản thế chấp phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, 

quy trình, thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận về giải chấp tài sản thế chấp thực hiện 

theo quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Việc giải chấp tài sản thế chấp là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong 

tương lai quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo trình tự sau đây: 

a) Khi có nhu cầu giải chấp tài sản thế chấp, bên thế chấp gửi văn bản đề nghị giải chấp và 

các giấy tờ có liên quan theo thỏa thuận về giải chấp giữa các bên cho bên nhận thế chấp; 

b) Bên nhận thế chấp có văn bản đồng ý giải chấp và hoàn trả cho bên thế chấp văn bản 

đồng ý giải chấp, các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp theo thỏa thuận về giải 

chấp giữa các bên. 

Điều 11. Đăng ký thay đổi thế chấp, đăng ký xóa đăng ký thế chấp sau khi giải chấp 
Việc đăng ký thay đổi thế chấp, đăng ký xóa đăng ký thế chấp sau khi thực hiện giải chấp 

quy định tại Điều 10 Thông tư này thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký thay 

đổi thế chấp, đăng ký xóa đăng ký thế chấp. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015. 

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài 

sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai tại tổ chức tín dụng 

được thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

3. Việc thế chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai 

trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các bên thực hiện các nội dung trong hợp 
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đồng thế chấp phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết. Việc sửa đổi, bổ 

sung hợp đồng thế chấp phải phù hợp với quy định tại Thông tư này. 

4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng 

các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch 

Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm tổ 

chức thực hiện Thông tư này./.  

  

  

Nơi nhận: 

- Như khoản 4 Điều 12; 

- Ban Lãnh đạo NHNN; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp (để kiểm tra); 

- Công báo; 

- Lưu: VP, Vụ CSTT, Vụ PC. 

KT. THỐNG ĐỐC 

PHÓ THỐNG ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đồng Tiến 
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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 25/2015/TT-NHNN Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN CHO VAY VỐN ƯU ĐÃI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ Ở XÃ HỘI 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư hướng dẫn việc cho vay thực hiện 

chính sách nhà ở xã hội tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này hướng dẫn về việc cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

đối với các tổ chức tín dụng được chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 

ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là 

Nghị định 100/2015/NĐ-CP). 

2. Việc cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và việc vay vốn ưu đãi của các đối tượng

quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 49 Luật Nhà ở để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà 

ở theo quy định cụ thể tại từng chương trình mục tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

quyết định không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. 

3. Việc vay vốn theo quy định của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản

xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và các văn bản hướng dẫn thi hành của 

các cơ quan có thẩm quyền không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Đối tượng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị

định 100/2015/NĐ-CP. 

2. Đối tượng vay vốn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa

chữa nhà để ở quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP. 

3. Các tổ chức tín dụng được chỉ định triển khai cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách

nhà ở xã hội (sau đây gọi là tổ chức tín dụng được chỉ định) là các tổ chức tín dụng do Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) xem xét, quyết định trong 

từng thời kỳ. 

4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng được chỉ định

để thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP. 

Điều 3. Nguyên tắc cho vay 
1. Việc cho vay vốn ưu đãi phải đảm bảo đúng đối tượng, đáp ứng đủ điều kiện theo quy

định. 

2. Trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều chính sách vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở thì

chỉ được áp dụng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất. 

3. Trường hợp hộ gia đình có nhiều đối tượng được hưởng nhiều chính sách vay vốn ưu đãi

thì chỉ áp dụng một chính sách vay vốn cho cả hộ gia đình, 

4. Các tổ chức tín dụng được chỉ định thực hiện việc cho vay ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội bảo

đảm phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về tín dụng và pháp luật có liên 

quan. 
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5. Tổ chức tín dụng được chỉ định có trách nhiệm xem xét, thẩm định, quyết định cho vay 

đối với khách hàng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về cho vay và tự chịu trách 

nhiệm về quyết định cho vay của mình. 

Điều 4. Đối tượng được vay vốn 
Đối tượng được vay vốn là khách hàng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Thông tư 

này. 

Điều 5. Điều kiện cho vay 
Ngoài các điều kiện cho vay theo quy định của pháp luật hiện hành về cho vay của tổ chức 

tín dụng đối với khách hàng, khách hàng phải đáp ứng thêm các điều kiện sau: 

1. Đối với khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 

Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải đáp ứng 

các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP. 

2. Đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho 

thuê, cho thuê mua, bán phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định 

100/2015/NĐ-CP. 

3. Đối với khách hàng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này vay vốn ưu đãi để mua, 

thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị 

định 100/2015/NĐ-CP. 

4. Đối với khách hàng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này vay vốn ưu đãi để xây 

dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình phải đáp ứng các điều kiện quy định tại 

Khoản 3 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP. 

Điều 6. Mức cho vay 
Tổ chức tín dụng được chỉ định căn cứ vào nhu cầu vay vốn, khả năng hoàn trả nợ của 

khách hàng, khả năng nguồn vốn của mình để quyết định mức cho vay đối với khách hàng, 

cụ thể: 

1. Đối với xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê: Mức cho vay tối đa bằng 80% tổng mức 

đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. 

2. Đối với xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán: Mức cho vay tối đa bằng 70% tổng 

mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. 

3. Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho 

vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà. 

4. Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của 

mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không 

vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. 

Điều 7. Thời hạn cho vay 
1. Đối với khách hàng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này đầu tư xây dựng nhà ở xã 

hội chỉ để cho thuê: Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 20 năm kể từ 

ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. 

2. Đối với khách hàng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này đầu tư xây dựng nhà ở xã 

hội để cho thuê mua: Thời hạn cho vay tối thiểu là 10 năm và tối đa không quá 15 năm kể từ 

ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. 

3. Đối với khách hàng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này đầu tư xây dựng nhà ở xã 

hội để bán: Thời hạn cho vay tối thiểu là 05 năm và tối đa không quá 10 năm kể từ ngày giải 

ngân khoản vay đầu tiên. 

4. Đối với đối tượng khách hàng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này để mua, thuê, 

thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Thời hạn cho vay tối 

thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. 

5. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn ngắn hơn thời hạn cho vay tối thiểu 

quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều này thì được thỏa thuận với tổ chức tín dụng cho vay về 

thời hạn cho vay cụ thể. 

Điều 8. Đồng tiền cho vay 
Đồng tiền cho vay là đồng Việt Nam. 
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Điều 9. Giải ngân, kiểm tra, giám sát vốn vay 
1. Tổ chức tín dụng được chỉ định thực hiện giải ngân vốn vay đã cam kết đối với các đối 

tượng khách hàng vay vốn quy định Khoản 1 Điều 2 Thông tư này theo tiến độ thực hiện dự 

án, phương án và hợp đồng tín dụng đã ký kết. Số tiền giải ngân từng đợt căn cứ vào khối 

lượng hoàn thành công trình theo điểm dừng kỹ thuật. 

2. Tổ chức tín dụng được chỉ định giải ngân vốn vay đối với các đối tượng khách hàng vay 

vốn theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này theo thỏa thuận trong hợp đồng tín 

dụng được ký giữa khách hàng và tổ chức tín dụng cho vay. 

3. Tổ chức tín dụng được chỉ định thực hiện giải ngân, kiểm tra, giám sát vốn vay theo quy 

định của pháp luật hiện hành về cho vay và quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc sử 

dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng đối với 

khách hàng. 

Điều 10. Lãi suất cho vay 
1. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do 

Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố trong từng thời kỳ 

2. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây 

dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị 

của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. 

3. Lãi suất cho vay ưu đãi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này đảm bảo nguyên tắc: 

a) Không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong 

cùng thời kỳ. 

b) Lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thấp hơn 

đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua bán. 

Điều 11. Quy trình, thủ tục cho vay vốn 
Tổ chức tín dụng được chỉ định hướng dẫn cụ thể, chi tiết và niêm yết công khai về quy 

trình thủ tục vay vốn đảm bảo các nội dung sau: 

1. Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng chuẩn bị và gửi cho tổ chức tín dụng được chỉ định 

nơi muốn vay hồ sơ vay vốn theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng được chỉ định. 

2. Trên cơ sở hồ sơ vay vốn do khách hàng cung cấp, tổ chức tín dụng thực hiện thẩm định 

và quyết định cho vay theo quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật hiện hành 

về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. 

Tổ chức tín dụng quy định cụ thể và niêm yết công khai thời hạn tối đa phải thông báo quyết 

định cho vay hoặc không cho vay đối với khách hàng. Trường hợp quyết định không cho 

vay, tổ chức tín dụng thông báo bằng văn bản cho khách hàng lý do từ chối cho vay khi 

khách hàng có yêu cầu. 

3. Việc cho vay của tổ chức tín dụng được chỉ định và khách hàng phải được lập thành hợp 

đồng cho vay. Hợp đồng cho vay phải có các nội dung theo quy định của pháp luật hiện 

hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. 

Điều 12. Phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro 
1 .Việc phân loại nợ, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý 

rủi ro của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với các khoản cho vay thực hiện chính sách 

nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Việc xử lý nợ bị rủi ro thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 13. Tái cấp vốn 
Việc tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng được chỉ định để thực hiện chính sách nhà ở xã 

hội thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 14. Trách nhiệm của khách hàng 
1. Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn và chịu 

trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp cho tổ chức tín dụng 

được chỉ định. 

2. Sử dụng vốn vay đúng mục đích, thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong hợp 

đồng tín dụng và các cam kết khác. 
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3. Hoàn trả đầy đủ gốc, lãi đúng hạn cho ngân hàng theo hợp đồng tín dụng đã ký. 

4. Khách hàng vay vốn có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả đầy đủ 

gốc, lãi vay đúng hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký; thực hiện đầy đủ cam kết trong hợp 

đồng tín dụng và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 15. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng được chỉ định 
1. Tổ chức tín dụng được chỉ định ban hành văn bản hướng dẫn về cho vay hỗ trợ nhà ở 

trong hệ thống, phù hợp với các quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan. 

2. Theo dõi, hạch toán, quản lý riêng việc cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội. 

3. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay đảm bảo khách hàng sử dụng vốn vay 

đúng mục đích, đúng cam kết tại hợp đồng tín dụng. 

4. Định kỳ chậm nhất vào ngày 15 hàng tháng gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng các 

ngành kinh tế) báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo Mẫu biểu 01, Mẫu biểu 02 

đính kèm Thông tư này và chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin, số liệu báo cáo 

Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 16. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước 
1. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế: 

a) Đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng 

được chỉ định để thực hiện chính sách nhà ở xã hội; 

b) Đầu mối tham mưu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định các tổ chức tín dụng triển 

khai cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội. 

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình 

thực hiện Thông tư này. 

2. Vụ Chính sách Tiền tệ 

a) Đầu mối tham mưu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xác định và thông báo lãi suất cho 

vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với các khách hàng quy định tại Khoản 1 

Điều 2 Thông tư này để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. 

b) Đầu mối tham mưu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết 

định lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này 

để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. 

3. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: 

a) Thực hiện thanh tra, giám sát việc cho vay của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với 

khách hàng theo quy định của pháp luật; 

b) Phối hợp với Vụ Tín dụng các ngành kinh tế và các đơn vị có liên quan xử lý các vấn đề 

phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. 

4. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

a) Theo dõi, tổng hợp tình hình cho vay của tổ chức tín dụng được chỉ định để thực hiện 

chính sách nhà ở xã hội tại địa phương; 

b) Tham mưu và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cho vay để thực hiện chính sách 

nhà ở xã hội tại địa phương. Trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà 

nước (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) để được xem xét, xử lý. 

Điều 17. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015. 

Điều 18. Tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc 

Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám 

đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được chỉ định; các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà 

ở xã hội chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./. 

  

 

 

KT. THỐNG ĐỐC 

PHÓ THỐNG ĐỐC 

Nguyễn Đồng Tiến 
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BỘ XÂY DỰNG 

--------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 05/2015/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ NHÀ Ở RIÊNG LẺ 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo 

trì nhà ở riêng lẻ. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ. 

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc xây 

dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ trên lãnh thổ Việt Nam. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Nhà ở riêng lẻ (sau đây viết tắt là nhà ở) là công trình được xây dựng trong khuôn viên

đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

2. Công trình liền kề là công trình nằm sát nhà ở được xây dựng, có chung hoặc không có

chung bộ phận kết cấu (móng, cột, tường, sàn, mái) với nhà ở được xây dựng. 

3. Công trình lân cận là các công trình ở gần vị trí xây dựng nhà ở có thể bị ảnh hưởng lún,

biến dạng hoặc bị các hư hại khác do việc xây dựng nhà ở gây nên. 

4. Chủ nhà là tổ chức, cá nhân sở hữu vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở.

Điều 3. Nguyên tắc cơ bản trong quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở 
1. Công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng nhà ở phải phù hợp với quy hoạch xây

dựng được duyệt, giấy phép xây dựng (nếu có) và các yêu cầu khác có liên quan quy định 

tại Khoản 3 Điều 79 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 

2. Chủ nhà, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý chất lượng xây dựng và

bảo trì nhà ở chịu trách nhiệm về các nội dung công việc do mình thực hiện theo quy định 

của pháp luật và theo nội dung hợp đồng đã ký kết (nếu có). 

Điều 4. Khảo sát xây dựng nhà ở 
Tùy theo quy mô nhà ở, việc khảo sát xây dựng thực hiện theo các quy định sau: 

1. Đối với nhà ở dưới 7 tầng, chủ nhà được tự thực hiện hoặc thuê cá nhân, tổ chức có đủ

điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện khảo sát xây dựng. Trường hợp không thuê 

khảo sát xây dựng, chủ nhà có thể áp dụng một trong các phương pháp sau: kiểm tra trực 

tiếp thông qua hố đào thủ công để xác định chiều dày, chất lượng các lớp đất và xác định 

lớp đất dự kiến đặt móng nhà; tham khảo số liệu khảo sát địa chất công trình, giải pháp xử 

lý nền móng của các công trình liền kề, lân cận; tham khảo số liệu địa chất công trình nơi 

xây dựng nhà ở do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp. 

2. Đối với nhà ở từ 7 tầng trở lên, việc khảo sát xây dựng phải được tổ chức khảo sát có đủ

điều kiện năng lực theo quy định thực hiện. 
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Điều 5. Thiết kế xây dựng nhà ở 
1. Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có 

chiều cao dưới 12m, chủ nhà được tự thiết kế. 

2. Đối với nhà ở dưới 7 tầng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, việc thiết kế 

phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện. 

3. Đối với nhà ở từ 7 tầng trở lên, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện 

năng lực theo quy định thực hiện và phải được thẩm định theo quy định tại Điểm b Khoản 1 

Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng. 

Điều 6. Thi công xây dựng nhà ở 
1. Quản lý trong thi công xây dựng 

a) Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có 

chiều cao dưới 12m, chủ nhà được tự tổ chức thi công xây dựng và chịu trách nhiệm về an 

toàn xây dựng và các ảnh hưởng của việc xây dựng nhà ở đến các công trình liền kề, lân 

cận; 

b) Đối với nhà ở dưới 7 tầng, trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này, việc thi công 

xây dựng được tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm thi công xây dựng công trình với quy mô 

tương tự thực hiện. Trong quá trình thi công xây dựng, nếu phát hiện có dấu hiệu bất 

thường, chủ nhà phải tham khảo ý kiến của thiết kế để kịp thời xử lý; 

c) Đối với nhà ở từ 7 tầng trở lên, việc thi công xây dựng phải được tổ chức có đủ điều kiện 

năng lực thi công xây dựng theo quy định thực hiện. Chủ nhà phải chuẩn bị hồ sơ hoàn 

thành công trình theo quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này và thông báo cho cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền để được kiểm tra trước khi đưa công trình vào sử dụng. 

2. Khuyến khích giám sát thi công xây dựng nhà ở với các nội dung chủ yếu sau: 

a) Kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn đối với nhà ở và các công trình 

liền kề, lân cận; 

b) Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây 

dựng; 

c) Kiểm tra hệ thống cốp pha, giàn giáo thi công; 

d) Kiểm tra biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi 

công. 

Điều 7. Bảo trì nhà ở 
1. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng nhà ở phải thực hiện bảo trì nhà ở theo quy định; 

định kỳ tổ chức kiểm tra các bộ phận kết cấu chịu lực chính (mái, cột, dầm, sàn, tường chịu 

lực), hệ thống cơ - điện, hệ thống cấp thoát nước, kiểm định an toàn thang máy (nếu có); có 

giải pháp xử lý, khắc phục ngay những hư hỏng ảnh hưởng đến việc sử dụng và an toàn nhà 

ở. 

2. Khi phát hiện nhà ở có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc sử dụng, 

chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng cần báo cáo ngay với chính quyền địa phương, tổ 

chức kiểm định chất lượng công trình (nếu cần thiết); thực hiện các biện pháp khẩn cấp như 

hạn chế hoặc ngừng sử dụng, di chuyển người và tài sản để đảm bảo an toàn nếu nhà ở có 

nguy cơ sập đổ. 

Điều 8. Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm 
1. Trước khi thi công xây dựng, chủ nhà chủ động liên hệ với các chủ sở hữu hoặc người 

quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận để kiểm tra hiện trạng và ghi nhận các khuyết tật 

của công trình liền kề, lân cận (nếu có). Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình 

liền kề, lân cận có trách nhiệm phối hợp với chủ nhà để kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công 

trình làm căn cứ giải quyết các tranh chấp (nếu có). 

2. Trong quá trình thi công xây dựng, nếu công trình liền kề, lân cận có dấu hiệu bị lún, nứt, 

thấm, dột hoặc có nguy cơ sập đổ do ảnh hưởng của việc xây dựng nhà ở gây ra, chủ nhà 

phải phối hợp với chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận để 
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kiểm tra, xác định nguyên nhân và thống nhất biện pháp khắc phục. Trường hợp các bên 

không thống nhất thì tranh chấp phát sinh được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

3. Các vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng nhà ở được xử lý theo quy định của 

pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan. 

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý chất lượng và bảo 

trì nhà ở 
1. Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì nhà ở cho Sở 

Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng và bảo 

trì nhà ở trên địa bàn; xử lý những sai phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra theo 

quy định. 

Điều 10. Quy định về chuyển tiếp 
1. Đối với nhà ở đã có Giấy phép xây dựng hoặc đã khởi công xây dựng trước ngày Thông 

tư này có hiệu lực, việc quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở thực hiện theo Thông 

tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng quy định một số nội 

dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ. 

2. Đối với các trường hợp còn lại, việc quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở thực 

hiện theo quy định của Thông tư này. 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế Thông tư 

số 10/2014/TT-BXD ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung 

về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý 

kiến phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét, hướng dẫn./. 

  

  
Nơi nhận: 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
  

PHỤ LỤC 
DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng) 

1) Giấy phép xây dựng. 

2) Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát 

thi công xây dựng (nếu có). 

3) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. 

4) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng. 

5) Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng. 

6) Bản vẽ hoàn công (trong trường hợp việc thi công xây dựng có sai khác so với thiết kế 

bản vẽ thi công xây dựng). 

7) Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có). 

8) Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền (nếu có) về an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn vận hành thang máy. 
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BỘ XÂY DỰNG 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số : 37/2009/TT-BXD Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2009 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ GIÁ DỊCH VỤ NHÀ CHUNG CƯ 

Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khoá 11; 

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư, như 

sau: 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh : Thông tư này hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch

vụ đối với nhà chung cư và nhà nhiều tầng có mục đích sử dụng hỗn hợp mà có phần diện 

tích là nhà ở (sau đây gọi chung là nhà chung cư); không bao gồm nhà chung cư xây dựng 

theo Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh 

viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê; Quyết định số 

66/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại 

các khu công nghiệp thuê; Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách 

phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị ngày 24/4/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ.  

2. Đối tượng áp dụng : Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến

việc xác định, quản lý giá dịch vụ nhà chung cư. 

Điều 2. Nguyên tắc xác định giá dịch vụ nhà chung cư 

1. Giá dịch vụ nhà chung cư được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí,

một phần lợi nhuận định mức hợp lý để quản lý, vận hành nhà chung cư hoạt động bình 

thường; nhưng phải phù hợp với thực tế kinh tế xã hội của từng địa phương và thu nhập của 

người dân từng thời kỳ và được trên 50% các thành viên trong Ban quản trị nhà chung cư 

thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Đối với nhà chung cư chưa thành 

lập được Ban quản trị thì giá dịch vụ nhà chung cư phải được trên 50% hộ dân cư đang sống 

tại nhà chung cư nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Trường 

hợp giá dịch vụ nhà chung cư đã có thoả thuận trong hợp đồng mua bán căn hộ thì thực hiện 

như thoả thuận đó.  

2. Chi phí dịch vụ nhà chung cư trong giá dịch vụ nhà chung cư được thu, chi theo nguyên

tắc tự thu, tự trang trải và công khai nhằm đảm bảo nhà chung cư hoạt động bình thường. 

3. Các chi phí sử dụng nhiên liệu, điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ khác của

từng căn hộ không tính trong giá dịch vụ nhà chung cư, mà do người sử dụng căn hộ trực 

tiếp chi trả với đơn vị cung cấp dịch vụ đó (nếu có hợp đồng sử dụng riêng) hoặc trả cho 

doanh nghiệp quản lý vận hành (nếu không có hợp đồng sử dụng riêng) theo khối lượng 

thực tế tiêu thụ và được tính toán cộng thêm phần hao hụt (nếu có). 

4. Chi phí bảo trì là toàn bộ chi phí cho việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa,

sửa chữa lớn và sửa chữa đột xuất nhằm duy trì chất lượng của nhà chung cư; và không tính 

vào giá dịch vụ nhà chung cư. 

5. Nguồn thu từ kinh doanh các dịch vụ khác thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư

(nếu có) được hạch toán theo đúng chế độ tài chính theo quy định của Bộ Tài chính và để bù 

đắp chi phí dịch vụ nhà chung cư nhằm mục đích giảm giá dịch vụ nhà chung cư.  

6. Đối với dự án nhà chung cư có sử dụng dịch vụ cao cấp không thuộc phần sở hữu chung

(như tắm hơi, bể bơi, sân tennis hoặc các dịch vụ cao cấp khác) thì do người sử dụng dịch 
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vụ cao cấp đó thoả thuận với doanh nghiệp quản lý vận hành; và không tính vào giá dịch vụ 

nhà chung cư. 

Chương II 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 3. Nội dung các chi phí cấu thành giá dịch vụ nhà chung cư  

1. Nội dung dịch vụ nhà chung cư gồm các hoạt động cung cấp các dịch vụ như: điều khiển 

và duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị thuộc phần sở hữu chung hoặc sử dụng 

chung nhà chung cư, bảo vệ, vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt 

côn trùng và các dịch vụ khác đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động bình thường. 

2. Giá dịch vụ nhà chung cư, bao gồm: 

2.1. Chi phí dịch vụ nhà chung cư (gồm chi phí trực tiếp, chi phí quản lý chung của doanh 

nghiệp quản lý vận hành, chi phí cho Ban quản trị (nếu có)); 

2.2. Lợi nhuận định mức hợp lý; 

2.3. Thuế giá trị gia tăng. 

3. Nội dung các chi phí cấu thành giá dịch vụ nhà chung cư : 

3.1. Chi phí dịch vụ nhà chung cư, bao gồm: 

3.1.1. Chi phí trực tiếp : 

a) Chi phí sử dụng năng lượng, nguyên, nhiên, vật liệu và các chi phí khác (nếu có) để phục 

vụ công tác vận hành nhà chung cư (bao gồm thang máy, máy bơm nước, máy phát điện dự 

phòng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết bị khác); 

b) Chi phí nhân công điều khiển và duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị nhà chung 

cư (bao gồm thang máy, máy bơm nước, máy phát điện dự phòng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

và các trang thiết bị khác); 

c) Chi phí cho các dịch vụ trong khu nhà chung cư như: bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu 

gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác (nếu có) đ-

ược xác định trên cơ sở khối lượng công việc cần thực hiện và mức giao khoán thoả thuận 

trong hợp đồng dịch vụ; 

d) Chi phí điện chiếu sáng công cộng, nước công cộng trong khu nhà chung cư; 

e) Chi phí văn phòng phẩm, bàn ghế, phòng làm việc, chi phí điện, nước sinh hoạt và một số 

chi phí khác của bộ phận quản lý nhà chung cư. 

3.1.2. Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp quản lý vận hành được phân bổ vào giá dịch 

vụ nhà chung cư, bao gồm: 

a) Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp lương, chi phí BHXH, bảo hiểm y tế, 

kinh phí công đoàn và các khoản trích nộp khác từ quỹ lương trả cho bộ phận quản lý của 

doanh nghiệp : 

- Chi phí tiền lương được xác định trên cơ sở định biên cán bộ công nhân viên và mức 

lương, phụ cấp lương, các khoản trích nộp khác từ quỹ lương theo quy định hiện hành của 

Nhà nước; 

- Chi phí tiền công được xác định trên cơ sở hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập 

thể giữa doanh nghiệp quản lý vận hành với người lao động. 

- Chi phí BHXH, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của cán bộ công nhân viên theo quy 

định hiện hành của Nhà nước. 

b) Chi phí khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp quản lý vận hành. Việc trích, quản lý và sử 

dụng khấu hao TSCĐ theo quy định của Bộ Tài chính.  

3.1.3. Chi phí cho Ban quản trị, bao gồm chi phí phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên 

Ban quản trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của Ban quản trị. 

3.2. Lợi nhuận định mức hợp lý cho doanh nghiệp quản lý, vận hành nhà chung cư được 

tính tối đa là 10% chi phí dịch vụ nhà chung cư sau khi trừ đi khoản thu được từ kinh doanh, 

dịch vụ các diện tích thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư (chưa bao gồm thuế giá trị 

gia tăng). 

3.3. Thuế giá trị gia tăng: Theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 4. Xác định giá dịch vụ nhà chung cư 
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Công thức xác định :  
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Trong đó : 

Gdv - Giá dịch vụ nhà chung cư cho 1m2 diện tích sàn sử dụng thuộc sở hữu riêng của chủ 

căn hộ hoặc diện tích sàn sử dụng thuộc phần sở hữu riêng khác (đồng/m2/tháng) (đã bao 

gồm thuế GTGT); 

Q – Tổng chi phí dịch vụ nhà chung cư hàng năm (đồng/năm) (chưa bao gồm thuế GTGT); 

Tdv – Khoản thu được từ kinh doanh, dịch vụ các diện tích thuộc phần sở hữu chung của nhà 

chung cư hàng năm (nếu có) (đồng/năm); 

S – Tổng diện tích sàn sử dụng thuộc sở hữu riêng của chủ căn hộ và diện tích sàn sử dụng 

thuộc phần sở hữu riêng khác (nếu có) (m2); 

12 – Tổng số tháng tính giá sử dụng dịch vụ trong năm; 

P – Lợi nhuận định mức hợp lý (đơn vị tính %); 

K1 – Hệ số giảm giá do doanh nghiệp quản lý vận hành hỗ trợ giảm giá dịch vụ (nếu có); 

K2 – Hệ số phân bổ giá dịch vụ nhà chung cư (đối với những diện tích sàn sử dụng ngoài 

mục đích ở như văn phòng, thương mại…) do Ban quản trị nhà chung cư quy định (nếu có); 

T – Thuế suất thuế giá trị gia tăng. 

Điều 5. Xác định giá dịch vụ nhà chung cư không do doanh nghiệp quản lý vận hành 

Đối với nhà chung cư không do doanh nghiệp quản lý vận hành thì chi phí dịch vụ nhà 

chung cư không bao gồm chi phí quản lý chung của doanh nghiệp quản lý vận hành được 

quy định tại khoản 3.1.2 điều 3 của Thông tư này. 

Chương III 

QUẢN LÝ GIÁ DỊCH VỤ NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 6. Chủ đầu tư, doanh nghiệp quản lý vận hành, Ban quản trị nhà chung cư có 

trách nhiệm 

1. Chủ đầu tư dự án nhà chung cư căn cứ mức thu tối đa (giá trần) hoặc khung giá dịch vụ 

do UBND cấp tỉnh quy định để tính toán hiệu quả khi lập dự án và lập phương án mức thu 

giá dịch vụ để làm cơ sở ký kết hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư, hợp đồng cung cấp 

dịch vụ nhà chung cư; 

2. Doanh nghiệp quản lý vận hành chủ động tính toán, xác định giá dịch vụ nhà chung cư 

theo hướng dẫn tại Thông tư này để trình Chủ đầu tư (nếu có) hoặc đơn vị quản lý nhà 

chung cư làm cơ sở thông qua Ban quản trị nhà chung cư hoặc các hộ dân cư đang sống tại 

nhà chung cư. 

3. Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc quản lý vận hành theo 

nội dung hợp đồng đã ký kết; nghiệm thu, thanh toán và thanh lý hợp đồng với doanh 

nghiệp quản lý vận hành; trực tiếp thu hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp quản lý vận hành 

thu giá dịch vụ nhà chung cư.  

Điều 7. Căn cứ điều chỉnh giá dịch vụ nhà chung cư 

1. Điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, địa phương và thu nhập bình quân đầu 

người trong từng thời kỳ; 

2. Quan hệ cung, cầu về số lượng dịch vụ, chất lượng dịch vụ nhà chung cư; 

3. Sự biến động của giá cả thị trường hoặc sự thay đổi về cơ chế chính sách của Nhà nước 

làm tăng (giảm) 10% chi phí dịch vụ nhà chung cư và lợi nhuận hợp lý của doanh nghiệp 

quản lý vận hành. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước 

1. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh hướng dẫn, định kỳ 

tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Thông tư này. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 
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2.1. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, chi phí hợp lý của các dịch vụ nhà chung 

cư để quy định mức thu tối đa (giá trần) hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư theo từng cấp 

nhà, hạng nhà chung cư, chất lượng dịch vụ và tình hình thực tế của địa phương để áp dụng 

trên địa bàn tỉnh; đồng thời báo cáo về Bộ Xây dựng để theo dõi, kiểm tra. 

2.2. Căn cứ tình hình Ngân sách địa phương, thu nhập thực tế của người dân trong từng thời 

kỳ trên địa bàn và để khuyến khích người dân ở nhà chung cư nhằm tiết kiệm quỹ đất, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định việc hỗ trợ một phần giá dịch vụ nhà chung cư.  

2.3. Quyết định hoặc uỷ quyền cho Sở Xây dựng, UBND cấp huyện phê duyệt giá dịch vụ 

nhà chung cư khi có tranh chấp về giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn. 

2.4. Xem xét, rà soát điều chỉnh mức giá tối đa hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư cho 

phù hợp với tình hình thực tế.  

2.5. Tổ chức, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Thông tư này 

trên địa bàn tỉnh. 

Điều 9. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định, quản lý 

giá dịch vụ nhà chung cư 

1. Doanh nghiệp quản lý vận hành có trách nhiệm : 

a) Tổ chức quản lý, vận hành và cung cấp các dịch vụ theo đúng thoả thuận trong hợp đồng, 

đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự, tạo lập nếp sống văn minh đô thị cho người dân sinh sống 

trong khu chung cư; đồng thời duy trì chất lượng, kiến trúc, cảnh quan, vệ sinh môi trường 

của khu nhà chung cư;  

b) Tổ chức thu, chi, hạch toán giá dịch vụ nhà chung cư và các nguồn thu, chi khác đảm bảo 

công khai, minh bạch theo đúng quy định của Nhà nước. 

2. Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm : 

a) Giám sát việc thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp quản lý vận hành; đồng thời định kỳ 

hàng năm hoặc đột xuất báo cáo UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện việc thu, chi liên quan 

đến giá dịch vụ nhà chung cư nếu UBND cấp đó yêu cầu. Đồng thời, phải niêm yết công 

khai việc thu, chi giá dịch vụ nhà chung cư cho người dân biết theo định kỳ mỗi năm/1 lần 

hoặc báo cáo đột xuất nếu có trên 50% số hộ dân yêu cầu. 

b) Kiểm tra các báo cáo thu, chi tài chính về quản lý vận hành do doanh nghiệp quản lý vận 

hành thực hiện theo hợp đồng đã ký kết và báo cáo với Hội nghị nhà chung cư theo quy 

định. 

3. Trường hợp, giá dịch vụ nhà chung cư sau khi được tính đúng, tính đủ theo quy định ở 

Điều 2 cao hơn mức giá hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư do UBND cấp tỉnh ban hành 

mà được trên 50% hộ dân cư đang sống tại nhà chung cư hoặc được trên 50% thành viên 

trong Ban quản trị nhà chung cư nhất trí thông qua thì thực hiện theo mức giá và chất lượng 

dịch vụ như thoả thuận giữa doanh nghiệp quản lý vận hành và các hộ dân cư; đồng thời báo 

cáo UBND cấp tỉnh và Bộ Xây dựng để theo dõi, kiểm tra. 

4. Trường hợp xảy ra tranh chấp về giá dịch vụ nhà chung cư thì doanh nghiệp quản lý vận 

hành được tạm thu theo mức giá trần hoặc giá trong khung giá dịch vụ nhà chung cư do 

UBND cấp tỉnh ban hành cho đến khi giải quyết xong tranh chấp. 

5. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân khác thực hiện xác định và quản lý giá dịch vụ nhà 

chung cư theo các quy định của Thông tư này. 

Điều 10. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.  

2. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến 

phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét, hướng dẫn./. 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Trần Văn Sơn 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 123/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ KHUNG LÃI SUẤT CHO VAY ƯU ĐÃI NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH 

SÁCH XÃ HỘI THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

TRONG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2019-2020 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín 

dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ phiên họp 

Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tại Tờ trình số 

80/TTr-NHCS ngày 14 tháng 11 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Khung lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối 

tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy 

định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý nhà ở xã hội trong trung hạn giai đoạn 2019-2020 như sau: 

Lãi suất không thấp hơn lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 

33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ 

nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ 

nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) và không vượt quá lãi 

suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để mua, thuê, thuê mua 

nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định của Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở 

xã hội. 

Điều 2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám 

đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

Vương Đình Huệ 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 18/2018/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ HƯỚNG DẪN CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHO VAY 

NHÀ Ở XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 

CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số Điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực 

hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 

năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh 

Quyết định này quy định về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện cho vay nhà ở 

xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Ngân hàng Chính sách xã hội.

2. Các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định trong từng

thời kỳ (sau đây gọi là các tổ chức tín dụng). 

3. Đối tượng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị

định số 100/2015/NĐ-CP (sau đây gọi chung là khách hàng vay vốn). 

4. Đối tượng vay vốn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa

chữa nhà để ở theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (sau đây 

gọi chung là khách hàng vay vốn). 

5. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Chương II CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT 

Mục 1. CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

Điều 3. Điều kiện được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất 

Các Khoản cho vay được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất khi đáp ứng đầy đủ 

các Điều kiện sau: 

1. Đã ký hợp đồng tín dụng và đã được giải ngân vốn vay tại các tổ chức tín dụng theo đúng

quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam. 

2. Đúng đối tượng và khách hàng vay vốn sử dụng vốn vay đúng Mục đích theo quy định

của pháp luật. 

3. Là Khoản cho vay trong hạn tại thời điểm cấp bù chênh lệch lãi suất.

Trường hợp các Khoản cho vay (gồm cả gốc và lãi) bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ 

(trừ trường hợp các Khoản cho vay bị rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng được gia hạn nợ 

theo quy định) thì không được cấp bù chênh lệch lãi suất đối với Khoảng thời gian vay bị 

quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ. 

Trường hợp khách hàng vay vốn đã trả hết Phần nợ quá hạn và Khoản cho vay được xác 

định trở lại trạng thái trong hạn (khách hàng trả nợ đúng hạn từ kỳ trả nợ tiếp theo) thì 

khách hàng tiếp tục được cấp bù chênh lệch lãi suất theo quy định tại Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại Quyết định này. 
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Điều 4. Mức chênh lệch lãi suất cấp bù, thời gian cấp bù chênh lệch lãi suất 

1. Mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước cấp bù cho các tổ chức tín dụng thực 

hiện cho vay Chương trình nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 3%/năm, áp dụng 

trong giai đoạn 2016 - 2020. 

2. Thời gian được cấp bù chênh lệch lãi suất bằng thời gian các Khoản cho vay đối với 

khách hàng vay vốn được quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. 

Điều 5. Trình tự thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất 

1. Lập kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất: 

a) Các tổ chức tín dụng lập kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất năm theo công thức sau: 

Số cấp bù chênh lệch lãi 

suất trong năm kế hoạch 
= 

Dư nợ cho vay bình quân 

năm kế hoạch 
x 

Mức chênh lệch lãi suất 

cấp bù năm kế hoạch 

Trong đó: 

- Dư nợ cho vay bình quân năm kế hoạch được tính theo công thức bình quân số học giữa 

dư nợ đầu năm và dư nợ cuối năm kế hoạch; 

- Mức chênh lệch lãi suất cấp bù năm kế hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết 

định này. 

b) Hàng năm, chậm nhất vào ngày 31/7, các tổ chức tín dụng lập kế hoạch cấp bù chênh 

lệch lãi suất cả năm kế hoạch theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 

này; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (01 bộ), đồng gửi Bộ Tài chính (01 bộ) và Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam (01 bộ) để tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước. 

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp để bố trí dự toán ngân sách nhà nước 

theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật đầu tư công. 

2. Tạm cấp bù chênh lệch lãi suất hàng quý: 

a) Tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo quý về tình hình thực hiện cho vay, văn 

bản đề nghị tạm cấp bù chênh lệch lãi suất quý của các tổ chức tín dụng và căn cứ vào dự 

toán ngân sách được giao, Bộ Tài chính thực hiện tạm cấp bù chênh lệch lãi suất. 

b) Số tiền tạm cấp bù chênh lệch lãi suất trong quý bằng 80% số tiền cấp bù chênh lệch lãi 

suất phát sinh quý trước. Tổng số tiền tạm cấp bù chênh lệch lãi suất trong năm tối đa không 

vượt quá số dự toán được giao. 

3. Quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất: 

a) Kết thúc năm tài chính, các tổ chức tín dụng xác định số tiền cấp bù chênh lệch lãi suất 

thực tế trong năm đề nghị ngân sách nhà nước cấp bù, như sau: 

- Số tiền lãi thực tế cấp bù cho một Khoản giải ngân được tính theo phương pháp tổng các 

tích số giữa mức lãi suất cấp bù với dư nợ cho vay tương ứng với số ngày dư nợ thực tế, 

theo công thức sau: 

Số tiền lãi thực tế 

cấp bù cho một 

Khoản giải ngân 

= 
n

1

 
Mức chênh 

lệch lãi suất 

cấp bù năm 

x 

Tổng các tích số giữa số dư nợ 

(tương ứng với lãi suất cho vay cùng 

kỳ) với số ngày dư nợ thực tế 

365 ngày 

Trong đó: Mức chênh lệch lãi suất cấp bù theo quy định tại Điều 4 Quyết định này và được 

tính theo đơn vị %/năm; n là số ngày dư nợ trong kỳ được cấp bù lãi suất. 

- Số tiền lãi thực tế cấp bù cho một Khoản cho vay là tổng số tiền lãi thực tế cấp bù cho tất 

cả các Khoản giải ngân của Khoản cho vay đó. 

- Số tiền được cấp bù lãi suất là tổng số tiền lãi thực tế cấp bù của tất cả các Khoản cho vay 

thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và hướng dẫn của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

b) Hồ sơ quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất bao gồm: 

- Hồ sơ quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất gửi Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam gồm: Công văn đề nghị quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất, trong đó số đề nghị 

quyết toán không vượt quá số liệu đã được cơ quan kiểm toán xác nhận; báo cáo tổng hợp 

số liệu đề nghị quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất của từng Khoản cho vay đã được kiểm 
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toán bởi kiểm toán độc lập hoặc Kiểm toán Nhà nước theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Quyết định này. 

- Tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp cho Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam các tài liệu (bản chính hoặc bản sao do tổ chức tín dụng đóng dấu sao y) để phục vụ 

công tác rà soát, đối chiếu quyết toán khi có yêu cầu, bao gồm: Hợp đồng tín dụng, khế ước 

hoặc các giấy tờ tương đương để xác định đối tượng khách hàng vay vốn, tình hình thực 

hiện cho vay, dư nợ, thu nợ; thiết kế - dự toán xây dựng nhà ở xã hội, hợp đồng mua, thuê, 

thuê mua nhà ở xã hội, phương án cải tạo, sửa chữa nhà để ở để làm căn cứ phê duyệt quyết 

toán số cấp bù chênh lệch lãi suất vay vốn. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín 

dụng chịu trách nhiệm về tính hợp lệ và chính xác của hồ sơ quyết toán và số liệu đề nghị 

ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất. 

c) Trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, các tổ chức tín dụng phải hoàn 

thiện hồ sơ quyết toán và gửi Bộ Tài chính đề nghị quyết toán, báo cáo tổng hợp số liệu đề 

nghị quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều này. 

4. Rà soát, đối chiếu số liệu đề nghị quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất 

a) Thực hiện rà soát, đối chiếu số liệu đề nghị quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất. 

Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành rà soát, đối chiếu số 

liệu đề nghị quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất của các tổ chức tín dụng trong vòng 60 

ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất của các tổ 

chức tín dụng và các tổ chức tín dụng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ quyết toán theo quy định tại 

điểm b Khoản 3 Điều này. 

b) Xử lý chênh lệch số liệu. 

- Trường hợp có sự chênh lệch giữa số đề nghị quyết toán và số rà soát quyết toán của Bộ 

Tài chính thì các tổ chức tín dụng thực hiện Điều chỉnh trên sổ sách kế toán số quyết toán 

cấp bù chênh lệch lãi suất theo số liệu đã được Bộ Tài chính rà soát, đối chiếu. 

- Việc xử lý chênh lệch giữa số đề nghị quyết toán của các tổ chức tín dụng và số rà soát 

quyết toán của Bộ Tài chính được thực hiện trong thời gian 45 ngày kể từ ngày Bộ Tài 

chính ra thông báo duyệt quyết toán. 

- Trường hợp phải kéo dài thời gian xử lý chênh lệch giữa số rà soát của Bộ Tài chính và số 

đề nghị quyết toán và các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, 

quyết định. 

- Trường hợp số ngân sách nhà nước đã tạm cấp bù chênh lệch lãi suất cho các tổ chức tín 

dụng cao hơn số rà soát của Bộ Tài chính thì số chênh lệch sẽ được Bộ Tài chính chuyển 

thành số tạm cấp của năm sau. 

c) Xử lý trong trường hợp khách hàng vay vốn sử dụng vốn vay sai Mục đích: Khi phát hiện 

khách hàng sử dụng vốn vay sai Mục đích, các tổ chức tín dụng thực hiện xử lý theo quy 

định của pháp luật. Trường hợp ngân sách nhà nước đã cấp bù chênh lệch lãi suất, tổ chức 

tín dụng báo cáo Bộ Tài chính số tiền đã cho vay bị sử dụng sai Mục đích để Bộ Tài chính 

thực hiện giảm trừ vào số tiền tạm cấp của quý tiếp theo; trường hợp ngân sách nhà nước 

chưa cấp bù chênh lệch lãi suất, tổ chức tín dụng thực hiện loại trừ số tiền cho vay đã sử 

dụng sai Mục đích ra khỏi dư nợ cho vay đề nghị ngân sách nhà nước cấp bù. 

Điều 6. Chế độ báo cáo 

1. Đối với báo cáo quý 

Trong vòng tháng đầu quý tiếp theo, các tổ chức tín dụng gửi báo cáo quý về kết quả thực 

hiện cho vay theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP cho Bộ Tài chính, Bộ Xây 

dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Mẫu số 03 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Quyết định này. 

2. Đối với báo cáo năm 

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, các tổ chức tín dụng gửi báo cáo 

năm về kết quả thực hiện cho vay theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP cho Bộ 
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Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo 

Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 
Mục 2. CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

Điều 7. Ngân hàng Chính sách xã hội được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất 

và phí quản lý khi thực hiện cho vay để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, cho vay để mua, thuê, 

thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại Nghị định 

số 100/2015/NĐ-CP theo cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất theo quy định hiện hành áp dụng 

đối với Ngân hàng Chính sách xã hội khi cho vay các Chương trình hỗ trợ người nghèo và 

các đối tượng chính sách của Nhà nước. 

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Trách nhiệm của Bộ kế hoạch và Đầu tư 

Cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển, trình cấp có thẩm quyền quyết định để thực hiện cấp 

bù chênh lệch lãi suất thực hiện cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 

của các tổ chức tín dụng để tổng hợp và bố trí dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo 

quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật đầu tư công. 

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

1. Căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước giao để thực hiện tạm cấp bù và quyết toán cấp

bù chênh lệch lãi suất cho các tổ chức tín dụng. 

2. Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện rà soát, đối chiếu số liệu

đề nghị quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất của các tổ chức tín dụng. 

Điều 10. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

1. Chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam chỉ định thực hiện cho vay nhà ở xã hội theo đúng quy định tại Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP. 

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ

quyết định về lãi suất cho vay ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới 

hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và 

mức chênh lệch lãi suất cấp bù đối với các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay nhà ở xã hội 

theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. 

3. Phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện rà soát, đối chiếu số liệu đề nghị quyết toán cấp bù

chênh lệch lãi suất của các tổ chức tín dụng. 

Điều 11. Trách nhiệm của các tổ chức tín dụng 

1. Thực hiện việc cho vay và hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định tại Nghị định số

100/2015/NĐ-CP, Quyết định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

2. Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo đề nghị ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi

suất. 

3. Báo cáo kết quả thực hiện cho vay theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP theo

quy định tại Điều 6 Quyết định này. 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2018 và áp dụng đối với các

Khoản giải ngân vốn vay từ ngày 10 tháng 12 năm 2015. 

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính

sách xã hội và các tổ chức tín dụng được chỉ định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./ 

THỦ TƯỚNG 

Nguyễn Xuân Phúc 

PHỤ LỤC 
(Kèm theo Quyết định số: 18/2018/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ) 

Mẫu 

01 
Kế hoạch cho vay Chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 

Mẫu 

02 

Báo cáo số liệu đề nghị quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện cho vay 

Chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 
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Mẫu 

03 

Báo cáo tình hình thực hiện cho vay Chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP 

Mẫu 

04 

Báo cáo tình hình thực hiện cho vay Chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP 
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Mẫu số 01 

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

KẾ HOẠCH CHO VAY CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 

100/2015/NĐ-CP 

Đơn vị: đồng 

TT 
Dư nợ đầu 

năm 

Phát sinh 

trong năm Dư nợ 

cuối năm 

Dư nợ cho 

vay bình 

quân năm kế 

hoạch 

Mức chênh 

lệch lãi suất 

cấp bù năm 

kế hoạch 

Số tiền đề nghị 

được cấp bù 

chênh lệch lãi 

suất 

Cho 

vay 

Thu 

nợ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)x(6) 

        

        

        

        

 

 

Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Kiểm soát 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

…., ngày... tháng... năm... 

Tổng giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Mẫu số 02 

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT 

THỰC HIỆN CHO VAY CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 

100/2015/NĐ-CP 

Đơn vị: đồng 

STT 
Tên chi 

nhánh 

Dư nợ 

đầu 

năm 

Phát sinh 

trong năm 

Dư nợ 

cuối 

năm 

Số tiền đề 

nghị 

được cấp 

bù chênh 

lệch lãi 

suất 

trong 

năm 

Số tiền đã 

được ngân 

sách tạm 

cấp bù 

chênh lệch 

lãi suất 

trong năm 

Số đã cấp 

bù chênh 

lệch lãi 

suất bị thu 

hồi trong 

năm 

Số tiền còn 

được cấp bù 

chênh lệch 

lãi suất 

trong năm 

Cho 

vay 
Thu nợ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
(9)=(6)-(7)-

(8) 

1.          

2.          

…          

          

 Tổng số         

 

 

Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Kiểm soát 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

…., ngày... tháng... năm... 

Tổng giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 03 

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHO VAY CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI 

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2015/NĐ-CP 

Quý…../….. 

Đơn vị: đồng 

STT 
Tên chi 

nhánh 

Dư nợ 

đầu 

quý 

Phát sinh 

trong quý 
Dư nợ 

cuối 

quý 

Số tiền 

tạm cấp 

bù chênh 

lệch lãi 

suất trong 

quý 

Số tiền cấp 

bù chênh 

lệch lãi 

suất phát 

sinh trong 

quý 

Số tiền cấp bù 

chênh lệch lãi 

suất bị thu hồi 

trong quý 

Lũy kế số 

tiền cấp bù 

chênh lệch 

lãi suất 

Cho 

vay 

Thu 

nợ 

Số 

tiền 

Lý do 

thu hồi 
 

1.           

2.           

....           

           

 Tổng số          

 

 

Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Kiểm soát 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

…., ngày... tháng... năm... 

Tổng giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Mẫu số 04 

TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHO VAY CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở XÃ HỘI 

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2015/NĐ-CP 

Năm.... 

Đơn vị: đồng 

STT 
Tên chi 

nhánh 

Dư nợ 

đầu 

năm 

Phát sinh 

trong năm 
Dư nợ 

cuối 

năm 

Số tiền 

tạm cấp 

bù chênh 

lệch lãi 

suất trong 

năm 

Số tiền cấp 

bù chênh 

lệch lãi 

suất phát 

sinh trong 

năm 

Số tiền cấp bù 

chênh lệch lãi 

suất bị thu hồi 

trong năm 

Lũy kế số 

tiền cấp bù 

chênh lệch 

lãi suất 

Cho 

vay 

Thu 

nợ 

Số 

tiền 

Lý do thu 

hồi 
 

1.           

2.           

....           

           

 
Tổng 

số 
         

 

 

Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Kiểm soát 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

…., ngày... tháng... năm... 

Tổng giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu) 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH 

PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 630/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ LÃI SUẤT CHO VAY ƯU ĐÃI NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ 

HỘI THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng 

đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; 

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản 

lý nhà ở xã hội; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tại Tờ trình số 

07/TTr-NHCS ngày 07 tháng 03 năm 2017, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng quy 

định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý nhà ở xã hội trong năm 2017 là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn 

được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Đình kỳ hàng năm, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện sơ kết, đánh giá; đề xuất, kiến nghị 

điều chỉnh lãi suất cho phù hợp. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân 

hàng Chính sách xã hội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

  

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các 

Vụ: HC, TH, TKBT, KGVX; 

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).MCường  

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH 

PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 27/2015/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015 

  

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ TIÊU CHUẨN NHÀ Ở CÔNG VỤ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiêu chuẩn nhà ở công vụ. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định tiêu chuẩn nhà ở công vụ bao gồm: Tiêu chuẩn 

diện tích sử dụng và định mức trang bị nội thất nhà ở công vụ. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà ở công vụ, đơn vị 

quản lý vận hành nhà ở công vụ. 

b) Các đối tượng được thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Điều 32 của Luật Nhà ở năm 2014. 

c) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bố trí cho thuê nhà ở công vụ. 

Điều 2. Quy định thiết kế nhà ở công vụ 

1. Các loại nhà ở công vụ 

a) Đối với nhà biệt thự 

Được thiết kế theo kiểu biệt thự đơn lập hoặc biệt thự song lập. Chiều cao tối đa không quá 3 

tầng. Diện tích đất khuôn viên biệt thự không nhỏ hơn 350 m2 và không lớn hơn 500 m2. 

b) Đối với căn hộ chung cư tại khu vực đô thị 

Được thiết kế kiểu căn hộ khép kín, diện tích sử dụng mỗi căn hộ không nhỏ hơn 25 m2 và 

không lớn hơn 160 m2. 

c) Đối với căn nhà khu vực nông thôn 

Được thiết kế căn nhà kiểu khép kín, diện tích sử dụng mỗi căn nhà không nhỏ hơn 25 m2 và 

không lớn hơn 90 m2. 

2. Nhà ở công vụ được thiết kế theo tiêu chuẩn diện tích sử dụng phù hợp với từng nhóm đối 

tượng (chức danh). Diện tích sử dụng nhà ở công vụ được quy định cụ thể như sau: 

TT Loại nhà 
Diện tích đất 

(m2) 

Tổng diện tích sử 

dụng (m2) 

I BIỆT THỰ   

1 Loại A 450 - 500 300 - 350 

2 Loại B 350 -400 250 - 300 

II CĂN HỘ CHUNG CƯ KHU VỰC ĐÔ THỊ   

1 Căn hộ loại 1 - 140 - 160 

2 Căn hộ loại 2 - 100 - 115 

3 Căn hộ loại 3 - 80 - 90 

4 Căn hộ loại 4 - 60 - 70 

5 Căn hộ loại 5 - 25 - 45 

III CĂN NHÀ KHU VỰC NÔNG THÔN     
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1 Căn nhà loại 1 - 80 - 90 

2 Căn nhà loại 2 - 55 - 65 

3 Căn nhà loại 3 - 40 - 45 

4 Căn nhà loại 4 - 25 - 35 

Điều 3. Đối tượng và điều kiện thuê nhà ở công vụ 

Đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở công vụ thực hiện theo quy định tại Điều 32 của Luật 

Nhà ở năm 2014. 

Điều 4. Tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ 

1. Biệt thự loại A 

Được bố trí cho các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

2. Biệt thự loại B 

Được bố trí cho các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên, trừ các chức danh quy 

định tại Khoản 1 Điều này. 

3 .Căn hộ chung cư loại 1 

Được bố trí cho cho các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên đến dưới 10,4. 

4. Căn hộ chung cư loại 2 

Được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên; Trung tướng, Thiếu 

tướng trong các lực lượng vũ trang; nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các 

chức danh tương đương. 

5. Căn hộ chung cư loại 3 tại khu vực đô thị hoặc căn nhà loại 1 tại khu vực nông thôn 

Được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,3; chuyên viên cao 

cấp (A3); giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu 

vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu 

vực biên giới, hải đảo; Đại tá, Thượng tá, Trung tá trong các lực lượng vũ trang; nhà khoa học 

được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy 

định của Luật Khoa học và Công nghệ và các chức danh tương đương. 

6. Căn hộ chung cư loại 4 tại khu vực đô thị hoặc căn nhà loại 2 tại khu vực nông thôn 

Được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,2 đến dưới 7; chuyên viên chính 

(A2); giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực 

nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực 

biên giới, hải đảo; Thiếu tá, Đại uý trong các lực lượng vũ trang. 

7. Căn hộ chung cư loại 5 tại khu vực đô thị hoặc căn nhà loại 3 tại khu vực nông thôn 

Được bố trí cho các chức danh chuyên viên (A0, A1) hoặc chức danh tương đương; Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; giáo viên, bác sĩ và nhân viên y 

tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; sĩ quan từ Thiếu úy 

đến Thượng úy trong các lực lượng vũ trang, quân nhân chuyên nghiệp. 

8. Căn nhà loại 4 tại khu vực nông thôn 

Được bố trí cho các chức danh công chức loại B, C, quân nhân chuyên nghiệp; giáo viên, bác sĩ 

và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, 

vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo. 

Điều 5. Tiêu chuẩn trang bị nội thất nhà ở công vụ 

1. Nguyên tắc trang bị nội thất nhà ở công vụ 

a) Thực hiện trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ đối với trường hợp mua nhà (căn hộ) chưa 

có trang thiết bị nội thất để bố trí làm nhà ở công vụ. Đối với nhà (căn hộ) khi mua đã có trang 

thiết bị nội thất thì không được trang bị thay thế đối với những máy móc, thiết bị dời không gắn 

với nhà ở công vụ (ví dụ như: Máy giặt, tủ lạnh và các thiết bị khác) và chỉ được trang bị bổ 
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sung những trang thiết bị còn thiếu hoặc chưa đồng bộ theo thiết kế phù hợp với quy định tại 

Khoản 2, Khoản 4 Điều này. 

b) Thiết bị, vật dụng nội thất nhà ở công vụ được trang bị phải có niên hạn sử dụng tối thiểu 5 

năm. 

2. Trang bị nội thất biệt thự, căn hộ chung cư bố trí làm nhà ở công vụ tại khu vực đô thị bao 

gồm: Bộ bàn ghế và kệ ti vi phòng khách, máy điều hòa nhiệt độ các phòng, bộ bàn ghế phòng 

ăn, tủ lạnh, tủ bếp (đồng bộ), bộ bếp và máy hút mùi; tủ đứng, giường, đệm, máy giặt, bình 

nóng lạnh, 01 bộ bàn ghế làm việc. 

3. Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất cơ bản cho biệt thự, căn hộ chung cư tại khu vực 

đô thị quy định tại Khoản 2 Điều này được quy định như sau: 

a) Loại căn hộ công vụ có 01 phòng ngủ, 01 phòng khách (tương ứng với căn hộ loại 4 và loại 

5): 120 triệu đồng. 

b) Loại căn hộ công vụ có 02 phòng ngủ, 01 phòng khách (tương ứng với căn hộ loại 2 và loại 

3): 160 triệu đồng. 

c) Loại căn hộ công vụ có 03 phòng ngủ, 01 phòng khách (tương ứng với căn hộ loại 1): 200 

triệu đồng. 

d) Đối với biệt thự có 04 phòng ngủ, 01 phòng khách, 01 phòng làm việc: 250 triệu đồng. 

4. Trang bị nội thất đối với căn nhà bố trí làm nhà ở công vụ tại khu vực nông thôn bao gồm: 

Bộ bàn ghế và kệ tivi phòng khách, máy điều hòa nhiệt độ các phòng, bộ bàn ghế phòng ăn 

(nếu có), tủ lạnh, tủ bếp, bếp; tủ đứng, giường đệm, máy giặt, bình nóng lạnh. Đối với những 

nơi chưa có điện lưới thì chưa bố trí các thiết bị sử dụng điện. 

5. Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đối với căn nhà khu vực nông thôn tại Khoản 4 

Điều này được quy định như sau: 

a) Đối với căn nhà thiết kế khép kín có chung phòng ngủ và phòng khách (tương ứng với căn 

hộ loại 4): 75 triệu đồng. 

b) Đối với căn nhà thiết kế khép kín có 01 phòng ngủ, 01 phòng khách riêng biệt (tương ứng 

với căn hộ loại 2 và loại 3): 90 triệu đồng. 

c) Đối với căn nhà thiết kế khép kín có 02 phòng ngủ, 01 phòng khách riêng biệt (tương ứng 

với căn hộ loại 1): 120 triệu đồng. 

6. Việc lựa chọn trang thiết bị nội thất để trang bị phải phù hợp với công năng, diện tích, không 

gian của từng phòng trong căn hộ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

7. Khi giá trang thiết bị nội thất cơ bản trên thị trường có biến động (tăng hoặc giảm) trên 20% 

so với định mức kinh phí tối đa quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều này thì việc điều chỉnh 

định mức kinh phí được thực hiện như sau: 

- Đối với dự án đầu tư nhà ở công vụ của các cơ quan Trung ương (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an): Bộ Xây dựng thống nhất với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

quyết định. 

- Đối với dự án đầu tư nhà ở công vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an thống nhất với Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

quyết định. 

- Đối với dự án đầu tư nhà ở công vụ của địa phương, Sở Xây dựng thống nhất với Sở Tài 

chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

8. Việc sử dụng kinh phí để mua sắm trang thiết bị nội thất cơ bản của nhà ở công vụ phải được 

lập dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 6. Nguyên tắc bố trí nhà ở công vụ 

1. Đối với các chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc 

hội, bố trí theo quỹ nhà ở công vụ hiện có, đảm bảo điều kiện công tác và yêu cầu bảo vệ. 
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2. Trường hợp nhà ở công vụ (thuộc sở hữu của Đảng Cộng sản Việt Nam) là biệt thự có diện 

tích đất, diện tích nhà cao hơn tiêu chuẩn quy định, việc bố trí do Thường trực Ban Bí thư 

quyết định. 

3. Trường hợp người thuê nhà ở công vụ thuộc các nhóm chức danh quy định tại các Khoản 4, 

5, 6, 7 và 8 Điều 4 của Quyết định này mà ở cùng gia đình thì được cộng thêm diện tích sử 

dụng của từng thành viên trong gia đình (6 m2 sử dụng/người). 

4. Trường hợp một người đồng thời đảm nhận nhiều chức danh có tiêu chuẩn sử dụng nhà ở 

công vụ thì được áp dụng tiêu chuẩn nhà ở công vụ theo chức danh cao nhất. 

5. Trường hợp do không đủ loại nhà ở công vụ để bố trí theo tiêu chuẩn, căn cứ vào quỹ nhà ở 

công vụ hiện có, cơ quan quản lý nhà ở công vụ xem xét việc bố trí cho thuê; người thuê nhà ở 

công vụ phải trả tiền thuê (bằng giá thuê được quy định tại Điều 33 của Luật Nhà ở năm 2014 

nhân với diện tích sử dụng được ghi trong Hợp đồng thuê nhà ở công vụ), kể cả khi diện tích sử 

dụng thực tế nhà ở công vụ vượt quá tiêu chuẩn hoặc thấp hơn tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 

Điều 2 của Quyết định này. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng 

a) Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương trên cả nước triển khai thực hiện Quyết định 

này. 

b) Hướng dẫn phương pháp xác định giá thuê và quản lý sử dụng nhà ở công vụ. 

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc 

quản lý, bố trí sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn theo quy định tại Quyết định này. 

Điều 8. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2015. 

2. Trường hợp đã có quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ mà nhà ở công vụ này chưa được 

trang bị nội thất cơ bản trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì giữ nguyên hiện 

trạng theo quyết định bố trí cho thuê nhà ở công vụ cho đến khi người thuê nhà ở công vụ được 

chuyển sang nhà ở công vụ mới đảm bảo tiêu chuẩn nhà ở công vụ theo quy định của Quyết 

định này; việc trang bị nội thất cơ bản cho nhà ở công vụ phải được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt. 

3. Quyết định này thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2008 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công 

vụ và bãi bỏ các quy định về tiêu chuẩn nhà ở công vụ có liên quan kể từ ngày Quyết định này 

có hiệu lực thi hành. 

Điều 9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, 

tổ chức có liên quan và người thuê nhà ở công vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

  
 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH 

PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 2127/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011 

QUYẾT ĐỊNH 
PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ Ở QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM 

NHÌN ĐẾN NĂM 2030 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 

2030 với những nội dung chính sau đây: 

I. QUAN ĐIỂM 
1. Có chỗ ở thích hợp và an toàn là một trong những quyền cơ bản, là điều kiện cần thiết để

phát triển con người một cách toàn diện, đồng thời là nhân tố quyết định để phát triển nguồn 

nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước. Phát triển nhà ở là trách nhiệm của Nhà 

nước, của xã hội và của người dân. 

2. Phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế -

xã hội; Nhà nước ban hành chính sách thúc đẩy thị trường nhà ở phát triển, đồng thời có chính 

sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người 

nghèo gặp khó khăn về nhà ở nhằm góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và phát 

triển đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại. 

3. Phát triển nhà ở tại các địa phương phải phù hợp với chương trình phát triển nhà ở trong

từng giai đoạn của địa phương, phải tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kế hoạch do cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; phát 

triển nhà ở trên cơ sở sử dụng tiết kiệm các nguồn lực, đặc biệt là tài nguyên đất đai; tăng 

cường công tác quản lý xây dựng nhà ở; chú trọng phát triển nhà chung cư, nhà ở để cho thuê, 

kể cả khu vực nhà nước và tư nhân. 

4. Phát triển nhà ở phải bảo đảm an toàn và đáp ứng các điều kiện về chất lượng xây dựng, kiến

trúc, cảnh quan, tiện nghi và môi trường; đủ khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, thảm họa 

thiên tai, sử dụng tiết kiệm năng lượng theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm 

quyền ban hành. 

II. CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung đồng bộ các cơ chế, chính sách về quy hoạch, đất đai, 

tài chính và khoa học công nghệ, xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm để huy động nguồn 

lực của các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường; đồng thời xây 

dựng cơ chế, chính sách phù hợp và chủ động triển khai các chương trình phát triển nhà ở phục 

vụ các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp gặp khó khăn về nhà ở tại khu vực 

đô thị; chú trọng hoàn thiện chính sách và tổ chức triển khai chương trình phát triển nhà ở cho 

công nhân lao động tại các khu công nghiệp; tiếp tục triển khai chương trình phát triển nhà ở 

cho sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; 

thực hiện hỗ trợ các hộ nghèo khu vực nông thôn cải thiện nhà ở; hỗ trợ nâng cao điều kiện an 

toàn về chỗ ở cho đồng bào đang sinh sống tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt, đáp 

ứng khả năng ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 
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Tăng tỷ trọng nhà ở chung cư, đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê tại khu vực đô thị, bao gồm 

nhà ở cho thuê giá rẻ do Nhà nước đầu tư và nhà ở cho thuê thương mại do các thành phần kinh 

tế đầu tư có sự hỗ trợ của Nhà nước; phấn đấu thực hiện đầu tư xây dựng mới nhà ở mỗi năm 

khoảng 100 triệu m2 sàn, trong đó tối thiểu khoảng 20% diện tích sàn trong các dự án phát triển 

nhà ở tại khu vực đô thị dành cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp. 

Các chỉ tiêu phát triển nhà ở, trong đó có chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho từng nhóm đối 

tượng phải được xác định cụ thể trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng 

năm và từng giai đoạn để tổ chức triển khai, đồng thời là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền giám 

sát, đánh giá kết quả thực hiện. 

III. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu đến năm 2015: 

- Diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 22 m2 sàn/người, trong đó tại đô thị đạt 26 

m2/sàn và tại nông thôn đạt 19 m2 sàn/người; phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 6 

m2 sàn/người; 

- Trong giai đoạn 2011 - 2015, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình phát triển nhà ở xã 

hội tại khu vực đô thị và hỗ trợ các hộ nghèo khu vực nông thôn; phấn đấu xây dựng tối thiểu 

khoảng 10 triệu m2 nhà ở xã hội để giải quyết chỗ ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô 

thị (chủ yếu là nhà căn hộ chung cư); đáp ứng cho khoảng 60% số sinh viên, học sinh các 

trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề và 50% công nhân lao động tại 

các khu công nghiệp có nhu cầu về chỗ ở; hoàn thành việc hỗ trợ cho khoảng 400 nghìn hộ gia 

đình (theo chuẩn nghèo mới) tại khu vực nông thôn cải thiện nhà ở; 

- Tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn quốc đạt khoảng 62%, trong đó tại đô thị đạt 65%, tại nông thôn đạt 

60%; giảm tỷ lệ nhà ở đơn sơ xuống dưới 5%; nâng tỷ lệ hộ gia đình có công trình phụ hợp vệ 

sinh lên 70%, trong đó tại đô thị đạt 95% và tại nông thôn đạt 50%; 

- Tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị loại đặc biệt (Hà Nội và thành 

phố Hồ Chí Minh) đạt trên 80%, đô thị từ loại I đến loại II đạt trên 50%, đô thị loại III đạt trên 

30% tổng số đơn vị nhà ở xây dựng mới; tỷ lệ nhà ở cho thuê đạt tối thiểu khoảng 20% tổng 

quỹ nhà ở tại các đô thị loại III trở lên; 

- Phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên cơ sở các 

cơ chế, chính sách đã ban hành; tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện các 

quy định về hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở. 

2. Mục tiêu đến năm 2020: 

- Diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt khoảng 25 m2 sàn/người, trong đó tại đô thị đạt 29 

m2 sàn/người và tại nông thôn đạt 22 m2 sàn/người; phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở tối 

thiểu 8 m2 sàn/người; 

- Trong giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu thực hiện đầu tư xây dựng tối thiểu khoảng 12,5 triệu 

m2 nhà ở xã hội tại khu vực đô thị; đáp ứng cho khoảng 80% số sinh viên, học sinh các trường 

đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề và khoảng 70% công nhân lao động tại 

các khu công nghiệp có nhu cầu được giải quyết chỗ ở; hỗ trợ cho khoảng 500 nghìn hộ gia 

đình (theo chuẩn nghèo mới) tại khu vực nông thôn cải thiện nhà ở; 

- Tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn quốc đạt khoảng 70%, trong đó tại đô thị đạt trên 75%, tại nông thôn 

đạt 65%; xóa hết nhà ở đơn sơ trên phạm vi toàn quốc; nâng tỷ lệ hộ gia đình có công trình phụ 

hợp vệ sinh lên 90%, trong đó tại đô thị đạt xấp xỉ 100% và tại nông thôn đạt trên 80%; 

- Tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại các đô thị loại đặc biệt (Hà Nội và 

thành phố Hồ Chí Minh) đạt trên 90%, đô thị từ loại I đến loại II đạt trên 60%, đô thị loại III 

đạt trên 40% tổng số đơn vị nhà ở xây dựng mới; tỷ lệ nhà ở cho thuê đạt tối thiểu khoảng 30% 

tổng quỹ nhà ở tại các đô thị loại III trở lên. 

Đến năm 2030, phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn quốc khoảng 30 m2 

sàn/người, diện tích nhà ở tối thiểu đạt 12 m2 sàn/người. 
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IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
1. Nhiệm vụ: 

a) Nhà nước tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở 

thương mại để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của 

các đối tượng có khả năng chi trả; 

b) Nhà nước có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở để giải quyết chỗ ở cho các nhóm đối 

tượng chính sách xã hội gặp khó khăn về nhà ở nhưng không đủ khả năng thanh toán theo cơ 

chế thị trường, bao gồm: 

- Giải quyết nhà ở cho người có công với cách mạng theo hướng tiếp tục thực hiện chính sách 

hỗ trợ người có công với cách mạng khi mua, thuê nhà ở đang thuê thuộc sở hữu nhà nước, khi 

giao đất làm nhà ở; thực hiện việc ưu tiên và hỗ trợ đối với người có công với cách mạng khi 

thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng hoặc nhà ở xã hội, nhà ở thu 

nhập thấp do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng; 

- Giải quyết nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn theo hướng tiếp tục thực hiện chính 

sách hỗ trợ để các hộ gia đình có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp 

phần xóa đói, giảm nghèo bền vững theo nguyên tắc Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí từ 

nguồn ngân sách kết hợp với nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội và nguồn 

vốn huy động của cộng đồng, dòng họ và của chính hộ gia đình được hỗ trợ; khuyến khích các 

tổ chức, cá nhân tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các đối tượng gặp 

khó khăn về nhà ở; 

- Giải quyết nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị theo hướng Nhà nước chủ 

động đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội từ nguồn ngân sách nhà nước để cho thuê, thuê mua; 

đồng thời ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi để khuyến khích các thành phần kinh tế tham 

gia đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp để bán, cho thuê, thuê mua;  

- Giải quyết nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ theo hướng 

Nhà nước đầu tư vốn từ ngân sách tạo lập quỹ nhà ở công vụ để bố trí cho cán bộ, công chức 

thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được điều động, luân chuyển 

theo yêu cầu công tác và các đối tượng khác thuộc diện được nhà ở công vụ theo quy định; Nhà 

nước chủ động đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội từ nguồn ngân sách nhà nước để cho thuê, 

thuê mua; nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi để khuyến khích các thành phần 

kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp để bán, cho thuê, thuê mua; 

Nhà nước có chính sách hỗ trợ về tài chính (Quỹ phát triển nhà ở, Quỹ tiết kiệm nhà ở và các 

nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật) để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, 

viên chức, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ cải thiện nhà ở; 

- Giải quyết nhà ở cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân 

theo hướng Nhà nước chủ động đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước để 

cho thuê, thuê mua; nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi để khuyến khích các 

thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp để bán, cho 

thuê, thuê mua đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp; nghiên cứu ban hành sửa đổi, bổ 

sung cơ chế, chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp công tác 

tại khu vực biên giới, hải đảo, các địa bàn khó khăn và chính sách hỗ trợ về tài chính để sỹ 

quan, quân nhân chuyên nghiệp có điều kiện cải thiện nhà ở; 

- Giải quyết nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ 

sở sản xuất, dịch vụ ngoài khu công nghiệp theo hướng Nhà nước chủ động tham gia đầu tư 

phát triển nhà ở cho thuê; đồng thời có chính sách ưu đãi về đất đai, quy hoạch, thuế, tài chính - 

tín dụng để khuyến khích các thành phần kinh tế, gồm: Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ 

tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp sử dụng lao động trong các khu công nghiệp, các cơ sở 

công nghiệp, dịch vụ ngoài khu công nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các hộ gia 
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đình, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê hoặc thuê mua đối với các hộ 

gia đình, cá nhân là công nhân lao động tại các khu công nghiệp; 

- Giải quyết nhà ở cho sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp và dạy nghề theo hướng tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh 

viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê từ 

nguồn trái phiếu Chính phủ, nguồn ngân sách nhà nước (trung ương và địa phương); từng bước 

nghiên cứu phương thức huy động vốn của các thành phần kinh tế tham gia xây dựng nhà ở 

sinh viên trên cơ sở khuyến khích, tạo điều kiện và có chế độ ưu đãi đối với các hộ gia đình, cá 

nhân dành quỹ đất để xây dựng nhà ở cho sinh viên, học sinh các cơ sở đào tạo thuê; 

- Giải quyết nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội đặc biệt khó khăn (người tàn tật, người 

già cô đơn, người nhiễm chất độc da cam …) theo hướng Nhà nước chủ động đầu tư xây dựng 

quỹ nhà ở để bố trí chỗ ở cho các đối tượng xã hội đặc biệt khó khăn, đồng thời khuyến khích 

các thành phần kinh tế tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết để giúp 

đỡ cho các đối tượng xã hội đặc biệt khó khăn có chỗ ở ổn định. 

c) Tiếp tục thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia 

đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở theo quy định do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Các giải pháp thực hiện: 

a) Về chính sách đất đai 

Tập trung khai thác có hiệu quả nguồn lực về đất đai để huy động các thành phần kinh tế tham 

gia phát triển nhà ở; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách đất đai, đặc biệt là 

những nội dung quan trọng liên quan đến lĩnh vực phát triển nhà ở, như bồi thường, giải phóng 

mặt bằng; lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cơ chế tạo quỹ đất 

sạch; kiểm tra rà soát và thu hồi quỹ đất sử dụng lãng phí để bố trí, khai thác có hiệu quả; hoàn 

thiện chính sách tài chính, thuế liên quan đến đất đai … để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở 

nói chung và nhà ở xã hội nói riêng. 

b) Về quy hoạch - kiến trúc 

- Đẩy nhanh việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết trên cơ sở quy hoạch chung đô 

thị, quy hoạch nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xác định và công bố 

quỹ đất được phép xây dựng nhà ở theo quy hoạch để làm cơ sở tổ chức triển khai các dự án 

phát triển nhà ở và tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân xây dựng, cải tạo nhà ở theo quy 

hoạch; 

- Xây dựng, hoàn thiện các chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp trong quy hoạch đô thị, quy hoạch 

điểm dân cư nông thôn, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp; trong 

quy hoạch đô thị phải xác định cụ thể diện tích đất để phát triển từng loại nhà ở, đặc biệt là đất 

để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở thương mại với tỷ lệ hợp lý 

theo quy định của pháp luật về nhà ở; quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch mạng lưới các 

trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề phải gắn với quy hoạch phát 

triển nhà ở cho người lao động, nhà ở cho giáo viên, học sinh, sinh viên; 

- Tập trung xây dựng các khu nhà ở mới để di dời các hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà 

chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp, không bảo đảm an toàn tại trung tâm đô thị; ưu tiên dành 

quỹ đất tại các khu vực này để xây dựng các công trình công cộng theo quy hoạch; đồng thời 

có lộ trình thích hợp để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ có chất lượng thấp, gây ảnh 

hưởng xấu đến sự an toàn của nhân dân và mỹ quan đô thị; 

- Đối với khu vực nông thôn, từng bước thực hiện việc phát triển nhà ở tuân thủ quy hoạch; 

hình thành các điểm dân cư nông thôn có đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo 

đảm phù hợp mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới; thí điểm mô hình phát triển nhà 

ở theo dự án; 

- Kiến trúc nhà ở đô thị và nông thôn phải đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ, có bản sắc, coi trọng 

bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống; ban hành các thiết kế mẫu nhà ở phù hợp với tập 
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quán sinh hoạt, điều kiện sản xuất và truyền thống văn hóa của các vùng, miền, có khả năng 

ứng phó với thiên tai, động đất, biến đổi khí hậu để người dân tham khảo, áp dụng trong xây 

dựng nhà ở. 

c) Về chính sách tài chính - tín dụng và thuế 

- Bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khai thác và huy động tối đa các nguồn lực tài 

chính trong và ngoài nước, vốn ODA cho phát triển nhà ở, đặc biệt là các nguồn tài chính trung 

và dài hạn theo hướng hình thành các quỹ đầu tư nhà ở và bất động sản, phát hành công trái, 

trái phiếu và các hình thức huy động vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; 

- Xây dựng hệ thống cho vay thế chấp nhanh gọn, hiệu quả, an toàn và dễ tiếp cận; bảo đảm 

việc kiểm soát và thu hồi nợ các khoản vay thế chấp; tiêu chuẩn hóa các công cụ và quy trình 

cho vay thế chấp nhà ở; xây dựng chính sách bảo hiểm, bảo lãnh, tín dụng nhà ở, kể cả tín dụng 

nhỏ, tín dụng nhà ở nông thôn để phát triển nhà ở; tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách 

xã hội được tiếp cận các nguồn vốn cho mục đích cải thiện nhà ở; 

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách về thuế nhà ở nhằm khuyến khích sử dụng có hiệu 

quả nhà ở và hạn chế đầu cơ; ưu đãi thuế đối với các dự án phát triển nhà ở cho các đối tượng 

chính sách xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho thuê; 

- Tập trung chỉ đạo việc hình thành Quỹ phát triển nhà ở tại các địa phương theo quy định của 

pháp luật về nhà ở; xây dựng đề án thành lập Quỹ tiết kiệm nhà ở để góp phần tăng thêm nguồn 

cung về tài chính cho chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội và các đối tượng gặp khó khăn 

về nhà ở; 

- Cải cách chế độ tiền lương, bảo đảm có tiền nhà ở trong cơ cấu tiền lương với tỷ lệ hợp lý để 

người làm công hưởng lương, đặc biệt là người hưởng lương từ ngân sách nhà nước có khả 

năng tạo lập nhà ở; nghiên cứu quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động cùng chăm lo 

nhà ở với người lao động, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động; 

- Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, hàng năm bố trí nguồn vốn 

hợp lý từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác hoặc hình thức đầu tư xây dựng 

- chuyển giao (BT), hợp tác công - tư (PPP) để triển khai các chương trình phát triển nhà ở 

thuộc sở hữu nhà nước nhằm hỗ trợ cho người có thu nhập thấp, người nghèo và các đối tượng 

chính sách xã hội khác theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

d) Về chính sách phát triển thị trường nhà ở và quản lý sử dụng nhà ở 

- Chú trọng thực hiện công tác dự báo nhu cầu, lập kế hoạch phát triển nhà ở; đưa các chỉ tiêu 

về phát triển nhà ở, trong đó có chỉ tiêu bắt buộc phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội 05 (năm) năm và hàng năm của toàn quốc và của từng địa phương; 

quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để bảo đảm các kế 

hoạch phát triển nhà ở được thực hiện đạt mục tiêu đề ra; 

- Nghiên cứu ban hành quy định về ưu đãi cũng như các chế tài cụ thể để bảo vệ quyền lợi của 

các nhà đầu tư và người thuê nhà ở; quy định rõ nghĩa vụ của các bên có liên quan nhằm 

khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê; 

- Ban hành quy định cụ thể để đa dạng hóa cơ cấu diện tích căn hộ, bảo đảm cân đối tỷ lệ căn 

hộ có diện tích nhỏ, diện tích trung bình và diện tích lớn, tỷ lệ nhà ở giá thấp, giá trung bình và 

nhà ở cao cấp trong các dự án phát triển nhà ở; 

- Nghiên cứu cơ chế, chính sách và mô hình phát triển, quản lý nhà ở tái định cư để phục vụ 

nhu cầu bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đai theo quy định của pháp luật; 

- Đa dạng hóa hình thức và thời hạn sở hữu nhà ở (sở hữu lâu dài, sở hữu có thời hạn) theo 

từng khu vực và từng thời kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và yêu cầu quản lý nhà 

nước; 

- Hoàn thiện thể chế thị trường nhà ở, bảo đảm thị trường nhà ở phát triển lành mạnh, công 

khai và minh bạch; xây dựng và tin học hóa hệ thống thông tin về nhà ở; 
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- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình quản lý sử dụng nhà chung cư, phát huy vai trò của 

cộng đồng dân cư và của các chủ sở hữu, chủ sử dụng trong quản lý sử dụng, bảo trì nhà ở 

nhằm duy trì và nâng cao tuổi thọ công trình. Xây dựng cộng đồng dân cư đô thị, nông thôn 

bền vững. 

đ) Về khoa học, công nghệ  

- Triển khai nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại trong thiết kế, xây dựng nhà ở nhằm tăng 

tỷ trọng sản xuất trong công xưởng, rút ngắn thời gian và giảm nhân công xây dựng trực tiếp 

ngoài công trường, giảm giá thành xây dựng; có chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp 

sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng mới tiết kiệm năng lượng, vật liệu không nung, vật liệu 

tái chế; ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng nhà ở sinh thái, nhà ở tiết kiệm 

năng lượng; 

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng trong thiết kế, thi công xây dựng và sử dụng nhà ở, 

bảo đảm các công trình nhà ở, kể cả các nhà ở do dân tự xây đạt yêu cầu về chất lượng, an toàn 

trong sử dụng, có khả năng ứng phó với thiên tai, động đất, biến đổi khí hậu; 

- Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển và sử dụng các thiết bị sử dụng năng lượng tái 

tạo trong các công trình nhà ở tại khu vực đô thị và nông thôn. 

e) Về cải cách thủ tục hành chính  

Thực hiện rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, quản lý đất đai, 

quản lý xây dựng để bảo đảm đơn giản, hiệu quả trong quá trình thực hiện xây dựng và quản lý 

nhà ở, tạo điều kiện để các hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất hợp pháp dễ dàng xin 

phép và tự tổ chức xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở theo quy hoạch, cũng như để các chủ đầu 

tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển nhà ở, tăng nguồn cung cho thị trường. 

g) Hoàn thiện cơ cấu tổ chức phát triển và quản lý nhà ở 

- Nghiên cứu hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy về phát triển và quản lý nhà ở các cấp, đặc biệt 

là tại cơ quan trung ương và tại các thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cộng đồng trong việc xây dựng và thực thi 

pháp luật về nhà ở; 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ về phát triển và 

quản lý nhà ở cho cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực nhà ở các cấp và các chủ thể tham 

gia thị trường nhà ở; 

- Hình thành doanh nghiệp với mô hình tổ chức và phương hướng hoạt động phù hợp để đảm 

nhận chức năng phát triển và quản lý nhà ở xã hội, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở cho 

thuê. 

h) Về công tác tuyên truyền, vận động 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp dân cư thay đổi phương thức, tập quán 

từ sở hữu chuyển sang hình thức thuê nhà, từ hình thức ở nhà riêng lẻ chuyển sang căn hộ 

chung cư để phù hợp với điều kiện thu nhập của hộ gia đình, cá nhân và cuộc sống đô thị; tăng 

cường tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong việc cải tạo, xây dựng nhà ở; khuyến khích các hình 

thức liên kết, hợp tác phát triển nhà ở theo mô hình hợp tác xã nhà ở. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản: 

a) Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các cơ 

chế, chính sách về nhà ở tại các Bộ, ngành và địa phương và việc triển khai thực hiện Chiến 

lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030; 

b) Chỉ đạo việc triển khai xây dựng đề án thành lập Quỹ Tiết kiệm nhà ở để trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, quyết định. 

2. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược 

phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; hướng dẫn, đôn đốc việc triển 
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khai thực hiện xây dựng chương trình phát triển nhà ở của các địa phương; theo dõi, tổng hợp 

tình hình triển khai thực hiện Chiến lược để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và tổ chức sơ kết, 

tổng kết việc thực hiện Chiến lược theo định kỳ; đề xuất sửa đổi, bổ sung Chiến lược cho phù 

hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn; 

b) Chủ trì hoặc tham gia đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về xây dựng đô 

thị, pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản phù hợp với định hướng chiến 

lược phát triển nhà ở và tình hình thực tế; nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung và hoàn 

thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến phát triển nhà ở; xây dựng các cơ chế, chính 

sách và giải pháp hỗ trợ cải thiện nhà ở cho từng nhóm đối tượng chính sách xã hội gặp khó 

khăn về nhà ở; 

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan xây dựng chính sách nhà ở 

cho thuê, Đề án Quỹ tiết kiệm nhà ở và các chương trình nhà ở khác, trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết định; 

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương xây dựng hệ thống chỉ tiêu 

thống kê về nhà ở, phục vụ cho công tác hoạch định chính sách và quản lý nhà nước; 

đ) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan xây dựng và triển khai thực 

hiện quy hoạch phát triển nhà ở, các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển nhà ở cho 

từng nhóm đối tượng cụ thể tại các địa bàn trọng điểm theo thẩm quyền và phân giao trách 

nhiệm cho các địa phương để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; chỉ đạo, hướng 

dẫn và giám sát việc tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, các chương trình, đề án, dự án, kế 

hoạch phát triển nhà ở của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn cả nước; 

e) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan giao nhiệm vụ và chỉ đạo 

các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có chức năng đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở tham 

gia các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển nhà ở tại các địa bàn trọng điểm; 

g) Đề xuất phương án hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, mô hình phát triển và quản lý sử dụng 

nhà ở, hệ thống quản lý nhà nước về nhà ở các cấp cho phù hợp trong từng thời kỳ phát triển. 

3. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung 

chính sách, pháp luật về đất đai theo các giải pháp đã đề ra trong Quyết định này để thúc đẩy 

phát triển nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở của các tầng lớp dân cư. 

4. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ 

sung chính sách, pháp luật về đầu tư để đơn giản hóa thủ tục đầu tư nhà ở, ban hành hướng dẫn 

cụ thể việc thực hiện đầu tư phát triển nhà ở theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và 

hình thức hợp tác công tư (PPP); bổ sung danh mục các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thu 

nhập thấp, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật 

về nhà ở thuộc danh mục dự án khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan lập kế hoạch bố trí nguồn 

vốn từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp 

khác theo quy định của pháp luật để thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch nhà ở 

quy định tại Quyết định này sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Trách nhiệm của Bộ Tài chính: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, hoàn thiện cơ 

chế, chính sách về tài chính, thuế liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp, 

nhà ở cho thuê, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp quy định tại Quyết định này; nghiên cứu, 

xây dựng chính sách thuế nhà ở nhằm hạn chế đầu cơ; hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương thành lập và quản lý hoạt động của Quỹ phát triển nhà ở theo quy định 

của pháp luật về nhà ở; ban hành hướng dẫn cụ thể về các cơ chế, chính sách tài chính liên 
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quan đến việc thực hiện đầu tư phát triển nhà ở theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và 

hình thức hợp tác công tư (PPP); 

b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân 

sách nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển nhà ở quy định 

tại Quyết định này. 

6. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ: 

Phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý và phát 

triển nhà ở từ trung ương đến địa phương để thực hiện có hiệu quả việc phát triển và quản lý 

nhà ở theo quy định tại Quyết định này và quy định của pháp luật về nhà ở. 

7. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ cho các đối 

tượng chính sách xã hội, người nghèo, người có công với cách mạng cải thiện nhà ở. 

8. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, hoàn thiện cơ 

chế, chính sách về tín dụng nhà ở; quy trình cho vay thế chấp, giải chấp nhà ở; 

b) Tổ chức đánh giá việc triển khai thực hiện Định hướng tài chính nhà ở giai đoạn 2020 theo 

Quyết định số 105/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và đề 

xuất giải pháp bổ sung, hoàn thiện. 

9. Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan: 

Các Bộ, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối 

hợp nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách và chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách có 

liên quan đến phát triển nhà ở. 

10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

a) Tổ chức chỉ đạo phát triển nhà ở trên địa bàn theo quy định của pháp luật về nhà ở; xây 

dựng, điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở của địa phương đến năm 2020 bảo đảm phù 

hợp với nội dung của Chiến lược này, hoàn thành chậm nhất đến hết quý IV năm 2012; tổ chức 

triển khai thực hiện công tác quy hoạch, chương trình phát triển nhà ở của địa phương, định kỳ 

hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ; 

b) Xây dựng và đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và hàng năm của địa phương và tổ chức 

triển khai thực hiện; 

c) Bố trí quỹ đất để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở cho các 

đối tượng có thu nhập thấp, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên phạm vi địa 

bàn; 

d) Thành lập và đưa vào hoạt động Quỹ phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; 

đ) Thực hiện bố trí vốn từ ngân sách của địa phương để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở 

cho các đối tượng có thu nhập thấp, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội theo quy 

định của pháp luật trên phạm vi địa bàn; 

e) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn. 

11. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, 

vận động nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện pháp luật về nhà ở; vận động các tổ 

chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, hỗ trợ các chương trình xây dựng nhà ở cho các 

đối tượng chính sách xã hội; người có thu nhập thấp, người nghèo gặp khó khăn về nhà ở; 

12. Các Hiệp hội nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực nhà ở có trách nhiệm tuyên truyền, 

giáo dục các hội viên chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực nhà ở; tham gia tư 

vấn, phản biện và tích cực thực hiện các chính sách về nhà ở. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

76/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt định 

hướng phát triển nhà ở đến năm 2020. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

  

  
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

CP; 

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham 

nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc 

TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương 

về chính sách nhà ở và thị trường bất động 

sản; 

- Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về CS nhà ở 

& TTBĐS 

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, KTN (5b) 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

----- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------- 

Số: 17/2008/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008 

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CHUẨN CHO THUÊ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ 

NƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002; 

Căn cứ Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ về việc Điều chỉnh một 

số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 

số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước chưa được cải tạo, xây dựng lại; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước mà chưa được cải tạo, 

xây dựng lại như sau: 

Loại nhà Biệt thự (hạng) Nhà ở thông thường (cấp) 

Cấp, hạng nhà I II III IV I II III IV 

Giá (đồng/m2 sử 

dụng/tháng) 
11.300 13.500 15.800 24.800 6.800 6.300 6.100 4.100 

Việc xác định cấp, hạng nhà ở thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05-BXD/ĐT ngày 09 

tháng 2 năm 1993 của Bộ Xây dựng "về việc hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử 

dụng và phân cấp nhà ở". 

Điều 2. Bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở quy định tại Điều 1 của Quyết định này không áp dụng 

đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại; nhà ở công vụ; nhà ở xã hội 

được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

Đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đã được cải tạo, xây dựng lại thì giá cho thuê nhà ở thực 

hiện theo giá cho thuê nhà ở xã hội quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 

năm 2006 của Chính phủ về "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở". 

Điều 3. Thực hiện miễn, giảm tiền thuê nhà đối với nhà ở mà Nhà nước chưa tiến hành cải tạo, 

xây dựng lại như sau: 

1. Miễn tiền thuê nhà ở cho các đối tượng:

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính 

sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do 

thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng 

tháng. 

b) Các đối tượng thuộc diện được giảm tiền thuê nhà ở quy định tại khoản 2 Điều này hiện

đang sống cô đơn, không nơi nương tựa (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

nơi có nhà ở thuê). 

2. Giảm tiền thuê nhà ở cho các đối tượng:

a) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh, người hưởng chính

sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do 

thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80% được giảm 90% tiền thuê nhà ở phải nộp. 877



b) Người gia nhập tổ chức cách mạng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 

đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 (được quy định tại Điều 10 của Pháp lệnh 

Ưu đãi người có công năm 2005), thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 

thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 

41% đến 60% được giảm 80% tiền thuê nhà ở phải nộp. 

c) Thân nhân của liệt sỹ quy định tại khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ 

suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%; người có công giúp đỡ cách mạng 

đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương 

"Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong 

gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" được 

giảm 70% tiền thuê nhà ở phải nộp. 

d) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động 

kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân 

chương kháng chiến hạng I hoặc Huân chương chiến thắng hạng I được giảm 65% tiền thuê 

nhà ở phải nộp. 

3. Điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê nhà ở 

a) Người được miễn, giảm tiền thuê nhà ở phải là người có tên trong hợp đồng thuê nhà ở (bao 

gồm người đại diện và các thành viên khác có tên trong hợp đồng thuê nhà). 

b) Trường hợp một người thuộc đối tượng được hưởng nhiều chế độ miễn, giảm tiền thuê nhà ở 

thì được áp dụng mức cao nhất để tính. 

c) Trường hợp một hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc diện được giảm tiền thuê nhà ở quy 

định tại khoản 2 Điều này thì được miễn tiền thuê nhà ở. 

Điều 4. Một số quy định cụ thể 

1. Bên thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải đảm bảo sử dụng nhà ở đúng mục đích và không 

được tự ý cho người khác thuê lại nhà ở. 

2. Bên thuê nhà ở có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của mình đối với nhà ở 

thuê, trường hợp bên thuê nhà ở không trả tiền thuê nhà liên tiếp 03 tháng trở lên mà không có 

lý do chính đáng (như đi công tác, học tập, chữa bệnh hoặc gặp rủi ro chưa có Điều kiện nộp 

tiền) thì áp dụng theo các quy định của pháp luật về nhà ở để xử lý. 

Điều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

1. Căn cứ bảng giá chuẩn qui định tại Điều 1 của Quyết định này để quy định giá cho thuê cụ 

thể đối với quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn đảm bảo phù hợp với cấp đô thị, vị 

trí, tầng cao và Điều kiện hạ tầng kỹ thuật của nhà ở cho thuê theo hướng dẫn của Bộ Xây 

dựng. 

2. Căn cứ vào thời gian đã sử dụng, mức độ hư hỏng, xuống cấp của nhà cho thuê, mức độ mà 

người thuê nhà đã đầu tư sửa chữa các hư hỏng của nhà được thuê để Điều chỉnh giảm giá cho 

thuê nhà nhưng mức giảm tối đa không được vượt quá 30% số tiền thuê nhà phải trả theo giá 

quy định tại Quyết định này. 

3. Trong trường hợp Nhà nước có Điều chỉnh tiền lương cơ bản thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố có trách nhiệm Điều chỉnh tăng giá thuê nhà ở tương ứng với tỉ lệ tăng của tiền 

lương. 

Điều 6. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng 

1. Quy định các hệ số Điều chỉnh giá cho phù hợp với cấp đô thị, vị trí, tầng cao và Điều kiện 

hạ tầng kỹ thuật của nhà ở cho thuê. 

2. Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu và quản lý, sử dụng tiền thu về cho thuê nhà ở 

thuộc sở hữu nhà nước theo nguyên tắc đảm bảo kinh phí cho công tác quản lý, duy tu, sửa 

chữa nhằm duy trì chất lượng quỹ nhà ở cho thuê. 
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3. Hướng dẫn, kiểm tra và giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết 

định này theo thẩm quyền. 

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết 

định này thay thế cho Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 11 năm 1992 của Thủ tướng 

Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương. Các quy định trái với Quyết 

định này được bãi bỏ. 

Điều 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

  

 
Nơi nhận:  

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển VN; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát 

ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực 

thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KTTH (5b). 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số: 1436/BXD-QLN 

V/v: Thực hiện Luật Nhà ở 

số 65/2014/QH13 và Luật 

Kinh doanh bất động sản số 

66/2014/QH13. 

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015 

Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 đã được 

Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 25/11/2014 (sau đây gọi là Luật Nhà ở 

2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014); hai Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/7/2015. Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành khẩn 

trương hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn 

thực hiện hai Luật này. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Văn bản số 946/TTg-KTN ngày 30/6/2015 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Nhà ở 

2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và để đảm bảo các hoạt động liên quan đến lĩnh 

vực nhà ở và kinh doanh bất động sản không bị gián đoạn trong khi chờ Chính phủ ban hành 

các Nghị định hướng dẫn, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai 

thực hiện nghiêm túc và tuân thủ đầy đủ các nội dung đã được quy định cụ thể trong 

Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014. 

Riêng đối với một số nội dung mà Luật Nhà ở năm 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 

năm 2014 giao cho Chính phủ, Bộ Xây dựng quy định chi tiết thì kể từ ngày 01/7/2015 cho 

đến khi các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành hai Luật nêu trên được ban hành và có hiệu lực thi hành được áp dụng các văn 

bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Nhà ở năm 2005 và Luật Kinh doanh bất động sản 

năm 2006 nhưng không được trái với các quy định của Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh 

bất động sản 2014, cụ thể như sau: 

I.Đối với Luật Nhà ở 2014 

1.Về quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở 

Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Nhà ở 

năm 2014 mà thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư thì trước khi lập, 

phê duyệt dự án, việc quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật 

Đầu tư công, Luật Đầu tư nhưng phải có ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng nếu là dự án đầu 

tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn nhà nước của Trung ương hoặc dự án do Thủ tướng Chính 

phủ quyết định chủ trương đầu tư; có ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng nếu là dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn nhà nước của địa phương hoặc dự án do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. 

Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Nhà ở 

năm 2014 mà không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư thì việc 

chấp thuận chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP 

ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2005(sau 880



đây gọi tắt là Nghị định số 71/2010/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 

71/2010/NĐ-CP của Bộ Xây dựng. 

2.Về phát triển và quản lý, sử dụng nhà ở công vụ 

Đối với việc lập, chấp thuận kế hoạch phát triển nhà ở công vụ; lập, thẩm định, phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng, xác định quỹ đất để xây dựng nhà ở công vụ, việc mua, thuê nhà ở thương 

mại làm nhà ở công vụ, việc xác định đối tượng, điều kiện được thuê nhà ở công vụ, quyền và 

nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụ thì thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014. 

Riêng trình tự, thủ tục bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ, thực hiện theo quy định 

tại Quyết định 695/QĐ-TTg ngày 07/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý quản 

lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ; đối với các đối tượng khác, thực hiện theo 

quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ- CP và Thông tư số 01/2014/TT-BXD ngày 16/1/2014 

của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nhà ở công vụ. 

3.Về phát triển, quản lý và sử dụng nhà ở tái định cư 

Các nguyên tắc, hình thức bố trí nhà ở, xác định quỹ đất để xây dựng nhà ở, việc lựa chọn chủ 

đầu tư dự án xây dựng nhà ở, việc mua nhà ở thương mại để phục vụ tái định cư, việc xác định 

loại nhà, tiêu chuẩn diện tích và việc quản lý chất lượng nhà ở để phục vụ tái định cư được 

thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014. 

Riêng quy định về đối tượng, điều kiện được bố trí nhà ở tái định cư, trình tự, thủ tục bàn giao 

và việc quản lý, sử dụng nhà ở phục vụ tái định cư thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư và 

Thông tư số 07/2014/TT-BXD ngày 20/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung 

của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP. 

4.Về chính sách nhà ở xã hội 

Các quy định về đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội, hình thức thực hiện 

chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, các ưu đãi chủ đầu tư dự 

án xây dựng nhà ở xã hội, chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư xây 

dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở được thực hiện theo Luật Nhà ở 2014. 

Đối với việc đầu tư xây dựng hoặc mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội; trình tự, thủ 

tục thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội và 

việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ- CP 

ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Thông tư số 

08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của 

Nghị định số 188/2013/NĐ-CP. 

Đối với việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước thực hiện 

theo quy định của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý, sử 

dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 34/2013/NĐ-CP) và Thông 

tư 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 

34/2013/NĐ-CP. 

5.Về tài chính cho phát triển nhà ở 

Các quy định về nguồn vốn phục vụ đầu tư xây dựng nhà ở (bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở 

xã hội, nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ) được thực hiện theo Luật Nhà ở năm 

2014. 

Đối với quy định về trình tự, thủ tục huy động vốn để phát triển nhà ở thương mại thực hiện 

theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ 

Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP (sau đây 

gọi tắt là Thông tư số 16/2010/TT-BXD). Riêng các quy định về trình tự, thủ tục huy động 

vốn để phát triển nhà ở xã hội thực hiện theo Nghị định số 188/2013/NĐ-CP; đối với nhà ở tái 

định cư thì trình tự, thủ tục huy động vốn được thực hiện theo quy định của Nghị định số 

84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư. 
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6.Về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

Việc xác định đối tượng, điều kiện được thuê, thuê mua, mua nhà ở, việc quản lý, sử dụng nhà 

ở và thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 

2014. 

Đối với trình tự, thủ tục cho thuê, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, việc áp dụng các mức 

miễn, giảm tiền thuê, tiền mua nhà ở, việc xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 

thực hiện theo quy định của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP và Thông tư số 14/2013/TT-BXD 

ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng. 

7.Về quản lý, sử dụng nhà chung cư 

Các quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư, phần sở hữu chung, phần sở hữu riêng, chỗ 

để xe, cách xác định diện tích sử dụng căn hộ, các quy định về Hội nghị nhà chung cư, Ban 

quản trị nhà chung cư, việc quản lý, vận hành, xác định giá dịch vụ quản lý vận hành, việc nộp 

và quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư được thực hiện theo 

quy định của Luật Nhà ở năm 2014. 

Đối với việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư để bầu Ban quản trị, việc công nhận Ban quản trị 

được thực hiện theo Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 

08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đối với việc phá dỡ, cải tạo, 

xây dựng lại nhà chung cư thì thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 34/NQ- 

CP ngày 3/7/2007 của Chính phủ về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại 

các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp. 

8.Về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của các tổ chức, cá nhân nước ngoài 

Các quy định về đối tượng, điều kiện được sở hữu, thời hạn sở hữu, số lượng, loại nhà, khu 

vực được sở hữu nhà ở, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở, trình tự, thủ tục mua bán, 

thuê mua nhà ở thương mại của tổ chức, cá nhân nước ngoài được thực hiện theo quy định của 

Luật Nhà ở 2014. Đối với trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử 

dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài thì thực hiện 

theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. 

II.Đối với Luật Kinh doanh bất động sản 2014 

1.Về áp dụng các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản 

Trong các hoạt động kinh doanh bất động sản, các hợp đồng phải có các nội dung chính theo 

quy định tại các Điều 18, 47 và 52 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Riêng các loại 

hợp đồng mẫu thì được áp dụng theo mẫu các hợp đồng đã được ban hành theo các văn bản 

quy phạm pháp luật từ trước ngày 01/7/2015, cụ thể như sau: 

 

a) Đối với hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thì thực 

hiện theo quy định tại Chương V của Luật Kinh doanh bất động sản 2006. Riêng hợp đồng 

mua bán, hợp đồng thuê nhà ở thì áp dụng theo các mẫu hợp đồng đã được ban hành kèm theo 

Thông tư số 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng; đối với hợp đồng mua bán căn hộ chung cư 

thì áp dụng theo mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 

20/02/2014 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT- 

BXD; 

 

b) Đối với hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thì thực hiện 

theo quy định tại Chương V của Luật Kinh doanh bất động sản 2006 và các quy định của pháp 

luật về đất đai hiện hành; 

 

c) Đối với hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thì áp dụng 

theo mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư số 13/2008/TT- BXD ngày 21/5/2008 của Bộ 

Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP 
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ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh 

bất động sản 2006 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 13/2008/TT-BXD). 

2.Về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn 

Nội dung về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn phải tuân thủ 

các quy định tại Điều 36 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014. 

Riêng trình tự, thủ tục và mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây 

dựng có sẵn được thực hiện theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng. 

3.Về chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai 

Nội dung về chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai 

phải tuân thủ các quy định tại Điều 59 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Riêng trình tự, 

thủ tục và mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong 

tương lai thì thực hiện theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng. 

4.Về chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản 

Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải tuân thủ các quy định tại 

Mục 6 Chương II của Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Riêng trình tự, thủ tục chuyển 

nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thì thực hiện theo quy định tại Điều 51 của Luật Kinh 

doanh bất động sản 2014 và Thông tư số 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng. 

Về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập 

và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản 

a) Đối với việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản thực hiện theo quy định tại 

Điều 68 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và quy định của Nghị định số 153/2007/NĐ-

CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh 

bất động sản 2006 và Thông tư số 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng; 

b) Đối với việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành 

sàn giao dịch bất động sản thực hiện theo quy định của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP, Quyết 

định số 29/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành khung 

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và 

quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

c) Đối với việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản thì phải tuân 

thủ các quy định tại Mục 3 Chương IV của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và quy định 

tại Thông tư số 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng. 

 

Trong quá trình thực hiện Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014, nếu có 

khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Xây dựng để được 

giải quyết, hướng dẫn cụ thể; trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. 

 

                                                                      BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                      Trịnh Đình Dũng 
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HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 51-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 1991 

PHÁP LỆNH 
CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC SỐ 51-LCT/HĐNN8 NGÀY 06/04/1991 VỀ NHÀ Ở 

Để bảo đảm quyền có nhà ở của công dân, bảo vệ quyền sở hữu nhà ở, khuyến khích mọi tổ 

chức, cá nhân duy trì và phát triển quỹ nhà ở; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh 

vực quản lý nhà ở; 

Căn cứ vào các Điều 27, 62 và 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Pháp lệnh này quy định chế độ quản lý Nhà nước về nhà ở, quyền và nghĩa vụ của các bên 

tham gia các quan hệ về nhà ở.  

Chương 1: 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Quyền có nhà ở của công dân. 
Công dân thực hiện quyền có nhà ở bằng việc tạo lập hợp pháp nhà ở cho mình hoặc thuê nhà ở 

của chủ sở hữu khác theo quy định của pháp luật. 

Công dân có nghĩa vụ sử dụng, bảo quản nhà ở theo quy chế sử dụng nhà ở và các quy tắc sinh 

hoạt công cộng, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường. 

Hội đồng bộ trưởng ban hành quy chế sử dụng nhà ở. 

Điều 2. Công nhận và bảo vệ quyền sở hữu về nhà ở. 
Nhà nước công nhận và bảo vệ quyền sở hữu về nhà ở của cá nhân và các chủ sở hữu khác. 

Nhà ở mà Nhà nước đang quản lý do trước đây thực hiện chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa về 

nhà đất là nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. 

Điều 3. Quỹ nhà ở. 
Toàn bộ diện tích nhà ở có trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạo thành 

quỹ nhà ở. 

Quỹ nhà ở bao gồm: 

1- Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; 

2- Nhà ở thuộc sở hữu tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế; 

3- Nhà ở thuộc sở hữu tư nhân. 

Điều 4. Duy trì và phát triển quỹ nhà ở. 
Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để mọi tổ chức, cá nhân tham gia vào việc duy trì và 

phát triển quỹ nhà ở. 

Tổ chức, cá nhân được kinh doanh nhà ở bằng việc xây dựng, cải tạo nhà ở để bán hoặc cho 

thuê và các hoạt động kinh doanh nhà ở khác theo quy định của pháp luật. 

Hội đồng bộ trưởng ban hành quy chế kinh doanh nhà ở. 

Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được đầu tư kinh doanh 

nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều 5. Đất xây dựng nhà ở. 
Đất xây dựng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. 

Việc giao và sử dụng đất xây dựng nhà ở phải theo đúng quy định của Luật đất đai và pháp luật 

về xây dựng cơ bản. 

Việc sử dụng đất xây dựng nhà ở để kinh doanh phải thông qua hợp đồng thuê đất. 

Điều 6. Thống nhất quản lý nhà ở. 
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Nhà nước thống nhất quản lý nhà ở bằng pháp luật nhằm bảo đảm việc duy trì, sử dụng hợp lý, 

tiết kiệm và không ngừng phát triển quỹ nhà ở. 

Hội đồng bộ trưởng thực hiện quyền quản lý Nhà nước về nhà ở trong phạm vi cả nước. 

Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước về nhà ở tại địa phương theo sự 

phân cấp của Hội đồng bộ trưởng. 

Các cơ quan quản lý nhà đất ở trung ương và địa phương giúp Hội đồng bộ trưởng và Uỷ ban 

nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước về nhà ở. 

Chương 2: 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NHÀ Ở 

Điều 7. Quản lý Nhà nước về nhà ở. 
Quản lý Nhà nước về nhà ở bao gồm: 

1- Ban hành quy chế, tiêu chuẩn quy phạm về quy hoạch, thiết kế xây dựng, quản lý và sử dụng 

nhà ở; 

2- Lập kế hoạch xây dựng nhà ở theo đồ án quy hoạch được duyệt; 

3- Cho phép hoặc đình chỉ việc xây dựng, cải tạo nhà ở; 

4- Đăng ký, điều tra, thống kê nhà ở; 

5- Thanh tra Nhà nước, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về nhà ở. 

Điều 8. Kế hoạch xây dựng nhà ở. 
1- Hội đồng bộ trưởng lập kế hoạch xây dựng nhà ở của cả nước và xét duyệt kế hoạch xây 

dựng nhà ở của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính tương đương. 

2- Uỷ ban nhân dân cấp trên xét duyệt kế hoạch xây dựng nhà ở của Uỷ ban nhân dân cấp dưới 

trực tiếp. 

Điều 9. Cho phép xây dựng, cải tạo nhà ở. 
1- Việc cho phép xây dựng, cải tạo nhà ở phải căn cứ vào kế hoạch xây dựng nhà ở, quy hoạch 

chung và quy hoạch chi tiết của đô thị, nông thôn. 

2- Việc xây dựng, cải tạo nhà ở tại quận, thành phố thuộc tỉnh và thị xã tỉnh lỵ do Uỷ ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính tương đương cấp giấy phép. 

Việc xây dựng, cải tạo nhà ở tại thị xã không phải là tỉnh lỵ, thị trấn, xã thuộc huyện do Uỷ ban 

nhân dân thị xã, huyện cấp giấy phép. 

Điều 10. Điều tra, thống kê nhà ở. 
Hội đồng bộ trưởng định kỳ tổ chức việc điều tra, thống kê nhà ở trong phạm vi cả nước. 

Dưới sự chỉ đạo thống nhất của Hội đồng bộ trưởng, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và đơn vị hành chính tương đương tổ chức, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp 

dưới trực tiếp tiến hành điều tra, thống kê nhà ở tại địa phương. 

Điều 11. Đăng ký nhà ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 
1- Tất cả nhà ở đều phải được đăng ký và chủ sở hữu được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. 

2- Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở tại quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã tỉnh lỵ do 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính tương đương cấp. 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở tại thị xã không phải là tỉnh lỵ, thị trấn, xã thuộc 

huyện do Uỷ ban nhân dân thị xã, huyện cấp. 

Điều 12. Phá dỡ nhà ở. 
1- Nhà ở phải phá dỡ trong các trường hợp sau đây: 

a) Nhà ở bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ; 

b) Nhà ở trong khu vực có yêu cầu xây dựng theo quy hoạch; 

c) Nhà ở xây dựng, cải tạo không hợp pháp. 

2- Thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc quyết định phá dỡ nhà ở quy định như 

sau: 
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a) Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính tương đương 

quyết định phá dỡ nhà ở nói tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này tại quận, thành phố thuộc 

tỉnh, thị xã tỉnh lỵ; 

b) Uỷ ban nhân dân quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã tỉnh lỵ quyết định phá dỡ nhà ở nói tại 

điểm c khoản 1 Điều này tại quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã tỉnh lỵ; 

c) Uỷ ban nhân dân thị xã không phải là tỉnh lỵ, huyện quyết định phá dỡ nhà ở nói tại các 

điểm a, b và c khoản 1 Điều này tại thị xã không phải là tỉnh lỵ, thị trấn, xã thuộc huyện. 

Người không tự nguyện chuyển ra khỏi nhà đã có quyết định phá dỡ, thì bị cưỡng chế ra khỏi 

nhà đó. Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định phá dỡ, thì có quyền quyết định cưỡng 

chế người ra khỏi nhà đã có quyết định phá dỡ. 

Điều 13. Quản lý, sử dụng và kinh doanh nhà ở. 
Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước bất kỳ từ nguồn nào đều do các tổ chức kinh doanh nhà ở của 

Nhà nước quản lý kinh doanh theo quy định của Hội đồng bộ trưởng. 

Nhà ở của tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế do các tổ chức đó quản lý sử dụng theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 14. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về nhà ở. 

1- Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết tranh chấp về xây 

dựng, cải tạo nhà ở. 

Trong thời hạn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp, 

Uỷ ban nhân dân phải giải quyết và trả lời cho đương sự bằng văn bản. Trong thời hạn mười 

lăm ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết tranh chấp, nếu đương sự không đồng ý 

với quyết định đó, thì có quyền khiếu nại lên Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp. Quyết định 

của Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp có hiệu lực thi hành. 

2- Các tranh chấp về quyền sở hữu, thuê, mượn, ở nhờ, mua bán, thế chấp, bảo lãnh, thừa kế 

nhà ở, yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại về nhà ở do Toà án nhân dân giải quyết. 

Chương 3: 

SỞ HỮU NHÀ Ở 

Điều 15. Quyền sở hữu nhà ở. 
Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, cá nhân có quyền sở hữu nhà ở được tạo lập hợp 

pháp thông qua việc xây dựng, cải tạo, mua, nhận thừa kế, tặng, cho và các hình thức khác theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 16. Quyền sở hữu nhà ở tại ViệtNam của người nước ngoài. 
Người nước ngoài có quyền sở hữu nhà ở trong thời gian tiến hành đầu tư hoặc trong thời gian 

định cư, thường trú dài hạn tại Việt Nam, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham 

gia không có quy định khác. 

Điều 17. Quyền của chủ sở hữu nhà ở. 
Chủ sở hữu nhà ở có quyền sử dụng, cho thuê, cho ở nhờ, thế chấp, bảo lãnh, uỷ quyền quản lý 

hoặc chuyển quyền sở hữu nhà ở cho người khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 18. Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở. 
Chủ sở hữu nhà ở có các nghĩa vụ sau đây: 

1- Đăng ký nhà ở tại Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền; 

2- Nộp thuế theo quy định của pháp luật; 

3- Bảo đảm và sửa chữa nhà ở. Khi cải tạo nhà ở phải xin phép Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm 

quyền; 

4- Phải phá dỡ nhà ở khi nhà ở bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc để thực hiện quy hoạch 

xây dựng. 

Trong trường hợp nhà ở phải phá dỡ để thực hiện quy hoạch xây dựng, chủ sở hữu được đền bù 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 19. Hậu quả của việc xây dựng hoặc mở rộng nhà ở không hợp pháp. 886



Tổ chức, cá nhân xây dựng hoặc mở rộng nhà ở không hợp pháp, thì không được công nhận 

quyền sở hữu đối với nhà ở đã xây dựng hoặc phần diện tích nhà ở mở rộng đó. 

Theo quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền, nhà ở đã xây dựng hoặc phần diện 

tích nhà ở mở rộng không hợp pháp bị phá dỡ hoặc bị tịch thu đưa vào quỹ nhà ở của Nhà 

nước. Chi phí phá dỡ do người vi phạm chịu. 

Chương 4: 

THUÊ NHÀ Ở 

Điều 20. Thuê nhà ở. 
Việc thuê nhà ở thuộc mọi hình thức sở hữu đều phải được thực hiện thông qua hợp đồng thuê 

nhà ở. 

Việc thuê nhà ở đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam do Hội đồng bộ trưởng quy định. 

Điều 21. Hợp đồng thuê nhà ở. 
Hợp đồng thuê nhà ở phải được ký kết bằng văn bản giữa bên cho thuê và bên thuê và phải 

được cơ quan công chứng Nhà nước chứng thực, nơi chưa có cơ quan công chứng Nhà nước, 

thì Uỷ ban nhân dân cấp cơ sở chứng thực. 

Điều 22. Thời hạn hợp đồng thuê nhà ở. 
Thời hạn hợp đồng thuê nhà ở do hai bên thoả thuận. 

Điều 23. Giá thuê nhà ở 
Giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và đơn vị hành chính tương đương quy định căn cứ vào hướng dẫn của Bộ xây 

dựng. 

Giá thuê nhà ở thuộc các hình thức sở hữu khác do hai bên thoả thuận theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà ở. 
Bên cho thuê nhà ở có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1- Giao nhà ở cho bên thuê theo đúng hợp đồng đã ký kết; 

2- Bảo dưỡng, sửa chữa nhà ở theo quy định. Trong trường hợp bên cho thuê không bảo dưỡng, 

sửa chữa nhà ở mà nhà ở bị sập đổ, gây thiệt hại về tài sản, tính mạng cho người khác, thì phải 

bồi thường; 

3- Nộp thuế theo quy định của pháp luật; 

4- Huỷ hợp đồng thuê nhà ở theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Pháp lệnh này; 

5- Được lấy lại nhà ở cho thuê khi hết hạn hợp đồng thuê. Nếu hợp đồng không quy định thời 

hạn, bên cho thuê muốn lấy lại nhà phải báo cho bên thuê biết trước sáu tháng. 

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà ở. 
Bên thuê nhà ở có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1- Sử dụng nhà ở đúng thời hạn, đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng và chấp hành các 

quy định nói tại Điều 1 của Pháp lệnh này. Trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà ở, bên 

thuê được tiếp tục thuê theo các điều kiện của hợp đồng, nhưng phải thực hiện quyền và nghĩa 

vụ đối với chủ sở hữu mới; 

2- Trả tiền thuê nhà đủ và đúng kỳ hạn đã thoả thuận trong hợp đồng; 

3- Giữ gìn nhà ở, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra. Nếu muốn thay đổi kiến trúc trong 

nhà ở, thì phải được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản; 

4- Được đổi nhà ở đang thuê với bên thuê khác, nếu được các bên cho thuê thoả thuận bằng văn 

bản; 

5- Được công nhận quyền sở hữu đối với phần diện tích nhà ở đã tự làm thêm, nếu được sự 

đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê và được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy 

phép; 

6- Được cho thuê lại nhà ở đang thuê, nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu; 
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7- Trả nhà cho bên cho thuê theo thoả thuận trong hợp đồng. Trong trường hợp bên cho thuê 

vẫn dùng nhà ở để cho thuê, thì bên đang thuê được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp. 

Điều 26. Sửa chữa nhà ở đang cho thuê. 
Bên cho thuê muốn sửa chữa nhà ở thì phải báo cho bên thuê biết trước một tháng về thời điểm 

bắt đầu và thời hạn sửa chữa. 

Bên thuê phải tự lo nơi ở tạm trong thời gian tiến hành sửa chữa lớn định kỳ hoặc sửa chữa lớn 

đột xuất nhà đang thuê, nếu trong hợp đồng không có thoả thuận khác. 

Nếu thời gian sửa chữa từ một tháng trở lên, bên thuê không phải trả tiền thuê trong thời gian 

sửa chữa và có quyền kéo dài thời hạn hợp đồng bằng thời hạn sửa chữa. 

Nếu bên cho thuê không sửa chữa, bên thuê có thể tự sửa chữa nhà ở. Chi phí sửa chữa do bên 

cho thuê trả, nếu hai bên không có thoả thuận khác. 

Tranh chấp về chi phí sửa chữa do Toà án nhân dân giải quyết. 

Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của người thuộc bên thuê có tên trong hợp đồng thuê nhà. 
Những người thuộc bên thuê có tên trong hợp đồng thuê nhà ở có các quyền và nghĩa vụ ngang 

nhau trong việc sử dụng diện tích nhà ở đang thuê. 

Điều 28. Sửa đổi hợp đồng thuê nhà ở. 
Bên thuê và bên cho thuê có thể thoả thuận sửa đổi hợp đồng thuê nhà ở và phải tuân theo các 

thủ tục quy định tại Pháp lệnh này. 

Điều 29. Chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở. 
Hợp đồng thuê nhà ở chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 

1- Hết hạn hợp đồng. 

Trong trường hợp hợp đồng không quy định thời hạn, thì hợp đồng chấm dứt sau sáu tháng, kể 

từ ngày bên cho thuê thông báo cho bên thuê về việc đòi lại nhà cho thuê. Nếu bên thuê chưa 

có chỗ ở khác thì được kéo dài hợp đồng không quá một năm; 

2- Nhà ở cho thuê bị tiêu huỷ; 

3- Nhà ở cho thuê phải phá dỡ do bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ; 

4- Nhà ở cho thuê phải phá dỡ để thực hiện quy hoạch xây dựng. Người được giao đất sử dụng 

phải đền bù thiệt hại cho chủ sở hữu nhà ở và phải giải quyết chỗ ở cho người đang thuê. 

Điều 30. Huỷ hợp đồng thuê nhà ở. 
1- Bên cho thuê có quyền huỷ hợp đồng thuê nhà ở khi bên thuê có một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Không trả tiền thuê nhà ở từ ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng; 

b) Không sử dụng nhà ở từ ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng; 

c) Sử dụng nhà ở không đúng mục đích thuê; 

d) Cố ý làm hư hỏng nghiêm trọng nhà ở; 

e) Đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà ở đang thuê mà không được sự 

đồng ý của chủ sở hữu. 

2- Bên thuê có quyền yêu cầu huỷ hợp đồng thuê nhà ở, nhưng phải báo cho bên cho thuê biết 

trước ba tháng, nếu trong hợp đồng không có thoả thuận khác. 

Chương 5: 

MUA BÁN NHÀ Ở 

Điều 31. Hợp đồng mua bán nhà ở. 
Việc mua bán nhà ở thuộc mọi hình thức sở hữu đều phải được thực hiện thông qua hợp đồng 

mua bán nhà ở. 

Hợp đồng mua bán nhà ở được ký kết bằng văn bản giữa bên mua và bên bán. 

Đất có nhà ở không phải là đối tượng của hợp đồng mua bán nhà ở. Người được chuyển quyền 

sở hữu nhà ở được quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai. 

Điều 32. Quyền mua bán nhà ở. 
Chỉ chủ sở hữu nhà ở mới có quyền bán nhà ở. 
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Người đỡ đầu không được mua nhà ở thuộc sở hữu của người mà mình đang đỡ đầu. 

Điều 33. Thủ tục mua bán nhà ở. 
Hợp đồng mua bán nhà ở phải được cơ quan công chứng Nhà nước hoặc Uỷ ban nhân dân cấp 

có thẩm quyền chứng thực và phải làm thủ tục đăng ký trước bạ sang tên tại cơ quan quản lý 

nhà đất cấp được uỷ quyền. 

Điều 34. Bán nhà ở thuộc sở hữu nhiều người. 
Bán nhà ở thuộc sở hữu nhiều người phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sở 

hữu. 

Điều 35. Bán nhà ở đang cho thuê. 
Chủ sở hữu muốn bán nhà ở đang cho thuê thì phải thông báo trước cho bên thuê. 

Trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày bên thuê nhận được thông báo về việc bán nhà mà không 

thuận mua, chủ sở hữu có quyền bán nhà cho người khác. 

Điều 36. Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở. 
Bên mua có quyền sở hữu nhà ở kể từ ngày hoàn tất thủ tục mua bán quy định tại Điều 33 của 

Pháp lệnh này. 

Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà ở. 
Bên bán nhà ở có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1- Giao nhà đúng tình trạng đã quy định trong hợp đồng kèm theo hồ sơ về nhà ở cho bên mua; 

2- Nhận tiền của bên mua theo phương thức đã thoả thuận trong hợp đồng; 

3- Phải bảo quản nhà đã bán trong thời gian chưa giao nhà cho bên mua. 

Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà ở. 

Bên mua nhà ở có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1- Nhận nhà theo tình trạng đã quy định trong hợp đồng và hồ sơ về nhà ở; 

2- Trả tiền mua theo thoả thuận đã ghi trong hợp đồng. Nếu hợp đồng không quy định thời hạn 

trả tiền, thì phải trả vào ngày bên bán giao nhà và tại nơi có nhà ở đem bán, nếu trong hợp đồng 

không có thoả thuận khác. 

Chương 6: 

XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 39. 
Người vi phạm quy định về sử dụng, quản lý, xây dựng, cải tạo nhà ở; chiếm dụng nhà ở không 

hợp pháp, có hành vi vi phạm quyền sở hữu về nhà ở hoặc có các hành vi khác vi phạm pháp 

luật về nhà ở, thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm 

hình sự. 

Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà cấp giấy phép xây 

dựng, chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trái pháp luật hoặc có các hành vi khác vi phạm quyền 

sở hữu, sử dụng nhà ở của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử 

lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Trong trường hợp gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường. 

Chương 7: 

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

Điều 40. 
Các quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ. 

Điều 41. 
Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 1991. 

Điều 42. 
Hội đồng bộ trưởng, Toà án nhân dân tối cao theo quyền hạn và nhiệm vụ của mình quy định 

chi tiết thi hành Pháp lệnh này. 

Võ Chí Công 
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QUỐC HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 50/2014/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014 

LUẬT 

XÂY DỰNG 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật xây dựng. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý 

nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài 

hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. 

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy 

định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung nghiên

cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng, làm cơ sở xem 

xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng. 

2. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu

về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết 

kế cơ sở được lựa chọn, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng. 

3. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung về sự cần

thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế bản vẽ 

thi công xây dựng công trình quy mô nhỏ, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng. 

4. Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành là Bộ được giao nhiệm vụ quản lý, thực

hiện đầu tư xây dựng công trình thuộc chuyên ngành xây dựng do mình quản lý. 

5. Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để

phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho 

đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác. 

6. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất.

7. Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch xây dựng là chỉ tiêu để quản lý phát triển không gian,

kiến trúc được xác định cụ thể cho một khu vực hay một lô đất bao gồm mật độ xây dựng, 

hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa, tối thiểu của công trình. 

8. Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đồ án quy hoạch xây dựng là chỉ tiêu được dự báo, xác

định, lựa chọn làm cơ sở đề xuất các phương án, giải pháp quy hoạch xây dựng bao gồm 

quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và môi trường. 

9. Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn,

vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây 

dựng. 

10. Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật

liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm 

phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây 

dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình dân dụng, công trình công 

nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và 

công trình khác. 
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11. Cốt xây dựng là cao độ xây dựng tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ được chọn phù hợp với 

quy hoạch về cao độ nền và thoát nước mưa. 

12. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng gồm Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp 

huyện). 

13. Cơ quan chuyên môn về xây dựng là cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Xây dựng, Bộ 

quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành; Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

14. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư là cơ quan, tổ chức có chuyên 

môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án và được người quyết định đầu tư giao nhiệm 

vụ thẩm định. 

15. Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến 

hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm 

phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và 

chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông 

qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

16. Điểm dân cư nông thôn là nơi cư trú tập trung của các hộ gia đình gắn kết với nhau 

trong sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động xã hội khác trong phạm vi một khu vực nhất định, 

được hình thành do điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa và các yếu tố 

khác. 

17. Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ 

đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. 

18. Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, 

nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây 

dựng. 

19. Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là giấy phép xây dựng cấp cho từng phần của công 

trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc của dự án 

chưa được thực hiện xong. 

20. Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng 

mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. 

21. Hoạt động xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công 

trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý 

dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo 

hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình. 

22. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung 

cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, 

nghĩa trang và công trình khác. 

23. Hệ thống công trình hạ tầng xã hội gồm công trình y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, 

thương mại, dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên và công trình khác. 

24. Hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng, thẩm tra, kiểm định, thí nghiệm, quản lý dự án, 

giám sát thi công và công việc tư vấn khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng. 

25. Khu chức năng đặc thù là khu vực phát triển theo các chức năng chuyên biệt hoặc hỗn 

hợp như khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du lịch, khu 

sinh thái; khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa; khu nghiên cứu đào tạo; khu thể dục thể 

thao; cảng hàng không, cảng biển; khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật; khu chức năng đặc thù 

khác được xác định theo quy hoạch xây dựng vùng được phê duyệt hoặc được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quyết định thành lập. 
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26. Lập dự án đầu tư xây dựng gồm việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây 

dựng (nếu có), Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng và thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị đầu tư xây dựng. 

27. Người quyết định đầu tư là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng. 

28. Nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (sau đây gọi là nhà thầu) là tổ chức, cá nhân 

có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia 

quan hệ hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

29. Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng 

của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

30. Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng 

đặc thù; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường 

thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích 

quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy hoạch xây dựng được thể hiện 

thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh. 

31. Quy hoạch xây dựng vùng là việc tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc 

thù và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành chính của 

một tỉnh hoặc một huyện, liên tỉnh, liên huyện phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội trong từng thời kỳ. 

32. Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù là việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi một khu chức năng 

đặc thù. Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù gồm quy hoạch chung xây dựng, quy 

hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng. 

33. Quy hoạch xây dựng nông thôn là việc tổ chức không gian, sử dụng đất, hệ thống công 

trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của nông thôn. Quy hoạch xây dựng nông thôn gồm 

quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn. 

34. Sự cố công trình xây dựng là hư hỏng vượt quá giới hạn an toàn cho phép, làm cho công 

trình xây dựng hoặc kết cấu phụ trợ thi công xây dựng công trình có nguy cơ sập đổ, đã sập 

đổ một phần hoặc toàn bộ trong quá trình thi công xây dựng và khai thác sử dụng công 

trình. 

35. Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để nhận thầu 

một, một số loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng. 

36. Thẩm định là việc kiểm tra, đánh giá của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan 

chuyên môn về xây dựng đối với những nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực 

hiện dự án đầu tư xây dựng làm cơ sở xem xét, phê duyệt. 

37. Thẩm tra là việc kiểm tra, đánh giá về chuyên môn của tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện 

năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng đối với những nội dung cần 

thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng làm cơ sở cho công tác 

thẩm định. 

38. Thi công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây 

dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì 

công trình xây dựng. 

39. Thiết bị lắp đặt vào công trình gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. Thiết bị 

công trình là thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng. Thiết bị 

công nghệ là thiết bị nằm trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt vào công trình xây dựng 

theo thiết kế công nghệ. 

40. Thiết kế sơ bộ là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây 

dựng, thể hiện những ý tưởng ban đầu về thiết kế xây dựng công trình, lựa chọn sơ bộ về 

dây chuyền công nghệ, thiết bị làm cơ sở xác định chủ trương đầu tư xây dựng công trình. 

41. Thiết kế cơ sở là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, thể hiện được các thông số kỹ thuật chủ yếu 
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phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, là căn cứ để triển khai các bước 

thiết kế tiếp theo. 

42. Thiết kế kỹ thuật là thiết kế cụ thể hóa thiết kế cơ sở sau khi dự án đầu tư xây dựng công 

trình được phê duyệt nhằm thể hiện đầy đủ các giải pháp, thông số kỹ thuật và vật liệu sử 

dụng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, là cơ sở để triển khai thiết 

kế bản vẽ thi công. 

43. Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử 

dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm 

đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình. 

44. Thời hạn quy hoạch xây dựng là khoảng thời gian được xác định để làm cơ sở dự báo, 

tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho việc lập đồ án quy hoạch xây dựng. 

45. Vùng quy hoạch là không gian lãnh thổ được giới hạn bởi một hoặc nhiều đơn vị hành 

chính được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. 

Điều 4. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng 
1. Bảo đảm đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế, bảo vệ cảnh quan, môi 

trường; phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội, đặc điểm văn hóa của từng địa phương; bảo 

đảm ổn định cuộc sống của nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an 

ninh và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2. Sử dụng hợp lý nguồn lực, tài nguyên tại khu vực có dự án, bảo đảm đúng mục đích, đối 

tượng và trình tự đầu tư xây dựng. 

3. Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây 

dựng; bảo đảm nhu cầu tiếp cận sử dụng công trình thuận lợi, an toàn cho người khuyết tật, 

người cao tuổi, trẻ em ở các công trình công cộng, nhà cao tầng; ứng dụng khoa học và công 

nghệ, áp dụng hệ thống thông tin công trình trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

4. Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mạng, sức khỏe con người và tài 

sản; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường. 

5. Bảo đảm xây dựng đồng bộ trong từng công trình và đồng bộ với các công trình hạ tầng 

kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 

6. Tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ các điều kiện năng lực phù 

hợp với loại dự án; loại, cấp công trình xây dựng và công việc theo quy định của Luật này. 

7. Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 

thất thoát và tiêu cực khác trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

8. Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng với chức năng 

quản lý của chủ đầu tư phù hợp với từng loại nguồn vốn sử dụng. 

Điều 5. Loại và cấp công trình xây dựng 
1. Công trình xây dựng được phân theo loại và cấp công trình. 

2. Loại công trình được xác định theo công năng sử dụng gồm công trình dân dụng, công 

trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình quốc phòng, an ninh. 

3. Cấp công trình được xác định theo từng loại công trình căn cứ vào quy mô, mục đích, tầm 

quan trọng, thời hạn sử dụng, vật liệu sử dụng và yêu cầu kỹ thuật xây dựng công trình. 

Cấp công trình gồm cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV và các cấp khác theo quy định 

của Chính phủ. 

Điều 6. Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng 
1. Hoạt động đầu tư xây dựng phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

2. Tiêu chuẩn được áp dụng trong hoạt động đầu tư xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện, trừ 

các tiêu chuẩn được viện dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật hoặc văn bản quy phạm pháp luật 

khác có liên quan. 

3. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình phải được người quyết định đầu tư xem xét, chấp 

thuận khi quyết định đầu tư. 

4. Việc áp dụng tiêu chuẩn phải bảo đảm các yêu cầu sau: 
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a) Phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định của pháp luật có liên 

quan; 

b) Bảo đảm tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng. 

5. Việc áp dụng giải pháp kỹ thuật, công nghệ, vật liệu mới trong hoạt động đầu tư xây dựng 

phải đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định của pháp luật có liên 

quan. 

6. Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm xây dựng 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho công trình xây dựng chuyên ngành 

theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

Điều 7. Chủ đầu tư 
1. Chủ đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định trước khi lập dự án hoặc khi phê duyệt 

dự án. 

2. Tùy thuộc nguồn vốn sử dụng cho dự án, chủ đầu tư được xác định cụ thể như sau: 

a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách, chủ 

đầu tư là cơ quan, tổ chức được người quyết định đầu tư giao quản lý, sử dụng vốn để đầu 

tư xây dựng; 

b) Đối với dự án sử dụng vốn vay, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân vay vốn để đầu tư 

xây dựng; 

c) Đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng dự án, hợp đồng đối tác công tư, chủ 

đầu tư là doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư thỏa thuận thành lập theo quy định của pháp 

luật; 

d) Dự án không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b và c khoản này do tổ chức, cá 

nhân sở hữu vốn làm chủ đầu tư. 

3. Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, người quyết định đầu 

tư dự án giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư; trường hợp không có Ban quản lý dự án thì người 

quyết định đầu tư lựa chọn cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện để làm chủ đầu tư. 

4. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư trong phạm vi 

các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật 

có liên quan. 

Điều 8. Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng 
1. Dự án đầu tư xây dựng phải được giám sát, đánh giá phù hợp với từng loại nguồn vốn 

như sau: 

a) Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện giám 

sát, đánh giá theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng theo nội 

dung và tiêu chí đánh giá đã được phê duyệt; 

b) Đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện giám 

sát, đánh giá về mục tiêu, sự phù hợp với quy hoạch liên quan, việc sử dụng đất, tiến độ đầu 

tư xây dựng và bảo vệ môi trường. 

2. Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng vốn nhà nước, vốn đóng góp của cộng 

đồng và vốn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước phải thực hiện giám sát của cộng đồng. 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại khu vực xây 

dựng tổ chức thực hiện giám sát của cộng đồng. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 9. Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng 
1. Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng gồm: 

a) Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; 

b) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng; 

c) Bảo hiểm đối với vật tư, vật liệu, phương tiện, thiết bị thi công, người lao động; 

d) Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba; 

đ) Bảo hiểm bảo hành công trình xây dựng. 
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2. Trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định như 

sau: 

a) Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với công trình có ảnh 

hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện 

thi công xây dựng phức tạp; 

b) Nhà thầu tư vấn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với 

công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên; 

c) Nhà thầu thi công xây dựng mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công 

trường. 

3. Khuyến khích chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây dựng mua các loại bảo hiểm 

trong hoạt động đầu tư xây dựng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc, điều kiện, mức phí, 

số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm 

có nghĩa vụ thực hiện. 

Điều 10. Chính sách khuyến khích trong hoạt động đầu tư xây dựng 
1. Tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài được khuyến khích và tạo 

điều kiện nghiên cứu áp dụng khoa học và công nghệ xây dựng tiên tiến, sử dụng vật liệu 

xây dựng mới, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi 

khí hậu; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, di sản văn hóa, tín ngưỡng, 

tôn giáo; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở xã hội, tham gia hoạt động đầu 

tư xây dựng theo quy hoạch ở miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

và vùng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. 

2. Các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng thuộc các thành phần kinh tế được đối 

xử bình đẳng trước pháp luật, được khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động 

đầu tư xây dựng; ưu tiên nhà thầu có công trình được Nhà nước trao tặng giải thưởng chất 

lượng công trình xây dựng khi tham gia đấu thầu trong hoạt động xây dựng. 

3. Từng bước chuyển giao một số dịch vụ công do cơ quan quản lý nhà nước đang thực hiện 

trong hoạt động đầu tư xây dựng cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp có đủ khả năng, điều kiện 

đảm nhận. 

Điều 11. Hợp tác quốc tế trong hoạt động đầu tư xây dựng 
1. Tổ chức, cá nhân trong nước được khuyến khích mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động 

đầu tư xây dựng, thực hiện chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý và sử 

dụng vật liệu mới. 

2. Nhà nước bảo hộ thương hiệu xây dựng Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện hỗ trợ và 

có biện pháp thúc đẩy việc ký kết, thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong 

hoạt động đầu tư xây dựng giữa tổ chức, cá nhân trong nước với tổ chức, cá nhân nước 

ngoài trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng quy định 

tại Điều 4 của Luật này. 

Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm 
1. Quyết định đầu tư xây dựng không đúng với quy định của Luật này. 

2. Khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định của Luật 

này. 

3. Xây dựng công trình trong khu vực cấm xây dựng; xây dựng công trình lấn chiếm hành 

lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu 

di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật; xây 

dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống, trừ công 

trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này. 

4. Xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, trừ trường hợp có giấy phép xây 

dựng có thời hạn; vi phạm chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; xây dựng công trình không 

đúng với giấy phép xây dựng được cấp. 

5. Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán của công trình xây dựng sử dụng vốn nhà 

nước trái với quy định của Luật này. 
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6. Nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng khi không đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoạt 

động xây dựng. 

7. Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoạt động xây 

dựng. 

8. Xây dựng công trình không tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được lựa chọn áp 

dụng cho công trình. 

9. Sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng, môi trường. 

10. Vi phạm quy định về an toàn lao động, tài sản, phòng, chống cháy, nổ, an ninh, trật tự và 

bảo vệ môi trường trong xây dựng. 

11. Sử dụng công trình không đúng với mục đích, công năng sử dụng; xây dựng cơi nới, lấn 

chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân khác và của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung. 

12. Đưa, nhận hối lộ trong hoạt động đầu tư xây dựng; lợi dụng pháp nhân khác để tham gia 

hoạt động xây dựng; dàn xếp, thông đồng làm sai lệch kết quả lập dự án, khảo sát, thiết kế, 

giám sát thi công xây dựng công trình. 

13. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về xây dựng; bao che, chậm xử lý hành 

vi vi phạm pháp luật về xây dựng. 

14. Cản trở hoạt động đầu tư xây dựng đúng pháp luật. 

Chương II 

QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 13. Quy hoạch xây dựng và căn cứ lập quy hoạch xây dựng 
1. Quy hoạch xây dựng gồm các loại sau: 

a) Quy hoạch vùng; 

b) Quy hoạch đô thị; 

c) Quy hoạch khu chức năng đặc thù; 

d) Quy hoạch nông thôn. 

2. Quy hoạch xây dựng được lập căn cứ vào các nội dung sau: 

a) Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy 

hoạch ngành, định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng 

có liên quan đã được phê duyệt; 

b) Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng và quy chuẩn khác có liên quan; 

c) Bản đồ, tài liệu, số liệu về hiện trạng kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên của địa phương. 

3. Quy hoạch đô thị được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị. 

Điều 14. Yêu cầu và nguyên tắc tuân thủ đối với quy hoạch xây dựng 
1. Yêu cầu đối với quy hoạch xây dựng gồm: 

a) Phù hợp với mục tiêu của chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; bảo 

đảm quốc phòng, an ninh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững; thống nhất với 

quy hoạch phát triển ngành; công khai, minh bạch, kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia, 

cộng đồng và cá nhân; 

b) Tổ chức, sắp xếp không gian lãnh thổ trên cơ sở khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên 

thiên nhiên, đất đai, di tích lịch sử, di sản văn hóa và nguồn lực phù hợp với điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội, đặc điểm lịch sử, văn hóa, trình độ khoa học và công nghệ theo từng 

giai đoạn phát triển; 

c) Đáp ứng nhu cầu sử dụng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm sự kết nối, thống 

nhất công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực, vùng, quốc gia và quốc tế; 

d) Bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu 

tác động bất lợi đến cộng đồng, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, di sản 

văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống công 

trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; 
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đ) Xác lập cơ sở cho công tác kế hoạch, quản lý đầu tư và thu hút đầu tư xây dựng, quản lý, 

khai thác và sử dụng các công trình xây dựng trong vùng, khu chức năng đặc thù, khu vực 

nông thôn. 

2. Nguyên tắc tuân thủ đối với quy hoạch xây dựng gồm: 

a) Việc thực hiện chương trình, hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý không gian, kiến trúc, 

cảnh quan phải tuân thủ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và phù hợp với nguồn lực 

huy động; 

b) Cấp độ quy hoạch xây dựng phải bảo đảm thống nhất và phù hợp với quy hoạch có cấp 

độ cao hơn. 

Điều 15. Rà soát quy hoạch xây dựng 
1. Quy hoạch xây dựng phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để 

kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. 

Định kỳ rà soát quy hoạch xây dựng là 10 năm đối với quy hoạch vùng, 05 năm đối với quy 

hoạch chung và quy hoạch phân khu, 03 năm đối với quy hoạch chi tiết kể từ ngày quy 

hoạch xây dựng được phê duyệt. 

2. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm rà soát quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. 

3. Kết quả rà soát quy hoạch xây dựng phải được báo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng để xem xét, quyết định. 

Điều 16. Trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng 
1. Cơ quan, chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, 

tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây 

dựng. 

Ủy ban nhân dân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy hoạch 

xây dựng, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trong việc lấy ý kiến. 

2. Đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ 

tướng Chính phủ thì Bộ Xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến các bộ, cơ quan, tổ chức khác ở 

trung ương có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ 

chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan ở địa phương. 

3. Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, giải trình, tiếp thu và báo cáo cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Điều 17. Hình thức, thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng 
1. Việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 

xây dựng được thực hiện bằng hình thức gửi hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản hoặc góp ý 

kiến trực tiếp. 

2. Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng được 

thực hiện thông qua lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư bằng hình thức phát phiếu 

điều tra, phỏng vấn. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng 

đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

3. Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch 

chi tiết xây dựng và quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông 

thôn được thực hiện bằng phiếu góp ý thông qua hình thức trưng bày công khai hoặc giới 

thiệu phương án quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng. 

4. Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng ít nhất là 20 ngày đối với cơ quan, 40 ngày 

đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư. 

5. Cơ quan, tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ 

chức, cộng đồng dân cư được lấy ý kiến để hoàn thiện nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây 

dựng; trường hợp không tiếp thu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trước khi phê 

duyệt quy hoạch. 

6. Chính phủ quy định chi tiết việc lấy ý kiến về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan. 

Điều 18. Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng 
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1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng quyết định hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn 

tham gia lập quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật. 

2. Khi lựa chọn tư vấn lập quy hoạch xây dựng, cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng 

hoặc chủ đầu tư phải căn cứ vào điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây 

dựng theo quy định của Luật này và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thiệt 

hại do việc lựa chọn tổ chức tư vấn không đủ điều kiện năng lực. 

3. Khuyến khích lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng thông qua hình thức thi 

tuyển đối với quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù có quy mô lớn, có ý nghĩa 

đặc biệt và quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu vực có ý 

nghĩa quan trọng trong khu chức năng đặc thù. 

Điều 19. Kinh phí cho công tác lập quy hoạch xây dựng 
1. Nhà nước bảo đảm kinh phí theo quy định của pháp luật cho công tác lập quy hoạch xây 

dựng. 

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài 

trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng. 

Điều 20. Trình tự lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng 
Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng và được thực hiện 

theo trình tự sau: 

1. Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng; 

2. Điều tra, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện 

trạng kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển 

ngành có liên quan để lập đồ án quy hoạch xây dựng; 

3. Lập đồ án quy hoạch xây dựng; 

4. Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng. 

Điều 21. Lưu trữ hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng 
1. Cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư lập quy hoạch xây dựng phải thực hiện việc lưu trữ hồ sơ đồ 

án quy hoạch xây dựng được phê duyệt theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, cơ quan quản lý đất đai các cấp có 

trách nhiệm lưu giữ hồ sơ quy hoạch xây dựng và cung cấp tài liệu lưu giữ này cho cá nhân, 

tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Mục 2. QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG 

Điều 22. Quy hoạch xây dựng vùng và trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng 

vùng 
1. Quy hoạch xây dựng vùng được lập cho các vùng sau: 

a) Vùng liên tỉnh; 

b) Vùng tỉnh; 

c) Vùng liên huyện; 

d) Vùng huyện; 

đ) Vùng chức năng đặc thù; 

e) Vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh. 

2. Trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, phần quy hoạch hệ thống 

công trình hạ tầng kỹ thuật được cụ thể hóa thông qua các đồ án chuyên ngành hạ tầng kỹ 

thuật. 

3. Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng được quy định như sau: 

a) Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức 

có liên quan tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng đối với vùng liên tỉnh, vùng 

chức năng đặc thù có ý nghĩa quốc gia, vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế 

liên tỉnh; 

b) Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 

chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vùng liên tỉnh; 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng các vùng 

khác thuộc đơn vị hành chính do mình quản lý. 
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Điều 23. Nhiệm vụ và nội dung đồ án quy hoạch xây dựng vùng 
1. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng gồm: 

a) Xác định luận cứ, cơ sở hình thành phạm vi ranh giới vùng; 

b) Xác định mục tiêu phát triển vùng; 

c) Dự báo quy mô dân số vùng, nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho từng giai 

đoạn phát triển; 

d) Xác định yêu cầu về tổ chức không gian đối với hệ thống đô thị, khu vực nông thôn, vùng 

và khu chức năng chủ yếu, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên phạm vi 

vùng theo từng giai đoạn. 

2. Nội dung đồ án quy hoạch xây dựng vùng gồm: 

a) Quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện phải xác 

định và phân tích tiềm năng, động lực phát triển vùng; dự báo về tốc độ đô thị hóa; giải 

pháp phân vùng chức năng, phân bố hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn; xác định 

khu vực chức năng chuyên ngành, cơ sở sản xuất, hệ thống công trình đầu mối hạ tầng kỹ 

thuật và hạ tầng xã hội có ý nghĩa vùng; 

b) Quy hoạch xây dựng vùng chức năng đặc thù được hình thành trên cơ sở tiềm năng về 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên; xác định và 

phân tích tiềm năng phát triển, khả năng khai thác, phân vùng chức năng, bố trí dân cư và tổ 

chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với tính chất và mục tiêu phát triển vùng; 

c) Quy hoạch xây dựng vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh phải phân 

tích động lực và tác động của tuyến, hành lang đối với sự phát triển của các khu vực dọc 

tuyến, các giải pháp khai thác, sử dụng đất đai, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ 

thống công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với tính chất của tuyến, hành lang và bảo đảm an 

toàn giao thông trên toàn tuyến; 

d) Quy hoạch xây dựng chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật phải dự báo phát triển và nhu cầu sử 

dụng đất; xác định vị trí, quy mô các công trình đầu mối, công trình phụ trợ, mạng truyền tải 

chính, mạng phân phối và phạm vi bảo vệ và hành lang an toàn công trình; 

đ) Căn cứ quy mô, tính chất của vùng, đồ án quy hoạch xây dựng vùng được nghiên cứu 

trên cơ sở bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 - 1/250.000; 

e) Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch xây dựng vùng từ 20 năm đến 25 năm, tầm nhìn 

50 năm; 

g) Quy hoạch xây dựng vùng được phê duyệt là cơ sở để triển khai lập quy hoạch đô thị, 

quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn và quy hoạch 

hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Mục 3. QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ 

Điều 24. Đối tượng và trách nhiệm lập quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù 
1. Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được lập cho các khu chức năng sau: 

a) Khu kinh tế; 

b) Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; 

c) Khu du lịch, khu sinh thái; 

d) Khu bảo tồn; khu di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng; 

đ) Khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao; 

e) Cảng hàng không, cảng biển; 

g) Khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật; 

h) Khu chức năng đặc thù khác được xác định theo quy hoạch xây dựng vùng được phê 

duyệt hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập. 

2. Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được quy định như 

sau: 

a) Bộ Xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng 

đặc thù cấp quốc gia; 
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b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu 

chức năng đặc thù, trừ quy hoạch quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và nhiệm vụ, đồ án 

quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù; 

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ 

và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực được giao quản lý hoặc đầu tư. 

Điều 25. Các cấp độ quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù 
1. Quy hoạch chung xây dựng được lập cho khu chức năng đặc thù có quy mô từ 500 héc ta 

trở lên làm cơ sở lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng. 

2. Quy hoạch phân khu xây dựng được lập cho khu vực chức năng đặc thù có quy mô dưới 

500 héc ta làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng. 

3. Quy hoạch chi tiết xây dựng được lập cho các khu vực trong khu chức năng đặc thù làm 

cơ sở cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng. 

Điều 26. Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù 
1. Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù gồm: 

a) Luận cứ, cơ sở hình thành, xác định phạm vi ranh giới khu chức năng đặc thù; 

b) Xác định tính chất, dự báo quy mô dân số của khu chức năng đặc thù, yêu cầu về định 

hướng phát triển không gian, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho từng giai 

đoạn quy hoạch; 

c) Đối với quy hoạch chung xây dựng, cải tạo khu chức năng đặc thù, ngoài các nội dung 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều này còn phải xác định yêu cầu khu vực phải giải tỏa, khu 

vực được giữ lại để chỉnh trang, khu vực phải được bảo vệ và yêu cầu cụ thể khác theo đặc 

điểm của từng khu chức năng đặc thù. 

2. Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù gồm: 

a) Nội dung đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù bao gồm việc xác định 

mục tiêu, động lực phát triển, quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội; mô hình phát triển, định hướng phát triển không gian các khu chức năng, trung tâm 

hành chính, dịch vụ, thương mại, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, công viên cây xanh, thể 

dục, thể thao; hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khung trên cao, trên mặt đất, dưới mặt 

nước và ngầm dưới mặt đất; đánh giá môi trường chiến lược; kế hoạch ưu tiên đầu tư và 

nguồn lực thực hiện. 

b) Bản vẽ của đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù được thể hiện theo tỷ 

lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000; 

c) Thời hạn quy hoạch từ 20 năm đến 25 năm; 

d) Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù được phê duyệt là cơ sở để lập 

quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu vực và lập dự án đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung trong khu chức năng đặc thù. 

3. Nội dung đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù chuyên biệt gồm việc 

xác định quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; định hướng 

phát triển không gian các phân khu chức năng; quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ 

thuật khung; đánh giá môi trường chiến lược; kế hoạch ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực 

hiện. 

Điều 27. Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù 
1. Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù gồm: 

a) Yêu cầu về diện tích sử dụng đất, quy mô, phạm vi quy hoạch của phân khu, hệ thống 

công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực quy hoạch; 

b) Lập danh mục đề xuất biện pháp cải tạo những công trình cần giữ lại trong khu vực quy 

hoạch cải tạo; 

c) Những yêu cầu khác đối với từng khu vực quy hoạch. 

2. Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù gồm: 

a) Nội dung đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù bao gồm việc xác 

định chức năng sử dụng cho từng khu đất; nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh 

quan cho toàn khu vực lập quy hoạch; chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hệ thống công trình 
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hạ tầng kỹ thuật đối với từng lô đất; bố trí hệ thống công trình hạ tầng xã hội phù hợp với 

nhu cầu sử dụng; bố trí mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật đến các trục đường phố phù 

hợp với các giai đoạn phát triển của toàn khu chức năng đặc thù; đánh giá môi trường chiến 

lược; 

b) Bản vẽ của đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù được thể hiện 

theo tỷ lệ 1/2.000; 

c) Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù được 

xác định trên cơ sở thời hạn quy hoạch chung và yêu cầu quản lý, phát triển của khu chức 

năng đặc thù; 

d) Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù được phê duyệt là cơ sở để 

xác định các dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù và lập quy hoạch chi tiết 

xây dựng. 

Điều 28. Quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu chức năng đặc thù 
1. Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu chức năng đặc thù gồm: 

a) Yêu cầu về diện tích sử dụng đất, quy mô, phạm vi quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, hệ 

thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực quy hoạch; 

b) Lập danh mục đề xuất biện pháp cải tạo cho những công trình cần giữ lại trong khu vực 

quy hoạch cải tạo; 

c) Những yêu cầu khác đối với từng khu vực quy hoạch. 

2. Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu chức năng đặc thù gồm: 

a) Nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng gồm việc xác định chỉ tiêu về dân số, sử 

dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cho toàn 

khu vực quy hoạch; bố trí công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; yêu cầu 

về kiến trúc công trình đối với từng lô đất, thiết kế đô thị; bố trí hệ thống công trình hạ tầng 

kỹ thuật đến ranh giới lô đất; đánh giá môi trường chiến lược; 

b) Bản vẽ của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được thể hiện theo tỷ lệ 1/500; 

c) Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chi tiết xây dựng được xác định trên cơ sở kế 

hoạch đầu tư; 

d) Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt là cơ sở để cấp giấy phép xây dựng và 

lập dự án đầu tư xây dựng. 

Mục 4. QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN 

Điều 29. Đối tượng, cấp độ và trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng nông thôn 
1. Quy hoạch xây dựng nông thôn được lập cho đối tượng là xã và điểm dân cư nông thôn. 

2. Quy hoạch xây dựng nông thôn gồm các cấp độ sau: 

a) Quy hoạch chung xây dựng được lập cho toàn bộ ranh giới hành chính của xã; 

b) Quy hoạch chi tiết xây dựng được lập cho điểm dân cư nông thôn. 

3. Ủy ban nhân dân xã chủ trì tổ chức việc lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông 

thôn. 

Điều 30. Quy hoạch chung xây dựng xã 
1. Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã gồm mục tiêu, phạm vi ranh giới xã; tính chất, 

chức năng của xã; xác định yếu tố tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của xã; dự báo 

quy mô dân số, lao động; quy mô đất đai, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu; yêu cầu về 

nguyên tắc tổ chức phân bố khu chức năng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp, làng nghề, nhà ở, dịch vụ và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật. 

2. Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã gồm: 

a) Nội dung đồ án quy hoạch chung xây dựng xã gồm xác định tiềm năng, động lực phát 

triển, quy mô dân số, lao động, quy mô đất đai, mạng lưới điểm dân cư nông thôn; định 

hướng tổ chức không gian tổng thể toàn xã; định hướng phát triển các khu chức năng sản 

xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nhà ở, dịch vụ và hệ thống 

công trình hạ tầng kỹ thuật; 

b) Bản vẽ đồ án quy hoạch chung xây dựng xã được thể hiện theo tỷ lệ 1/5.000 hoặc 

1/10.000 hoặc 1/25.000; 
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c) Thời hạn quy hoạch từ 10 năm đến 20 năm; 

d) Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt là cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây 

dựng điểm dân cư nông thôn gồm trung tâm xã, khu dân cư, khu chức năng khác trên địa 

bàn xã. 

Điều 31. Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn 
1. Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn gồm dự báo quy mô dân 

số, lao động; quy mô đất đai; yêu cầu sử dụng đất bố trí các công trình xây dựng, bảo tồn, 

chỉnh trang; công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong điểm dân cư nông thôn. 

2. Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn gồm: 

a) Nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn gồm xác định vị trí, 

diện tích xây dựng của các công trình: trụ sở làm việc của cơ quan hành chính xã, công trình 

giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ và nhà ở; quy hoạch hạ tầng 

kỹ thuật và hạ tầng phục vụ sản xuất; 

b) Bản vẽ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được thể hiện theo tỷ lệ 

1/500 hoặc 1/2.000; 

c) Thời hạn quy hoạch căn cứ theo kế hoạch đầu tư và nguồn lực thực hiện; 

d) Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được phê duyệt là cơ sở lập dự 

án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng. 

Mục 5. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

Điều 32. Thẩm quyền thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 
1. Bộ Xây dựng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định nhiệm 

vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cùng 

cấp. 

3. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định nhiệm 

vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cùng 

cấp. 

Điều 33. Hội đồng thẩm định và nội dung thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây 

dựng 
1. Bộ Xây dựng quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây 

dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và đồ án quy hoạch xây dựng 

do Bộ Xây dựng tổ chức lập. Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định. 

2. Ủy ban nhân dân quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định cùng cấp. 

3. Thành phần Hội đồng thẩm định gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã 

hội nghề nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan. 

4. Nội dung thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng gồm: 

a) Sự phù hợp của nhiệm vụ quy hoạch xây dựng với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, quy 

hoạch xây dựng có liên quan và với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

b) Yêu cầu về nội dung đối với từng loại nhiệm vụ quy hoạch xây dựng được quy định tại 

các điều 23, 26, 27, 28, 30 và 31 của Luật này. 

5. Nội dung thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng gồm: 

a) Việc đáp ứng các điều kiện của tổ chức thực hiện thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy 

định tại Điều 150 của Luật này; 

b) Căn cứ lập đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật này; 

c) Sự phù hợp của đồ án quy hoạch xây dựng với nhiệm vụ và yêu cầu về nội dung đối với 

từng loại quy hoạch xây dựng quy định tại các mục 2, 3 và 4 Chương này. 

Điều 34. Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 
1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng sau: 
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a) Quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch xây dựng 

vùng chức năng đặc thù và quy hoạch xây dựng vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang 

kinh tế liên tỉnh; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vùng liên tỉnh; 

b) Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, quy hoạch chung xây dựng khu công nghệ cao; 

c) Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch, khu sinh thái, khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - 

văn hóa, cách mạng, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục thể thao, khu chức năng đặc thù 

khác cấp quốc gia; 

d) Quy hoạch xây dựng khác do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng tổ chức lập. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng sau: 

a) Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện; 

b) Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù, trừ các quy hoạch quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều này; 

c) Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu; quy hoạch 

chi tiết xây dựng và quy hoạch xây dựng nông thôn trong phạm vi địa giới hành chính do 

mình quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch xây 

dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

4. Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp quyết định trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê 

duyệt. 

5. Hình thức, nội dung phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng gồm: 

a) Nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng phải được phê duyệt bằng văn bản; 

b) Văn bản phê duyệt quy hoạch xây dựng phải có các nội dung chính của đồ án quy hoạch 

xây dựng được quy định, tại các điều 23, 26, 27, 28, 30 và 31 của Luật này và danh mục các 

bản vẽ được phê duyệt kèm theo. 

Mục 6. ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

Điều 35. Điều kiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng 
1. Quy hoạch xây dựng vùng được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau: 

a) Có điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng, quy hoạch phát 

triển ngành của vùng; quy định về bảo vệ tài nguyên và môi trường; quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; chiến lược quốc phòng, an ninh; dự án động lực phát triển vùng; 

b) Có thay đổi về điều kiện địa lý tự nhiên, địa giới hành chính, biến động lớn về dân số và 

kinh tế - xã hội. 

2. Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được điều chỉnh khi có một trong các trường 

hợp sau: 

a) Có điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy 

hoạch phát triển ngành của vùng; 

b) Hình thành dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất, 

môi trường, bố cục không gian của khu chức năng; 

c) Quy hoạch xây dựng không thực hiện được hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng 

xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và môi trường 

sinh thái, di tích lịch sử - văn hóa và ý kiến cộng đồng; 

d) Có biến động về khí hậu, địa chất, thủy văn; 

đ) Phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng. 

3. Quy hoạch xây dựng nông thôn được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau: 

a) Có điều chỉnh về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

b) Có điều chỉnh về quy hoạch xây dựng vùng; 

c) Có điều chỉnh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; 

d) Có biến động về điều kiện địa lý, tự nhiên. 

Điều 36. Nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch xây dựng 
1. Việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng phải trên cơ sở phân tích, đánh giá hiện trạng, kết 

quả thực hiện quy hoạch hiện có, xác định rõ yêu cầu cải tạo, chỉnh trang của khu vực để đề 
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xuất điều chỉnh chỉ tiêu về sử dụng đất, giải pháp tổ chức không gian, cảnh quan đối với 

từng khu vực; giải pháp về cải tạo hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 

phù hợp với yêu cầu phát triển. 

2. Nội dung quy hoạch xây dựng điều chỉnh phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định 

của Luật này; nội dung không điều chỉnh của đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt 

vẫn được thực hiện. 

Điều 37. Các loại điều chỉnh quy hoạch xây dựng 
1. Điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng được quy định như sau: 

a) Điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng được tiến hành khi tính chất, chức năng, quy mô 

của vùng, của khu vực lập quy hoạch thay đổi hoặc nội dung dự kiến điều chỉnh làm thay 

đổi cơ cấu, định hướng phát triển chung của vùng, khu vực quy hoạch; 

b) Điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tế, phù hợp 

xu thế phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển của vùng, của khu vực trong 

tương lai, nâng cao chất lượng môi trường sống, cơ sở hạ tầng và cảnh quan, bảo đảm tính 

kế thừa và không ảnh hưởng lớn đến các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai. 

2. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng được quy định như sau: 

a) Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng chỉ áp dụng đối với khu chức năng đặc thù; 

b) Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được tiến hành khi nội 

dung dự kiến điều chỉnh không ảnh hưởng lớn đến tính chất, chức năng, quy mô ranh giới, 

định hướng phát triển chung của khu vực quy hoạch và giải pháp quy hoạch chính của khu 

vực lập quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng; 

c) Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù phải xác định rõ phạm vi, 

mức độ, nội dung điều chỉnh; bảo đảm tính liên tục, đồng bộ của quy hoạch chung xây dựng 

khu chức năng đặc thù hoặc quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng 

hiện có trên cơ sở phân tích, làm rõ nguyên nhân điều chỉnh; hiệu quả kinh tế - xã hội của 

việc điều chỉnh; giải pháp khắc phục những phát sinh do điều chỉnh quy hoạch xây dựng. 

Điều 38. Trình tự điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng 
1. Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yếu tố tác động đến quá trình phát triển 

vùng, khu chức năng đặc thù, khu vực nông thôn; điều kiện điều chỉnh và sau khi rà soát 

quy hoạch xây dựng, cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng báo cáo cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng để xem xét, điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng. 

2. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng chấp thuận về chủ 

trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng. 

3. Việc tổ chức lập, lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch điều 

chỉnh tổng thể các quy hoạch xây dựng, công bố quy hoạch xây dựng điều chỉnh thực hiện 

theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và các mục 2, 3, 4 và 5 Chương này. 

Điều 39. Trình tự điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng 
1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng lập báo cáo nội dung và kế hoạch điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch xây dựng, tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực điều chỉnh 

quy hoạch và khu vực xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp và trình cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt quy hoạch xây dựng xem xét, quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây 

dựng. 

2. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng quyết định việc điều 

chỉnh cục bộ bằng văn bản trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm định quy hoạch xây dựng. 

3. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cập nhật và thể hiện trong hồ sơ 

quy hoạch xây dựng những nội dung điều chỉnh. Nội dung điều chỉnh quy hoạch xây dựng 

phải được công bố công khai theo quy định tại Điều 42 của Luật này. 

Mục 7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

Điều 40. Công bố công khai quy hoạch xây dựng 
1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt, đồ án quy hoạch xây dựng phải được 

công bố công khai. 
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2. Nội dung công bố công khai quy hoạch xây dựng gồm nội dung cơ bản của đồ án quy 

hoạch xây dựng và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng đã được ban hành, trừ 

nội dung có liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật nhà nước. 

3. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cập nhật đầy đủ tình hình triển khai 

thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt để cơ quan có thẩm quyền kịp thời 

công bố công khai cho tổ chức, cá nhân biết, giám sát trong quá trình thực hiện. 

Điều 41. Trách nhiệm tổ chức công bố công khai quy hoạch xây dựng 
1. Đối với quy hoạch xây dựng vùng được quy định như sau: 

a) Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan công bố quy 

hoạch xây dựng vùng liên tỉnh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong vùng quy hoạch tổ chức công bố quy hoạch xây dựng 

vùng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ trừ các quy hoạch quy định tại 

điểm a khoản này; 

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong vùng quy hoạch tổ chức công bố quy hoạch xây 

dựng vùng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2. Đối với quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù được quy định như sau: 

a) Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan công bố quy 

hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù liên tỉnh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng 

Chính phủ; 

b) Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức công bố đồ án quy hoạch chung xây 

dựng khu chức năng đặc thù thuộc địa giới hành chính do mình quản lý. 

3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức công bố đồ án quy hoạch xây dựng phân 

khu và quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù được phê duyệt thuộc địa giới 

hành chính do mình quản lý để mọi người thực hiện và giám sát việc thực hiện. 

4. Ủy ban nhân dân xã tổ chức công bố quy hoạch xây dựng xã và điểm dân cư nông thôn. 

5. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quy hoạch xây dựng được phê duyệt, Ủy ban nhân dân 

các cấp có trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch xây dựng. 

6. Người có trách nhiệm công bố quy hoạch xây dựng nếu không tổ chức công bố, công bố 

chậm, công bố sai nội dung quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt thì tùy theo tính chất, 

mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải 

bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Điều 42. Hình thức công bố công khai quy hoạch xây dựng 
1. Đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt phải được công bố thông tin trên trang thông 

tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng. 

2. Ngoài hình thức công bố theo quy định tại khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền còn 

quyết định các hình thức công bố công khai quy hoạch xây dựng như sau: 

a) Tổ chức hội nghị công bố quy hoạch xây dựng có sự tham gia của đại diện tổ chức, cơ 

quan có liên quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện nhân dân trong vùng quy hoạch, cơ 

quan thông tấn báo chí; 

b) Trưng bày công khai, thường xuyên, liên tục các pa-nô, bản vẽ, mô hình tại nơi công 

cộng, tại cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã đối với quy 

hoạch chi tiết xây dựng; 

c) In ấn, phát hành rộng rãi bản đồ quy hoạch xây dựng, quy định về quản lý quy hoạch xây 

dựng được phê duyệt. 

Điều 43. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 
1. Việc cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng được thực hiện dưới các hình thức sau: 

a) Công khai hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng; 

b) Giải thích quy hoạch xây dựng; 

c) Cung cấp thông tin bằng văn bản. 

2. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về địa điểm xây 

dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến 
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quy hoạch khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu trong phạm vi đồ án quy hoạch xây dựng do 

mình quản lý. 

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận, xử lý và cung cấp các thông 

tin khi có yêu cầu. 

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày có yêu cầu, cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách 

nhiệm cung cấp thông tin bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản phải nộp phí về 

việc cung cấp thông tin mà mình yêu cầu. 

4. Cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thời gian 

cung cấp thông tin và độ chính xác của các tài liệu, số liệu đã cung cấp. 

Điều 44. Cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa 
1. Việc cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa được thực hiện đối với đồ án quy hoạch 

chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng. 

2. Cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng được duyệt gồm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây 

dựng, cốt xây dựng, ranh giới vùng cấm xây dựng theo hồ sơ mốc giới được phê duyệt. 

3. Sau khi đồ án quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy 

ban nhân dân các cấp có trách nhiệm sau: 

a) Tổ chức lập và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng đã được phê 

duyệt. Thời gian lập và phê duyệt hồ sơ mốc giới không quá 30 ngày, kể từ ngày đồ án quy 

hoạch xây dựng được phê duyệt. Việc cắm mốc giới ngoài thực địa phải được hoàn thành 

trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hồ sơ mốc giới được phê duyệt; 

b) Tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

sau khi đã có nhà đầu tư được lựa chọn. 

4. Trách nhiệm tổ chức, thực hiện cắm mốc giới được quy định như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cắm mốc giới xây dựng đối với đồ án quy hoạch xây 

dựng thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý; 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện cắm mốc giới xây dựng đối với đồ án quy 

hoạch xây dựng thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý; 

c) Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện cắm mốc giới xây dựng đối với đồ án quy hoạch xây 

dựng thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. 

5. Hồ sơ cắm mốc giới do các đơn vị chuyên môn thực hiện. 

6. Mốc giới phải bảo đảm độ bền vững, có kích thước theo tiêu chuẩn và được ghi các chỉ số 

theo quy định, dễ nhận biết, an toàn cho người, phương tiện giao thông qua lại và phù hợp 

với địa hình, địa mạo khu vực cắm mốc. 

7. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm bảo vệ mốc giới thực địa. 

8. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng lưu giữ hồ sơ cắm mốc giới đã được phê duyệt và 

có trách nhiệm cung cấp tài liệu liên quan đến mốc giới cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu. 

9. Khi quy hoạch xây dựng được điều chỉnh thì thực hiện điều chỉnh mốc giới theo quy 

hoạch điều chỉnh. 

10. Người nào có hành vi cắm mốc chỉ giới, cốt xây dựng sai vị trí, di dời, phá hoại mốc chỉ 

giới, cốt xây dựng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm 

hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo 

quy định của pháp luật. 

Mục 8. QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

Điều 45. Nguyên tắc quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng 
1. Việc quản lý đầu tư xây dựng phải căn cứ vào quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt. 

2. Việc đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình kiến trúc, công trình hạ tầng kỹ 

thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã 

được phê duyệt và theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

Điều 46. Giới thiệu địa điểm xây dựng 
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1. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng 

cho các chủ đầu tư khi có yêu cầu. 

2. Địa điểm được giới thiệu để đầu tư xây dựng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy 

mô, tính chất đầu tư, tiết kiệm diện tích đất xây dựng; không làm ảnh hưởng đến sự phát 

triển kinh tế - xã hội và môi trường của vùng, khu chức năng đặc thù và khu vực nông thôn. 

Điều 47. Giấy phép quy hoạch xây dựng 
1. Giấy phép quy hoạch xây dựng là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho 

chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù làm căn cứ lập quy hoạch chi 

tiết hoặc lập dự án khi chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được phê 

duyệt. 

2. Việc cấp giấy phép quy hoạch xây dựng phải căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát 

triển của khu chức năng đặc thù, quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng, quy định quản 

lý theo quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù. 

3. Nội dung giấy phép quy hoạch xây dựng gồm phạm vi, quy mô khu vực lập quy hoạch, 

chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch xây dựng cho phép, các yêu cầu về khai thác sử dụng đất, tổ 

chức không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên mặt đất, dưới mặt đất, bảo 

vệ cảnh quan, môi trường đối với khu vực dự án, thời hạn của giấy phép quy hoạch xây 

dựng. 

4. Thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch xây dựng được quy định như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng 

trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia; 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho các dự án đầu tư xây 

dựng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này. 

5. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép quy hoạch xây dựng nộp lệ phí theo quy định của 

pháp luật về phí và lệ phí. 

6. Chính phủ quy định chi tiết nội dung, trình tự cấp giấy phép quy hoạch xây dựng. 

Điều 48. Tổ chức quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng 
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực 

hiện quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù thuộc địa bàn 

mình quản lý theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. 

2. Bộ Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo, điều phối việc quản lý quy hoạch xây dựng vùng 

liên tỉnh gồm: 

a) Xác định danh mục chương trình, kế hoạch thực hiện quy hoạch, dự án ưu tiên đầu tư xây 

dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cấp vùng; 

b) Thu hút, điều phối nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội cấp vùng; 

c) Rà soát, điều chỉnh và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy hoạch xây dựng vùng liên 

tỉnh; 

d) Chủ trì phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan định kỳ báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ việc thực hiện quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh theo giai đoạn thực hiện 

quy hoạch. 

3. Kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng phải xác định thời gian thực hiện quy hoạch đối 

với từng khu vực cụ thể trên cơ sở phù hợp với mục tiêu quy hoạch xây dựng và nguồn lực 

thực hiện quy hoạch xây dựng. 

Chương III 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 49. Phân loại dự án đầu tư xây dựng 
1. Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình xây dựng 

và nguồn vốn sử dụng. 
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2. Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình xây dựng 

của dự án gồm dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C 

theo các tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công. 

3. Dự án đầu tư xây dựng gồm một hoặc nhiều công trình với loại, cấp công trình xây dựng 

khác nhau. 

Điều 50. Trình tự đầu tư xây dựng 
1. Trình tự đầu tư xây dựng có 03 giai đoạn gồm chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc 

xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, trừ trường hợp xây dựng nhà ở 

riêng lẻ. 

2. Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần trong đó mỗi dự 

án thành phần có thể vận hành độc lập, khai thác sử dụng hoặc được phân kỳ đầu tư để thực 

hiện thì dự án thành phần được quản lý thực hiện như một dự án độc lập. Việc phân chia dự 

án thành phần hoặc phân kỳ đầu tư phải được quy định trong nội dung quyết định đầu tư. 

3. Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, người quyết định đầu tư quyết định việc thực hiện tuần 

tự hoặc kết hợp, xen kẽ các công việc trong giai đoạn thực hiện dự án và kết thúc xây dựng 

đưa công trình vào khai thác sử dụng. 

Điều 51. Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng 
Dự án đầu tư xây dựng không phân biệt các loại nguồn vốn sử dụng phải đáp ứng các yêu 

cầu sau: 

1. Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, 

quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nơi có dự án đầu tư 

xây dựng. 

2. Có phương án công nghệ và phương án thiết kế xây dựng phù hợp. 

3. Bảo đảm chất lượng, an toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình, 

phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

4. Bảo đảm cấp đủ vốn đúng tiến độ của dự án, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội 

của dự án. 

5. Tuân thủ quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Mục 2. LẬP, THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Điều 52. Lập dự án đầu tư xây dựng 
1. Khi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng phải phù hợp với yêu cầu của từng loại dự án. Việc lập Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng phải tuân theo quy định của Luật này và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

2. Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. 

Những dự án khác trong trường hợp cần phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây 

dựng do người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. 

3. Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trong các 

trường hợp sau: 

a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo; 

b) Công trình xây dựng quy mô nhỏ và công trình khác do Chính phủ quy định. 

4. Khi xây dựng nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư không phải lập dự án hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng. 

Điều 53. Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng 
1. Sự cần thiết đầu tư và các điều kiện để thực hiện đầu tư xây dựng. 

2. Dự kiến mục tiêu, quy mô, địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng. 

3. Nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên. 

4. Phương án thiết kế sơ bộ về xây dựng, thuyết minh, công nghệ, kỹ thuật và thiết bị phù 

hợp. 

5. Dự kiến thời gian thực hiện dự án. 
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6. Sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn; khả năng hoàn vốn, trả nợ vốn vay 

(nếu có); xác định sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội và đánh giá tác động của dự án. 

Điều 54. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 
1. Thiết kế cơ sở được lập để đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với công trình xây dựng 

thuộc dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết 

kế cơ sở gồm thuyết minh và các bản vẽ thể hiện các nội dung sau:1. Thiết kế cơ sở được 

lập để đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với công trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm 

sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở gồm thuyết 

minh và các bản vẽ thể hiện các nội dung sau: 

a) Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục và quy mô, loại, cấp công trình thuộc 

tổng mặt bằng xây dựng; 

b) Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn (nếu có); 

c) Giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu 

chính của công trình xây dựng; 

d) Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho 

từng công trình; 

đ) Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp phòng, chống 

cháy, nổ; 

e) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết 

kế cơ sở. 

2. Các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm: 

a) Sự cần thiết và chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng và diện 

tích sử dụng đất, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng; 

b) Khả năng bảo đảm các yếu tố để thực hiện dự án như sử dụng tài nguyên, lựa chọn công 

nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu trong khai thác 

sử dụng, thời gian thực hiện, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng, tái định cư (nếu có), 

giải pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình và bảo vệ môi 

trường; 

c) Đánh giá tác động của dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định 

cư; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn trong xây dựng, phòng, chống cháy, nổ 

và các nội dung cần thiết khác; 

d) Tổng mức đầu tư và huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng 

công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; kiến nghị cơ chế phối hợp, chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án; 

đ) Các nội dung khác có liên quan. 

Điều 55. Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
1. Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng. 

2. Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm thuyết minh về sự 

cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất, quy mô, công 

suất, cấp công trình, giải pháp thi công xây dựng, an toàn xây dựng, phương án giải phóng 

mặt bằng xây dựng và bảo vệ môi trường, bố trí kinh phí thực hiện, thời gian xây dựng, hiệu 

quả đầu tư xây dựng công trình. 

Điều 56. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng 
1. Dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định trước khi quyết định đầu tư. 

2. Hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng gồm: 

a) Tờ trình thẩm định dự án của chủ đầu tư; 

b) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng; 

c) Các tài liệu, văn bản có liên quan. 

3. Nội dung thẩm định dự án theo quy định tại Điều 58 của Luật này. 

Điều 57. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng 
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1. Đối với dự án quan trọng quốc gia thì Hội đồng thẩm định Nhà nước do Thủ tướng Chính 

phủ thành lập có trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, 

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. 

2. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì cơ quan chuyên môn về xây dựng theo 

phân cấp có trách nhiệm chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung quy định tại Điều 58 của 

Luật này. 

3. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thì thẩm quyền thẩm định dự án 

đầu tư xây dựng được quy định như sau: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở quy định 

tại các điểm a, b, d, đ, e và g khoản 2 Điều 58 của Luật này; 

b) Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì thẩm định thiết kế công 

nghệ (nếu có), các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. 

4. Đối với dự án sử dụng vốn khác thì thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng được 

quy định như sau: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu 

tư xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình công cộng, công trình có ảnh 

hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng. Cơ quan chuyên môn trực 

thuộc người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế công nghệ (nếu có), các nội 

dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; 

b) Dự án sử dụng vốn khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này do người 

quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án; 

c) Dự án thực hiện theo các hình thức hợp đồng dự án, hợp đồng đối tác công tư có phần 

góp vốn của nhà nước do cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định 

thiết kế cơ sở của dự án. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về 

đầu tư thẩm định các nội dung khác trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. 

5. Đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thì 

thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng được quy định như sau: 

a) Trường hợp sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì cơ quan chuyên môn về xây dựng có 

trách nhiệm chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng quy định tại khoản 4 Điều 58 của Luật này; 

b) Trường hợp sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thì cơ quan chuyên môn về xây dựng 

theo phân cấp có trách nhiệm chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng 

công trình. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định phần thiết kế 

công nghệ (nếu có), các nội dung khác của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; 

c) Trường hợp sử dụng vốn khác thì người quyết định đầu tư, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm 

định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng, trừ các công trình cấp đặc biệt, cấp I và 

công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng và tự chịu 

trách nhiệm về nội dung thẩm định. 

6. Dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định. 

7. Cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được mời tổ chức, cá nhân có 

chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định dự án hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ 

chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng 

đã được đăng ký trên trang thông tin điện tử về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định 

của Luật này để thẩm tra dự án làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt dự án. Chi phí thẩm 

tra, phí thẩm định dự án và thiết kế cơ sở được tính trong tổng mức đầu tư của dự án. 

8. Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định dự án trình người 

có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định. 

9. Tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định, thẩm tra dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

kết quả thẩm định, thẩm tra của mình. Tổ chức, cá nhân lập dự án không được tham gia 

thẩm định, thẩm tra dự án do mình lập. 

Điều 58. Nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng 
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1. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng gồm thẩm định thiết kế cơ sở và nội dung khác của 

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. 

2. Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở gồm: 

a) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được chấp 

thuận hoặc với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng theo 

tuyến; 

b) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với hạ tầng 

kỹ thuật của khu vực; 

c) Sự phù hợp của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ được lựa chọn đối với công 

trình có yêu cầu về thiết kế công nghệ; 

d) Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, 

phòng, chống cháy, nổ; 

đ) Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế; 

e) Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tư 

vấn lập thiết kế; 

g) Sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình 

với yêu cầu của thiết kế cơ sở. 

3. Các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được thẩm định gồm: 

a) Đánh giá về sự cần thiết đầu tư xây dựng gồm sự phù hợp với chủ trương đầu tư, khả 

năng đáp ứng nhu cầu tăng thêm về quy mô, công suất, năng lực khai thác sử dụng đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ; 

b) Đánh giá yếu tố bảo đảm tính khả thi của dự án gồm sự phù hợp về quy hoạch phát triển 

ngành, quy hoạch xây dựng; khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng 

xây dựng; nhu cầu sử dụng tài nguyên (nếu có), việc bảo đảm các yếu tố đầu vào và đáp ứng 

các đầu ra của sản phẩm dự án; giải pháp tổ chức thực hiện; kinh nghiệm quản lý của chủ 

đầu tư; các giải pháp bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm quốc phòng, an 

ninh và các yếu tố khác; 

c) Đánh giá yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án gồm tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện 

dự án; chi phí khai thác vận hành; khả năng huy động vốn theo tiến độ, phân tích rủi ro, hiệu 

quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. 

4. Đối với dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng quy định tại khoản 3 

Điều 52 của Luật này thì nội dung thẩm định gồm: 

a) Đánh giá về sự cần thiết đầu tư, quy mô; thời gian thực hiện; tổng mức đầu tư, hiệu quả 

về kinh tế - xã hội; 

b) Xem xét các yếu tố bảo đảm tính khả thi gồm nhu cầu sử dụng đất, khả năng giải phóng 

mặt bằng; các yếu tố ảnh hưởng đến công trình như quốc phòng, an ninh, môi trường và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan; 

c) Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình; sự tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, 

quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình; sự 

hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu 

cầu về công nghệ; sự tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ; 

d) Đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công 

trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận; 

đ) Đánh giá sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế; tính 

đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình; xác 

định giá trị dự toán công trình; 

e) Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế 

xây dựng, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

Điều 59. Thời gian thẩm định dự án đầu tư xây dựng 
Thời gian thẩm định dự án được tính từ ngày cơ quan, tổ chức thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, cụ thể như sau: 

1. Thời gian thẩm định dự án không quá 90 ngày đối với dự án quan trọng quốc gia; 
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2. Thời gian thẩm định dự án không quá 40 ngày đối với dự án nhóm A; 

3. Thời gian thẩm định dự án không quá 30 ngày đối với dự án nhóm B; 

4. Thời gian thẩm định dự án không quá 20 ngày đối với dự án nhóm C và dự án chỉ cần lập 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; 

5. Trường hợp cần gia hạn thời gian thẩm định thì cơ quan, tổ chức thẩm định phải báo cáo 

cơ quan cấp trên xem xét, quyết định việc gia hạn; thời gian gia hạn không quá thời gian 

thẩm định tương ứng được quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. 

Điều 60. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng 
1. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu 

Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn 

vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu 

tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các 

khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư thì thẩm quyền quyết định đầu tư 

xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

2. Đối với dự án sử dụng vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng 

tài sản nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước, vốn từ quỹ phát triển 

hoạt động sự nghiệp, giá trị quyền sử dụng đất của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước 

góp vốn để đầu tư xây dựng thì thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được quy định như 

sau: 

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia; 

b) Người đại diện có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của 

pháp luật quyết định đầu tư dự án. 

3. Đối với dự án sử dụng vốn khác, chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư 

xây dựng dự án trong phạm vi quyền hạn theo quy định của pháp luật. 

Điều 61. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng 
1. Các trường hợp được điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước gồm: 

a) Do ảnh hưởng của thiên tai, sự cố môi trường, địch họa, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả 

kháng khác; 

b) Xuất hiện yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án khi đã được chủ đầu tư chứng 

minh về hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội do việc điều chỉnh dự án mang lại; 

c) Khi quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp tới dự án; 

d) Khi chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố trong thời 

gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá 

trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt. 

2. Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn nhà nước do người quyết định đầu tư quyết định. 

3. Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn khác do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở 

bảo đảm các yêu cầu về quy hoạch, an toàn, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ, 

quốc phòng, an ninh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 

4. Trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng thì phải 

được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

5. Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt. 

6. Chính phủ quy định chi tiết về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư xây 

dựng. 

Mục 3. QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Điều 62. Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng 
Căn cứ quy mô, tính chất, nguồn vốn sử dụng và điều kiện thực hiện dự án, người quyết 

định đầu tư quyết định áp dụng một trong các hình thức tổ chức quản lý dự án sau: 

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

khu vực áp dụng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, dự án theo chuyên ngành 

sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án áp dụng đối với dự án sử dụng vốn nhà 

nước quy mô nhóm A có công trình cấp đặc biệt; có áp dụng công nghệ cao được Bộ trưởng 
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Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận bằng văn bản; dự án về quốc phòng, an ninh có yêu 

cầu bí mật nhà nước. 

3. Thuê tư vấn quản lý dự án đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn 

khác và dự án có tính chất đặc thù, đơn lẻ. 

4. Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để quản lý 

thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa quy mô nhỏ, dự án có sự tham gia của cộng đồng. 

5. Ban quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này phải 

có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 152 của Luật này. 

6. Chính phủ quy định chi tiết về mô hình, tổ chức và hoạt động của các ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng. 

Điều 63. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực 
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nhà nước 

quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng khu vực để quản lý một số dự án thuộc cùng chuyên ngành, tuyến công 

trình hoặc trên cùng một địa bàn. 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

khu vực được giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý 

dự án, tham gia tư vấn quản lý dự án khi cần thiết. 

3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

khu vực có trách nhiệm sau: 

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 68 của Luật này, trực 

tiếp quản lý đối với những dự án do người quyết định đầu tư giao và thực hiện quyền, nghĩa 

vụ theo quy định tại Điều 69 của Luật này; 

b) Bàn giao công trình cho cơ quan, đơn vị quản lý vận hành, khai thác sử dụng; trường hợp 

cần thiết được người quyết định đầu tư giao thì trực tiếp quản lý vận hành, khai thác sử 

dụng công trình. 

4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

khu vực được thực hiện tư vấn quản lý dự án đối với dự án khác khi có yêu cầu và thực hiện 

quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 70 của Luật này. 

Điều 64. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án 
1. Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án để trực tiếp quản lý 

thực hiện một dự án được áp dụng đối với dự án được quy định tại khoản 2 Điều 62 của 

Luật này. 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án có con dấu, tài khoản, thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn theo ủy quyền của chủ đầu tư. Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án gồm Giám 

đốc, Phó giám đốc và các cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ tùy thuộc yêu cầu, tính chất của dự 

án. Thành viên của Ban quản lý dự án làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm 

theo quyết định của chủ đầu tư. 

Điều 65. Thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 
1. Chủ đầu tư ký kết hợp đồng tư vấn quản lý dự án với tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện 

năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Luật này để thực hiện một, một số hoặc 

toàn bộ công việc quản lý dự án. 

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát công việc tư vấn quản lý dự án và được ủy quyền cho 

tư vấn thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo hợp đồng quản lý dự án. 

Điều 66. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng 
1. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; 

khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an 

toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng; lựa chọn nhà thầu và hợp 

đồng xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần 
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thiết khác được thực hiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện hoặc giao Ban quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án, 

tổng thầu (nếu có) thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung quản lý dự án quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

Điều 67. Quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng 
1. Người quyết định đầu tư quyết định thời gian, tiến độ thực hiện khi phê duyệt dự án. Đối 

với công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì tiến độ thi công xây dựng 

không được vượt quá thời gian thi công xây dựng công trình đã được người quyết định đầu 

tư phê duyệt. 

2. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng công trình phải lập kế hoạch tiến độ, biện pháp 

thi công xây dựng và quản lý thực hiện dự án theo tiến độ thi công xây dựng được duyệt. 

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo tiến độ thực 

hiện hợp đồng xây dựng. 

4. Khuyến khích chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng đề xuất và áp dụng các giải pháp kỹ thuật, 

công nghệ và tổ chức quản lý hợp lý để rút ngắn thời gian xây dựng công trình. 

Mục 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG, NHÀ THẦU TƯ VẤN VÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 

Điều 68. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng 
1. Chủ đầu tư có các quyền sau: 

a) Lập, quản lý dự án khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Luật này; 

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu về lập, quản lý dự án; 

c) Lựa chọn, ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn để lập, quản lý dự án; 

d) Tổ chức lập, quản lý dự án; quyết định thành lập, giải thể Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng một dự án theo thẩm quyền; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau: 

a) Xác định yêu cầu, nội dung nhiệm vụ lập dự án; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết 

trong trường hợp thuê tư vấn lập dự án; tổ chức nghiệm thu kết quả lập dự án và lưu trữ hồ 

sơ dự án đầu tư xây dựng; 

b) Lựa chọn tổ chức tư vấn lập dự án có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Luật này; 

c) Chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác của các thông tin, tài liệu được cung 

cấp cho tư vấn khi lập dự án; trình dự án với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy 

định của pháp luật; 

d) Lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thẩm tra dự án theo yêu 

cầu của cơ quan, tổ chức thẩm định dự án và của người quyết định đầu tư; 

đ) Tổ chức quản lý thực hiện dự án theo quy định tại Điều 66 của Luật này; 

e) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án; định kỳ báo cáo việc thực hiện dự án với người 

quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 

g) Thu hồi vốn, trả nợ vốn vay đối với dự án có yêu cầu về thu hồi vốn, trả nợ vốn vay; 

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 69. Quyền và nghĩa vụ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có các quyền sau: 

a) Thực hiện quyền quản lý dự án theo ủy quyền của chủ đầu tư; 

b) Đề xuất phương án, giải pháp tổ chức quản lý dự án, kiến nghị với chủ đầu tư giải quyết 

vấn đề vượt quá thẩm quyền; 

c) Thuê tổ chức tư vấn tham gia quản lý dự án trong trường hợp cần thiết sau khi được 

người quyết định đầu tư, chủ đầu tư chấp thuận. 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có các nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư về quản lý dự án trong phạm vi được ủy quyền; 
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b) Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, 

an toàn và bảo vệ môi trường trong xây dựng; 

c) Báo cáo công việc với chủ đầu tư trong quá trình quản lý dự án; 

d) Chịu trách nhiệm về vi phạm pháp luật trong quản lý thực hiện dự án; 

đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 70. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
1. Nhà thầu tư vấn lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng có các quyền sau: 

a) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ tư vấn được giao; 

b) Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tư vấn của mình theo quy định của 

pháp luật; 

c) Từ chối thực hiện yêu cầu trái pháp luật của chủ đầu tư; 

d) Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Nhà thầu tư vấn lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng có các nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng đã được ký kết phù hợp với điều kiện năng 

lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật; 

b) Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc theo hợp đồng đã được ký kết; 

c) Bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giải 

pháp kỹ thuật, tổ chức quản lý không phù hợp và vi phạm hợp đồng làm thiệt hại cho chủ 

đầu tư; 

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và của pháp luật có liên quan. 

Điều 71. Quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng 
1. Cơ quan, tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng có các quyền sau: 

a) Yêu cầu chủ đầu tư, tổ chức và cá nhân có liên quan cung cấp thông tin phục vụ công tác 

thẩm định dự án và giải trình trong trường hợp cần thiết; 

b) Thu phí thẩm định dự án theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; 

c) Yêu cầu chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn hoặc mời chuyên gia tư vấn có đủ năng lực kinh 

nghiệm tham gia thẩm định dự án khi cần thiết; 

d) Bảo lưu ý kiến thẩm định, từ chối thực hiện yêu cầu làm sai lệch kết quả thẩm định dự 

án. 

2. Cơ quan, tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng có các trách nhiệm sau: 

a) Thẩm định nội dung của dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật này; 

b) Thông báo ý kiến, kết quả thẩm định bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức chủ trì thẩm định 

dự án để tổng hợp, báo cáo người quyết định đầu tư; 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về ý kiến, kết quả thẩm định 

dự án của mình. 

Điều 72. Quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư xây dựng 
1. Người quyết định đầu tư xây dựng có các quyền sau: 

a) Phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng và quyết toán vốn 

đầu tư xây dựng; 

b) Không phê duyệt dự án khi không đáp ứng mục tiêu đầu tư và hiệu quả dự án; 

c) Đình chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt hoặc đang triển khai thực 

hiện khi thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật; 

d) Thay đổi, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khi thấy cần thiết phù hợp với quy định tại 

Điều 61 của Luật này; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Người quyết định đầu tư xây dựng có các trách nhiệm sau: 

a) Tổ chức thẩm định dự án và quyết định đầu tư xây dựng; 

b) Bảo đảm nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng; 

c) Kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng của chủ đầu tư; tổ chức giám sát, đánh giá 

dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 8 của Luật này; 

d) Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành; 
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đ) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình; 

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Chương IV 

KHẢO SÁT XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

Mục 1. KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

Điều 73. Loại hình khảo sát xây dựng 
1. Khảo sát địa hình. 

2. Khảo sát địa chất công trình. 

3. Khảo sát địa chất thủy văn. 

4. Khảo sát hiện trạng công trình. 

5. Công việc khảo sát khác phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng do người quyết định đầu tư 

quyết định. 

Điều 74. Yêu cầu đối với khảo sát xây dựng 
1. Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với 

loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát, bước thiết kế và yêu cầu của việc lập thiết 

kế xây dựng. 

2. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây 

dựng và tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng được áp dụng. 

3. Công tác khảo sát xây dựng phải tuân thủ phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, bảo đảm 

an toàn, bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt và 

được kiểm tra, giám sát, nghiệm thu theo quy định. 

4. Kết quả khảo sát xây dựng phải được lập thành báo cáo, bảo đảm tính trung thực, khách 

quan, phản ánh đúng thực tế và phải được phê duyệt. 

5. Nhà thầu khảo sát xây dựng phải đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình 

xây dựng, loại hình khảo sát. 

Điều 75. Nội dung chủ yếu của báo cáo kết quả khảo sát xây dựng 
1. Cơ sở, quy trình và phương pháp khảo sát. 

2. Số liệu khảo sát; phân tích, đánh giá kết quả khảo sát. 

3. Kết luận về kết quả khảo sát, kiến nghị. 

Điều 76. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong khảo sát xây dựng 
1. Chủ đầu tư có các quyền sau: 

a) Thực hiện khảo sát xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực; 

b) Đàm phán, ký kết hợp đồng khảo sát xây dựng; giám sát, yêu cầu nhà thầu khảo sát xây 

dựng thực hiện đúng hợp đồng ký kết; 

c) Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát do tư vấn thiết kế 

hoặc do nhà thầu khảo sát lập và giao nhiệm vụ khảo sát cho nhà thầu khảo sát xây dựng; 

d) Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo yêu cầu hợp lý của tư vấn thiết kế xây dựng; 

đ) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng khảo sát xây dựng theo quy định của pháp 

luật; 

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau: 

a) Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng trong trường hợp 

không tự thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng; 

b) Cung cấp cho nhà thầu khảo sát xây dựng thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác 

khảo sát; 

c) Xác định yêu cầu đối với khảo sát xây dựng và bảo đảm điều kiện cho nhà thầu khảo sát 

xây dựng thực hiện công việc; 

d) Thực hiện đúng hợp đồng khảo sát xây dựng đã ký kết; 

đ) Tổ chức giám sát công tác khảo sát xây dựng; nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát 

theo quy định của pháp luật; 

e) Bồi thường thiệt hại khi cung cấp thông tin, tài liệu không phù hợp, vi phạm hợp đồng 

khảo sát xây dựng; 
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g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và của pháp luật có liên quan. 

Điều 77. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu khảo sát xây dựng 
1. Nhà thầu khảo sát xây dựng có các quyền sau: 

a) Yêu cầu chủ đầu tư và các bên có liên quan cung cấp số liệu, thông tin liên quan theo quy 

định của hợp đồng để thực hiện khảo sát xây dựng; 

b) Từ chối thực hiện yêu cầu ngoài hợp đồng khảo sát xây dựng; 

c) Thuê nhà thầu phụ thực hiện khảo sát xây dựng theo quy định của hợp đồng khảo sát xây 

dựng; 

d) Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và của pháp luật có liên quan. 

2. Nhà thầu khảo sát xây dựng có các nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện đúng yêu cầu khảo sát xây dựng theo quy định của Luật này và hợp đồng khảo 

sát xây dựng; 

b) Đề xuất, bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng khi phát hiện yếu tố ảnh hưởng trực tiếp 

đến giải pháp thiết kế; 

c) Chịu trách nhiệm về kết quả khảo sát xây dựng và chất lượng khảo sát do mình thực hiện; 

chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng khảo sát của nhà thầu phụ (nếu có) và kết quả khảo 

sát của nhà thầu phụ. Nhà thầu phụ khi tham gia khảo sát xây dựng phải chịu trách nhiệm về 

kết quả khảo sát trước nhà thầu chính và trước pháp luật; 

d) Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, sử dụng thông tin, tài 

liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng không phù hợp và vi phạm hợp 

đồng khảo sát xây dựng; 

đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và của pháp luật có liên quan. 

Mục 2. THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

Điều 78. Quy định chung về thiết kế xây dựng 
1. Thiết kế xây dựng gồm thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thiết kế cơ 

sở trong Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công trong giai 

đoạn thực hiện dự án và các bước thiết kế khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế. 

2. Thiết kế xây dựng được thực hiện theo một hoặc nhiều bước tùy thuộc quy mô, tính chất, 

loại và cấp công trình xây dựng. Người quyết định đầu tư quyết định số bước thiết kế khi 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. 

3. Thiết kế xây dựng công trình được thực hiện theo trình tự một bước hoặc nhiều bước như 

sau: 

a) Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công; 

b) Thiết kế hai bước gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công; 

c) Thiết kế ba bước gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công; 

d) Thiết kế theo các bước khác (nếu có). 

4. Hồ sơ thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở gồm thuyết minh thiết kế, bản vẽ thiết kế, tài 

liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng công trình và chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có). 

5. Chính phủ quy định chi tiết các bước thiết kế xây dựng, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây 

dựng. 

Điều 79. Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng 
1. Đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế; phù hợp với nội dung dự án đầu tư xây dựng 

được duyệt, quy hoạch xây dựng, cảnh quan kiến trúc, điều kiện tự nhiên, văn hóa - xã hội 

tại khu vực xây dựng. 

2. Nội dung thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng yêu cầu của từng bước thiết kế. 

3. Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật 

liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (nếu có); bảo 

đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 

đổi khí hậu, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác. 

4. Có giải pháp thiết kế phù hợp và chi phí xây dựng hợp lý; bảo đảm đồng bộ trong từng 

công trình và với các công trình liên quan; bảo đảm điều kiện về tiện nghi, vệ sinh, sức khỏe 

cho người sử dụng; tạo điều kiện cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em sử dụng công 
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trình. Khai thác lợi thế và hạn chế tác động bất lợi của điều kiện tự nhiên; ưu tiên sử dụng 

vật liệu tại chỗ, vật liệu thân thiện với môi trường. 

5. Thiết kế xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật này, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 7 Điều này. 

6. Nhà thầu thiết kế xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình 

và công việc do mình thực hiện. 

7. Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được quy định như sau: 

a) Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng yêu cầu thiết kế quy định tại khoản 3 Điều 

này; 

b) Hộ gia đình được tự thiết kế nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 

m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12 mét, phù hợp với quy hoạch xây dựng được 

duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình 

xây dựng đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận. 

Điều 80. Nội dung chủ yếu của thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 
1. Phương án kiến trúc. 

2. Phương án công nghệ (nếu có). 

3. Công năng sử dụng. 

4. Thời hạn sử dụng và quy trình vận hành, bảo trì công trình. 

5. Phương án kết cấu, loại vật liệu chủ yếu. 

6. Chỉ dẫn kỹ thuật. 

7. Phương án phòng, chống cháy, nổ. 

8. Phương án sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. 

9. Giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

10. Dự toán xây dựng phù hợp với bước thiết kế xây dựng. 

Điều 81. Thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng 
1. Công trình công cộng quy mô lớn, có yêu cầu kiến trúc đặc thù phải tổ chức thi tuyển 

hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng trước khi lập Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng. Người quyết định đầu tư quyết định việc thi tuyển hoặc tuyển chọn 

thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. 

2. Chi phí thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng được tính trong tổng 

mức đầu tư của dự án. 

3. Tác giả của thiết kế kiến trúc công trình xây dựng khi trúng tuyển hoặc được tuyển chọn 

được bảo hộ quyền tác giả, được ưu tiên lựa chọn để lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế 

xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây 

dựng. 

Điều 82. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán xây dựng 
1. Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước được quy định như sau: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự 

toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng 

trong trường hợp thiết kế hai bước; 

b) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp 

thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp 

thiết kế hai bước. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba 

bước. 

2. Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách được quy định như 

sau: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự 

toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng 

trong trường hợp thiết kế hai bước. Phần thiết kế công nghệ và nội dung khác (nếu có) do cơ 

quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định; 
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b) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp 

thiết kế ba bước, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Đối với trường hợp thiết kế 

hai bước, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình. 

3. Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác được quy định như sau: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật trong 

trường hợp thiết kế ba bước, thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế hai bước đối 

với công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, công trình công cộng, công trình xây dựng có 

ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng. Phần thiết kế công 

nghệ (nếu có), dự toán xây dựng do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư 

thẩm định; 

b) Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định thiết kế kỹ thuật, 

thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng đối với các công trình xây dựng còn lại; 

c) Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng. 

4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được mời tổ chức, cá nhân có 

chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định thiết kế xây dựng hoặc yêu cầu chủ đầu tư 

lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề đã 

được đăng ký trên trang thông tin điện tử về năng lực hoạt động xây dựng để thẩm tra thiết 

kế, dự toán xây dựng làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng. 

Chi phí thẩm tra, phí thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng được tính trong tổng mức đầu tư 

của dự án. 

5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật có trách nhiệm thẩm định 

về môi trường, phòng, chống cháy, nổ và nội dung khác theo quy định của pháp luật khi 

thẩm định thiết kế xây dựng. 

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây 

dựng do mình thực hiện. 

Điều 83. Nội dung thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán 

xây dựng 
1. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng bước sau so với thiết kế xây dựng bước trước: 

a) Thiết kế kỹ thuật so với thiết kế cơ sở; 

b) Thiết kế bản vẽ thi công so với thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước, so với 

thiết kế cơ sở trong trường hợp thiết kế hai bước hoặc so với nhiệm vụ thiết kế trong trường 

hợp thiết kế một bước. 

2. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình. 

3. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử 

dụng vật liệu xây dựng cho công trình. 

4. Đánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công 

trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn của công trình lân cận. 

5. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình 

có yêu cầu về công nghệ. 

6. Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ. 

7. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế; tính đúng đắn, 

hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình; xác định giá trị 

dự toán công trình. 

8. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng. 

Điều 84. Điều chỉnh thiết kế xây dựng 
1. Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau: 

a) Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng; 

b) Trong quá trình thi công xây dựng có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế xây dựng để bảo 

đảm chất lượng công trình và hiệu quả của dự án. 

2. Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều này mà có thay đổi về 

địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện 
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pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh 

thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này. 

Điều 85. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thiết kế xây dựng 
1. Chủ đầu tư có các quyền sau: 

a) Tự thực hiện thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành 

nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng; 

b) Đàm phán, ký kết hợp đồng thiết kế xây dựng; giám sát và yêu cầu nhà thầu thiết kế thực 

hiện đúng hợp đồng đã ký kết; 

c) Yêu cầu nhà thầu thiết kế xây dựng sửa đổi, bổ sung thiết kế hoặc lựa chọn nhà thầu thiết 

kế khác thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay đổi thiết kế trong trường hợp nhà thầu thiết kế ban 

đầu từ chối thực hiện công việc này; 

d) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng thiết kế xây dựng theo quy định của hợp 

đồng và quy định của pháp luật có liên quan; 

đ) Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau: 

a) Lựa chọn nhà thầu thiết kế xây dựng trong trường hợp không tự thực hiện thiết kế xây 

dựng; 

b) Xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng; 

c) Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho nhà thầu thiết kế xây dựng; 

d) Thực hiện đúng hợp đồng thiết kế xây dựng đã ký kết; 

đ) Trình thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng và nộp phí thẩm định thiết kế, dự 

toán xây dựng; 

e) Lưu trữ hồ sơ thiết kế xây dựng; 

g) Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng thiết kế xây dựng; 

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng và quy định của pháp 

luật có liên quan. 

Điều 86. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình 
1. Nhà thầu thiết kế xây dựng có các quyền sau: 

a) Yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác 

thiết kế xây dựng; 

b) Từ chối thực hiện yêu cầu ngoài nhiệm vụ thiết kế xây dựng và ngoài hợp đồng thiết kế 

xây dựng; 

c) Quyền tác giả đối với thiết kế xây dựng; 

d) Thuê nhà thầu phụ thực hiện thiết kế xây dựng theo quy định của hợp đồng thiết kế xây 

dựng; 

đ) Các quyền khác theo quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng và quy định của pháp luật 

có liên quan. 

2. Nhà thầu thiết kế xây dựng có các nghĩa vụ sau: 

a) Chỉ được nhận thầu thiết kế xây dựng phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động, năng lực 

hành nghề thiết kế xây dựng; 

b) Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình; lập hồ sơ thiết kế xây 

dựng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế, bước thiết kế, quy định của hợp đồng thiết kế 

xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan; 

c) Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế do mình đảm nhận trong đó bao gồm 

nội dung quy định tại Điều 79 và Điều 80 của Luật này; chịu trách nhiệm về chất lượng thiết 

kế của nhà thầu phụ (nếu có). Nhà thầu phụ khi tham gia thiết kế xây dựng phải chịu trách 

nhiệm về kết quả thiết kế trước nhà thầu chính và trước pháp luật; 

d) Giám sát tác giả thiết kế xây dựng trong quá trình thi công xây dựng; 

đ) Không được chỉ định nhà sản xuất cung cấp vật liệu, vật tư và thiết bị xây dựng trong nội 

dung thiết kế xây dựng của công trình sử dụng vốn nhà nước; 
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e) Bồi thường thiệt hại khi đề ra nhiệm vụ khảo sát, sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, 

quy chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng đến chất 

lượng công trình và vi phạm hợp đồng thiết kế xây dựng; 

g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng và quy định của pháp 

luật có liên quan. 

Điều 87. Quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây 

dựng 
1. Cơ quan, tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng có các quyền sau: 

a) Yêu cầu chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin phục vụ công tác 

thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng và giải trình trong trường hợp cần thiết; 

b) Thu phí thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng theo quy định của pháp luật về phí và lệ 

phí; 

c) Mời chuyên gia tham gia thẩm định hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức tư vấn có 

đủ năng lực kinh nghiệm để thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng làm cơ sở thẩm định khi cần 

thiết; 

d) Bảo lưu ý kiến thẩm định, từ chối yêu cầu làm sai lệch kết quả thẩm định thiết kế, dự 

toán xây dựng. 

2. Cơ quan, tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng có trách nhiệm sau: 

a) Thẩm định nội dung của thiết kế, dự toán xây dựng theo quy định của Luật này; 

b) Thông báo ý kiến, kết quả thẩm định bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức chủ trì thẩm định 

để tổng hợp, báo cáo người quyết định đầu tư; 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về ý kiến, kết quả thẩm định 

thiết kế, dự toán xây dựng của mình. 

Điều 88. Lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng 
1. Chủ đầu tư có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng. Nhà thầu tham 

gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ công việc do mình thực hiện. 

2. Hồ sơ phục vụ quản lý, sử dụng công trình xây dựng do người quản lý, sử dụng công 

trình lưu trữ trong thời gian tối thiểu bằng thời hạn sử dụng công trình theo quy định của 

pháp luật. 

3. Việc lập, lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật 

về lưu trữ. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng. 

Chương V 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng 
1. Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm: 

a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm 

trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; 

b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư; 

c) Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính; 

d) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình; 

đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có 

quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm 

định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này; 
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e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng 

diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt; 

g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết 

cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, 

an toàn công trình; 

h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường 

trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc; 

i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được 

duyệt; 

k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và 

quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây 

dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa; 

l) Chủ đầu tư xây dựng công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại các 

điểm b, d, đ và i khoản này có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm 

theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu 

hồ sơ. 

3. Giấy phép xây dựng gồm: 

a) Giấy phép xây dựng mới; 

b) Giấy phép sửa chữa, cải tạo; 

c) Giấy phép di dời công trình. 

4. Công trình cấp đặc biệt và cấp I được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn khi đã có 

thiết kế xây dựng được thẩm định theo quy định của Luật này. 

5. Đối với dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều công trình, giấy phép xây dựng được cấp cho 

một, một số hoặc tất cả các công trình thuộc dự án khi phần hạ tầng kỹ thuật thuộc khu vực 

xây dựng công trình đã được triển khai theo quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 90. Nội dung chủ yếu của giấy phép xây dựng 
1. Tên công trình thuộc dự án. 

2. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư. 

3. Địa điểm, vị trí xây dựng công trình; tuyến xây dựng công trình đối với công trình theo 

tuyến. 

4. Loại, cấp công trình xây dựng. 

5. Cốt xây dựng công trình. 

6. Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. 

7. Mật độ xây dựng (nếu có). 

8. Hệ số sử dụng đất (nếu có). 

9. Đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp, nhà ở riêng lẻ, ngoài các nội dung 

quy định từ khoản 1 đến khoản 8 Điều này còn phải có nội dung về tổng diện tích xây dựng, 

diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt), số tầng (bao gồm cả tầng hầm, tầng áp mái, tầng kỹ 

thuật, tum), chiều cao tối đa toàn công trình. 

10. Thời hạn khởi công công trình không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây 

dựng. 

Điều 91. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị 
1. Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng 

chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến 

trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

2. Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt. 

3. Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, 

phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy 
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lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm 

khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên 

quan đến quốc phòng, an ninh. 

4. Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của 

Luật này. 

5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định tại 

các điều 95, 96 và 97 của Luật này. 

Điều 92. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến ngoài 

đô thị 
1. Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

chấp thuận bằng văn bản. 

2. Đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này. 

Điều 93. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 
1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm: 

a) Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt; 

b) Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, 

phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy 

lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm 

khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên 

quan đến quốc phòng, an ninh; 

c) Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của 

Luật này; 

d) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và 

Điều 97 của Luật này. 

2. Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này 

và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố 

trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy 

chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành. 

3. Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây 

dựng điểm dân cư nông thôn. 

Điều 94. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn 
1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm: 

a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; 

b) Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực 

và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã 

được phê duyệt; 

c) Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép 

xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc 

cưỡng chế phá dỡ. 

2. Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy 

định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 91 

của Luật này. 

3. Đối với nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng 

các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này. 

4. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời 

hạn mà kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng chưa được triển khai thì cơ quan đã cấp 

giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu công trình hoặc người được 

giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch xây dựng và thực hiện gia hạn giấy phép 

xây dựng có thời hạn. 
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5. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của 

cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp 

giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo. 

Điều 95. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới 
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng; 

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật về đất đai; 

c) Bản vẽ thiết kế xây dựng; 

d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn 

đối với công trình liền kề. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng; 

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật về đất đai; 

c) Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư; 

d) Bản vẽ thiết kế xây dựng; 

đ) Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì 

thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. 

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình theo tuyến gồm: 

a) Các tài liệu quy định tại các điểm a, c, d và đ khoản 2 Điều này; 

b) Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và 

phương án tuyến; 

c) Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 

về đất đai. 

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình tôn giáo gồm: 

a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý 

nhà nước về tôn giáo. 

5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng gồm: 

a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công 

trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa. 

6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo gồm: 

a) Các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này; trường hợp thuê đất hoặc công trình để thực 

hiện quảng cáo thì phải có bản sao hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình; 

b) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công 

trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quảng cáo. 

7. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của cơ quan ngoại giao và tổ 

chức quốc tế theo quy định của Chính phủ. 

Điều 96. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 

công trình 
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình. 

2. Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công 

trình, nhà ở theo quy định của pháp luật. 

3. Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình, nhà ở riêng lẻ đề nghị 

được cải tạo. 

4. Đối với công trình di tích lịch sử - văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, 

công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy 

mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa. 

Điều 97. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình 
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1. Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình. 

2. Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nơi công trình sẽ di dời đến và giấy tờ 

hợp pháp về sở hữu công trình theo quy định của pháp luật. 

3. Bản vẽ hoàn công công trình (nếu có) hoặc bản vẽ thiết kế mô tả thực trạng công trình 

được di dời, gồm mặt bằng, mặt cắt móng và bản vẽ kết cấu chịu lực chính; bản vẽ tổng mặt 

bằng địa điểm công trình sẽ được di dời tới; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng tại địa điểm 

công trình sẽ di dời đến. 

4. Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình do tổ chức, cá 

nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện. 

5. Phương án di dời do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện gồm: 

a) Phần thuyết minh về hiện trạng công trình và khu vực công trình sẽ được di dời đến; giải 

pháp di dời, phương án bố trí sử dụng phương tiện, thiết bị, nhân lực; giải pháp bảo đảm an 

toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và công trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi 

trường; tiến độ di dời; tổ chức, cá nhân thực hiện di dời công trình; 

b) Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình. 

Điều 98. Điều chỉnh giấy phép xây dựng 
1. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các 

nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng: 

a) Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị 

thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc; 

b) Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng 

của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính; 

c) Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh 

hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường. 

2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm: 

a) Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng; 

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp; 

c) Bản vẽ thiết kế liên quan đến phần điều chỉnh so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây 

dựng; 

d) Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) 

của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, 

chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường. 

Điều 99. Gia hạn giấy phép xây dựng 
1. Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình 

chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép 

xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời 

gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ 

đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới. 

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng gồm: 

a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng; 

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp. 

3. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời 

hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công 

trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem 

xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn 

tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp. 

Điều 100. Cấp lại giấy phép xây dựng 
1. Giấy phép xây dựng được cấp lại trong trường hợp bị rách, nát hoặc bị mất. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng; 

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp giấy phép xây dựng bị 

rách, nát. 
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Điều 101. Thu hồi, hủy giấy phép xây dựng 
1. Giấy phép xây dựng bị thu hồi trong các trường hợp sau: 

a) Giấy phép xây dựng được cấp không đúng quy định của pháp luật; 

b) Chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi 

trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Sau 10 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, nếu chủ đầu tư không nộp 

lại giấy phép xây dựng cho cơ quan đã cấp giấy phép thì cơ quan cấp giấy phép hoặc cơ 

quan có thẩm quyền quyết định hủy giấy phép xây dựng và thông báo cho chủ đầu tư, Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng. Quyết định hủy giấy phép xây dựng được 

đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. 

Điều 102. Quy trình cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy phép xây dựng 
1. Quy trình cấp giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng được quy định như 

sau: 

a) Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây 

dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; 

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ 

chức, cá nhân đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên 

nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn 

thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định; 

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp 

giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, 

cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định 

hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, 

hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản 

thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông 

báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách 

nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ 

vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, 

cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy 

phép; 

d) Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ 

đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách 

nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định tại Luật này để gửi văn bản lấy ý kiến của các 

cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy 

định của pháp luật; 

đ) Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, 

các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những 

nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không 

có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức 

năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để 

quyết định việc cấp giấy phép xây dựng; 

e) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải 

xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép 

xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy 

phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn cấp 

giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo 

bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực 

tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo 

quy định tại khoản này. 

2. Quy trình gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng được quy định như sau: 
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a) Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan có 

thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền 

cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng hoặc cấp lại 

giấy phép xây dựng. 

3. Việc nhận kết quả, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng được quy định như sau: 

a) Chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế trình xin cấp giấy phép xây 

dựng có đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ 

sơ theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận; 

b) Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

xây dựng. 

4. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng trong thời hạn quy định 

tại khoản 2 Điều này, cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng phải thông báo bằng văn 

bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết. Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ 

quan có thẩm quyền không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ 

thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

xây dựng. 

5. Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh, gia hạn, 

cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng đối với từng loại giấy phép xây dựng, từng loại công 

trình. 

6. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết mẫu đơn đề nghị, bản vẽ thiết kế trong hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép xây dựng. 

Điều 103. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng 
1. Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, 

cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh 

hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; 

công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được 

phân cấp cho Sở Xây dựng, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của các cơ quan 

này. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ 

xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa 

thuộc địa bàn do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này. 

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia 

hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp. 

5. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây 

dựng đã cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi 

giấy phép xây dựng. 

Điều 104. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 
1. Niêm yết công khai và giải thích, hướng dẫn các quy định của pháp luật về cấp giấy phép 

xây dựng. 

2. Theo dõi, trả kết quả hoặc thông báo cho chủ đầu tư về hồ sơ chưa đủ điều kiện để cấp 

giấy phép xây dựng. 

3. Cấp giấy phép xây dựng theo quy trình và trong thời hạn theo quy định tại Điều 102 của 

Luật này. 

4. Chủ trì và phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra việc thực hiện xây dựng 

theo giấy phép xây dựng; đình chỉ xây dựng, thu hồi giấy phép xây dựng theo thẩm quyền 

khi chủ đầu tư xây dựng công trình vi phạm nghiêm trọng. 
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5. Người có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

bồi thường thiệt hại do việc cấp giấy phép sai hoặc cấp giấy phép chậm theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 105. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan đến cấp giấy phép xây dựng 
1. Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 102 của Luật này. 

2. Thực hiện các biện pháp cần thiết khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền 

xử lý vi phạm đối với công trình xây dựng sai quy hoạch, xây dựng không có giấy phép 

hoặc không đúng với giấy phép xây dựng được cấp. 

Điều 106. Quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng 
1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng có các quyền sau: 

a) Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn và thực hiện đúng các quy 

định về cấp giấy phép xây dựng; 

b) Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy phép xây 

dựng; 

c) Được khởi công xây dựng công trình theo quy định của Luật này. 

2. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng có các nghĩa vụ sau: 

a) Nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng; 

b) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

xây dựng; 

c) Thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây 

dựng công trình trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình; 

d) Thực hiện đúng nội dung của giấy phép xây dựng. 

Chương VI 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Mục 1. CHUẨN BỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Điều 107. Điều kiện khởi công xây dựng công trình 
1. Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau: 

a) Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng; 

b) Có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng theo 

quy định tại Điều 89 của Luật này; 

c) Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê 

duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ; 

d) Có hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn; 

đ) Được bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình; 

e) Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng. 

2. Việc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ cần đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều này. 

Điều 108. Chuẩn bị mặt bằng xây dựng 
1. Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với dự án 

đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật. 

2. Thời hạn giải phóng mặt bằng xây dựng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện dự án đã 

được phê duyệt hoặc quyết định của người có thẩm quyền. 

3. Việc bàn giao toàn bộ hoặc một phần mặt bằng xây dựng để thi công theo thỏa thuận giữa 

chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng. 

4. Bảo đảm kinh phí cho bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có). 

Điều 109. Yêu cầu đối với công trường xây dựng 
1. Chủ đầu tư có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại công trường xây dựng, trừ 

trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng. Nội dung biển báo gồm: 

a) Tên, quy mô công trình; 

b) Ngày khởi công, ngày hoàn thành; 
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c) Tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tổ chức thiết kế xây dựng và 

tổ chức hoặc cá nhân giám sát thi công xây dựng; 

d) Bản vẽ phối cảnh công trình. 

2. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm quản lý toàn bộ công trường xây dựng theo 

quy định của pháp luật, trừ trường hợp chủ đầu tư tổ chức quản lý. Nội dung quản lý công 

trường xây dựng bao gồm: 

a) Xung quanh khu vực công trường xây dựng phải có rào ngăn, trạm gác, biển báo dễ nhìn, 

dễ thấy để bảo đảm ngăn cách giữa phạm vi công trường với bên ngoài; 

b) Việc bố trí công trường trong phạm vi thi công của công trình phải phù hợp với bản vẽ 

thiết kế tổng mặt bằng thi công được duyệt và điều kiện cụ thể của địa điểm xây dựng; 

c) Vật tư, vật liệu, thiết bị chờ lắp đặt phải được sắp xếp gọn gàng theo thiết kế tổng mặt 

bằng thi công; 

d) Trong phạm vi công trường xây dựng phải có các biển báo chỉ dẫn về sơ đồ tổng mặt 

bằng công trình, an toàn, phòng, chống cháy, nổ và các biển báo cần thiết khác. 

3. Nhà thầu thi công xây dựng phải có các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương 

tiện ra vào công trường, tập kết và xử lý chất thải xây dựng phù hợp, không gây ảnh hưởng 

xấu đến môi trường xung quanh khu vực công trường xây dựng. 

Điều 110. Yêu cầu về sử dụng vật liệu xây dựng 
1. An toàn, hiệu quả, tiết kiệm, thân thiện với môi trường. 

2. Vật liệu, cấu kiện sử dụng vào công trình xây dựng phải theo đúng thiết kế xây dựng, chỉ 

dẫn kỹ thuật (nếu có) đã được phê duyệt, bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật 

về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

3. Vật liệu xây dựng được sử dụng để sản xuất, chế tạo, gia công bán thành phẩm phải phù 

hợp với quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Ưu tiên sử dụng vật liệu tại chỗ, vật liệu trong nước. Đối với dự án sử dụng vốn nhà 

nước, việc sử dụng vật liệu nhập khẩu phải được quy định trong nội dung hồ sơ mời thầu, 

hồ sơ yêu cầu phù hợp với thiết kế xây dựng và chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có) do người quyết 

định đầu tư quyết định. 

Mục 2. THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Điều 111. Yêu cầu đối với thi công xây dựng công trình 
1. Tuân thủ thiết kế xây dựng được duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công 

trình, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng; bảo đảm an toàn chịu lực, an 

toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an 

toàn khác theo quy định của pháp luật. 

2. Bảo đảm an toàn cho công trình xây dựng, người, thiết bị thi công, công trình ngầm và 

các công trình liền kề; có biện pháp cần thiết hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra 

sự cố gây mất an toàn trong quá trình thi công xây dựng. 

3. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn riêng đối với những hạng mục công trình, công 

việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ. 

4. Sử dụng vật tư, vật liệu đúng chủng loại quy cách, số lượng theo yêu cầu của thiết kế xây 

dựng, bảo đảm tiết kiệm trong quá trình thi công xây dựng. 

5. Thực hiện kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn chuyển bước 

thi công quan trọng khi cần thiết, nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng 

hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng. 

6. Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, 

cấp công trình và công việc xây dựng. 

Điều 112. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thi công xây dựng công trình 
1. Chủ đầu tư có các quyền sau: 

a) Tự thực hiện thi công xây dựng công trình khi có đủ năng lực hoạt động thi công xây 

dựng công trình phù hợp hoặc lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; 

b) Đàm phán, ký kết hợp đồng thi công xây dựng; giám sát và yêu cầu nhà thầu thi công xây 

dựng thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; 
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c) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng theo quy 

định của pháp luật và của hợp đồng xây dựng; 

d) Dừng thi công xây dựng công trình, yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng khắc phục hậu 

quả khi vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn và bảo vệ môi trường; 

đ) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện các công việc trong quá 

trình thi công xây dựng công trình; 

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau: 

a) Lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động thi công xây dựng phù hợp với 

loại, cấp công trình và công việc thi công xây dựng; 

b) Phối hợp, tham gia với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc bồi thường thiệt hại, giải 

phóng mặt bằng xây dựng để bàn giao cho nhà thầu thi công xây dựng; 

c) Tổ chức giám sát và quản lý chất lượng trong thi công xây dựng phù hợp với hình thức 

quản lý dự án, hợp đồng xây dựng; 

d) Kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường; 

đ) Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình; 

e) Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công 

trình khi cần thiết; 

g) Xem xét, quyết định các đề xuất liên quan đến thiết kế của nhà thầu trong quá trình thi 

công xây dựng; 

h) Lưu trữ hồ sơ xây dựng công trình; 

i) Chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc của vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản 

phẩm xây dựng do mình cung cấp sử dụng vào công trình; 

k) Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng và hành vi vi phạm khác do mình gây ra; 

l) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 113. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng 
1. Nhà thầu thi công xây dựng có các quyền sau: 

a) Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật; 

b)  Đề xuất sửa đổi thiết kế xây dựng cho phù hợp với thực tế thi công để bảo đảm chất 

lượng và hiệu quả; 

c) Yêu cầu thanh toán giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành theo đúng hợp đồng; 

d) Dừng thi công xây dựng khi có nguy cơ gây mất an toàn cho người và công trình hoặc 

bên giao thầu không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng; 

đ) Yêu cầu bồi thường thiệt hại do bên giao thầu xây dựng gây ra; 

e) Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Nhà thầu thi công xây dựng có các nghĩa vụ sau: 

a) Chỉ được nhận thầu thi công xây dựng, công việc phù hợp với điều kiện năng lực hoạt 

động xây dựng của mình và thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết; 

b) Lập và trình chủ đầu tư phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể 

các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình; 

c) Thi công xây dựng theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm 

chất lượng, tiến độ, an toàn và bảo vệ môi trường; 

d) Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và thiết lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình; 

đ) Tuân thủ yêu cầu đối với công trường xây dựng; 

e) Chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc của vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản 

phẩm xây dựng do mình cung cấp sử dụng vào công trình; 

g) Quản lý lao động trên công trường xây dựng, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ môi 

trường; 

h) Lập bản vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình; 

i) Bảo hành công trình; 
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k) Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, 

không bảo đảm yêu cầu theo thiết kế được duyệt, thi công không bảo đảm chất lượng, gây ô 

nhiễm môi trường và hành vi vi phạm khác do mình gây ra; 

l) Chịu trách nhiệm về chất lượng thi công xây dựng theo thiết kế, kể cả phần việc do nhà 

thầu phụ thực hiện (nếu có); nhà thầu phụ chịu trách nhiệm về chất lượng đối với phần việc 

do mình thực hiện trước nhà thầu chính và trước pháp luật; 

m) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 114. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng 
1. Nhà thầu thiết kế có các quyền sau: 

a) Các quyền quy định tại khoản 1 Điều 86 của Luật này; 

b) Yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế; 

c) Từ chối những yêu cầu thay đổi thiết kế bất hợp lý của chủ đầu tư; 

d) Từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình khi thi công không theo đúng thiết 

kế; 

đ) Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Nhà thầu thiết kế có các nghĩa vụ sau: 

a) Các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 86 của Luật này; 

b) Cử người có đủ năng lực để giám sát tác giả thiết kế theo quy định của hợp đồng, người 

thực hiện nhiệm vụ này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm của 

mình và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mình gây ra; 

c) Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng theo hợp đồng thiết kế xây dựng với chủ đầu 

tư; 

d) Xem xét xử lý theo đề nghị của chủ đầu tư về những bất hợp lý trong thiết kế xây dựng; 

đ) Khi phát hiện việc thi công sai thiết kế được phê duyệt thì phải thông báo kịp thời cho 

chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý; 

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 115. An toàn trong thi công xây dựng công trình 
1. Trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm 

bảo đảm an toàn cho công trình, người lao động, thiết bị, phương tiện thi công làm việc trên 

công trường xây dựng. 

2. Chủ đầu tư phải bố trí người có đủ năng lực theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy 

định về an toàn của nhà thầu thi công xây dựng; tạm dừng hoặc đình chỉ thi công khi phát 

hiện có sự cố gây mất an toàn công trình, dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn; phối hợp 

với nhà thầu xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn lao động; thông báo kịp thời với 

cơ quan chức năng có thẩm quyền khi xảy ra sự cố công trình, tai nạn lao động gây chết 

người. 

3. Nhà thầu thi công xây dựng phải đề xuất, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho 

người, máy, thiết bị, tài sản, công trình đang xây dựng, công trình ngầm và các công trình 

liền kề; máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

phải được kiểm định về an toàn trước khi đưa vào sử dụng. 

Điều 116. Bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình 
Trong quá trình thi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm: 

1. Lập và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng bao 

gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và yêu cầu khác theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2. Bồi thường thiệt hại do vi phạm về bảo vệ môi trường do mình gây ra. 

Điều 117. Di dời công trình xây dựng 
1. Việc di dời công trình xây dựng từ vị trí này đến vị trí khác phải phù hợp với quy hoạch 

xây dựng được duyệt, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình, không làm ảnh hưởng đến 

công trình lân cận và bảo đảm giữ nguyên kiến trúc đối với công trình có yêu cầu cần phải 

bảo tồn. 
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2. Khi di dời công trình xây dựng, chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu công trình phải có giấy phép 

di dời công trình xây dựng. 

3. Nhà thầu thực hiện di dời công trình xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an 

toàn lao động, an toàn đối với công trình được di dời và các công trình lân cận, bảo vệ môi 

trường. 

Điều 118. Phá dỡ công trình xây dựng 
1. Việc phá dỡ công trình xây dựng được thực hiện trong các trường hợp sau: 

a) Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới, công trình xây dựng tạm; 

b) Công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận; 

c) Công trình xây dựng trong khu vực cấm xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 của 

Luật này; 

d) Công trình xây dựng sai quy hoạch xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép 

đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng sai với nội dung quy định 

trong giấy phép xây dựng; 

đ) Công trình xây dựng lấn chiếm đất công, đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân; xây dựng sai với thiết kế được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép 

xây dựng; 

e) Nhà ở riêng lẻ có nhu cầu phá dỡ để xây dựng mới. 

2. Việc phá dỡ công trình xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Phá dỡ công trình chỉ được thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền (nếu có); 

b) Phá dỡ công trình phải được thực hiện theo phương án, giải pháp phá dỡ được duyệt, bảo 

đảm an toàn và bảo vệ môi trường. 

3. Trách nhiệm của các bên trong việc phá dỡ công trình xây dựng được quy định như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân được giao tổ chức thực hiện việc phá dỡ công trình phải chịu trách 

nhiệm về việc thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều này; chịu trách nhiệm trước pháp 

luật và bồi thường thiệt hại do mình gây ra; 

b) Tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc đang sử dụng công trình thuộc diện phải phá dỡ phải chấp 

hành quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp không chấp hành 

thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ; 

c) Người có thẩm quyền quyết định phá dỡ công trình chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

hậu quả do không ban hành quyết định, quyết định không kịp thời hoặc quyết định trái với 

quy định của pháp luật. 

Điều 119. Sự cố công trình xây dựng 
1. Trong quá trình thi công xây dựng, vận hành, khai thác sử dụng công trình nếu phát hiện 

nguy cơ mất an toàn, nguy cơ xảy ra sự cố công trình ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, 

công trình lân cận và cộng đồng thì chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, chủ quản lý sử 

dụng công trình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm sau: 

a) Kịp thời yêu cầu dừng thi công, vận hành, khai thác sử dụng công trình và thực hiện các 

biện pháp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; 

b) Thực hiện các biện pháp cần thiết để hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể xảy ra 

đối với công trình; thông báo kịp thời cho tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có liên quan; 

c) Bảo vệ hiện trường, trừ trường hợp phải khắc phục khẩn cấp để ngăn chặn thiệt hại. 

2. Khi phát hiện, được thông báo về sự cố công trình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ 

chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 

sau: 

a) Thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp để khắc phục sự cố; 

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức giám định nguyên nhân sự cố, làm rõ trách 

nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ra sự cố công trình. 

3. Công trình có sự cố chỉ được thi công xây dựng hoặc tiếp tục vận hành, khai thác sử dụng 

khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết sự cố cho phép. 
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4. Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố công trình có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chịu chi 

phí có liên quan, bị xử lý vi phạm hành chính; cá nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy định của pháp luật. 

Mục 3. GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG, NGHIỆM THU, BÀN GIAO CÔNG 

TRÌNH XÂY DỰNG 

Điều 120. Giám sát thi công xây dựng công trình 
1. Công trình xây dựng phải được giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao 

động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. 

Nhà nước khuyến khích việc giám sát thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ. 

2. Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu sau: 

a) Thực hiện trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực 

hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng; 

b) Giám sát thi công công trình đúng thiết kế xây dựng được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, 

quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp 

đồng xây dựng; 

c) Trung thực, khách quan, không vụ lợi. 

3. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng được lựa chọn phải có đề xuất về giải pháp giám sát 

và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, 

quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát 

và nội dung cần thiết khác. 

Điều 121. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc giám sát thi công xây dựng 

công trình 
1. Chủ đầu tư có các quyền sau: 

a) Tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực giám sát 

thi công xây dựng và tự chịu trách nhiệm về việc giám sát của mình; 

b) Đàm phán, ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình; theo dõi, giám sát và 

yêu cầu nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; 

c) Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát trong trường hợp người 

giám sát không thực hiện đúng quy định; 

d) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình theo 

quy định của pháp luật; 

đ) Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau: 

a) Lựa chọn tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình xây 

dựng để ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình trong trường hợp không tự 

thực hiện giám sát thi công xây dựng; 

b) Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát; 

c) Xử lý kịp thời những đề xuất của người giám sát; 

d) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng giám sát thi công xây dựng 

công trình; 

đ) Lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng công trình; 

e) Bồi thường thiệt hại khi lựa chọn tư vấn giám sát không đủ điều kiện năng lực giám sát 

thi công xây dựng công trình, nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế và các hành vi 

vi phạm khác gây thiệt hại do mình gây ra; 

g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 122. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình 
1. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có các quyền sau: 

a) Tham gia nghiệm thu, xác nhận công việc, công trình đã hoàn thành thi công xây dựng; 

b) Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện đúng thiết kế được phê duyệt và 

hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết; 

c) Bảo lưu ý kiến đối với công việc giám sát do mình đảm nhận; 
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d) Tạm dừng thi công trong trường hợp phát hiện công trình có nguy cơ xảy ra mất an toàn 

hoặc nhà thầu thi công sai thiết kế và thông báo kịp thời cho chủ đầu tư để xử lý; 

đ) Từ chối yêu cầu bất hợp lý của các bên có liên quan; 

e) Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện giám sát theo đúng hợp đồng; 

b) Không nghiệm thu khối lượng không bảo đảm chất lượng; không phù hợp với tiêu chuẩn 

áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật và theo yêu cầu của thiết kế công trình; 

c) Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng; 

d) Đề xuất với chủ đầu tư những bất hợp lý về thiết kế xây dựng; 

đ) Giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường; 

e) Bồi thường thiệt hại khi làm sai lệch kết quả giám sát đối với khối lượng thi công không 

đúng thiết kế, không tuân theo tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, nhưng người giám 

sát không báo cáo với chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền xử lý và hành vi vi phạm khác 

do mình gây ra; 

g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 123. Nghiệm thu công trình xây dựng 
1. Việc nghiệm thu công trình xây dựng gồm: 

a) Nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công và nghiệm thu các giai đoạn 

chuyển bước thi công khi cần thiết; 

b) Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào 

khai thác, sử dụng. 

2. Hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào khai thác, 

sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp 

dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, quy định về quản lý sử dụng vật liệu xây dựng và 

được nghiệm thu theo quy định của Luật này. 

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng. Tổ chức, cá nhân 

tham gia nghiệm thu chịu trách nhiệm về sản phẩm do mình xác nhận khi nghiệm thu công 

trình xây dựng. 

4. Công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công trình 

có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng và môi trường, công trình sử dụng vốn nhà nước 

phải được kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công 

xây dựng công trình. Trách nhiệm tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu được quy định như 

sau: 

a) Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm 

thu của chủ đầu tư đối với công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ 

thuật phức tạp; 

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư 

đối với các công trình không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này. 

5. Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chất lượng, nghiệm thu và giải quyết sự cố công 

trình xây dựng. 

Điều 124. Bàn giao công trình xây dựng 
1. Việc bàn giao công trình xây dựng phải tuân thủ các quy định sau: 

a) Đã thực hiện nghiệm thu công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về xây 

dựng; 

b) Bảo đảm an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa công trình vào sử dụng. 

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp nhận công trình theo đúng hợp đồng đã ký kết với nhà 

thầu. Người tham gia bàn giao công trình phải chịu trách nhiệm về sản phẩm do mình xác 

nhận trong quá trình bàn giao công trình xây dựng. Trường hợp chủ đầu tư không đồng thời 

là người quản lý sử dụng công trình thì chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao công trình xây 

dựng cho chủ quản lý sử dụng công trình sau khi đã tổ chức nghiệm thu công trình xây 

dựng. Việc bàn giao công trình xây dựng phải được lập thành biên bản. 
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3. Khi bàn giao công trình xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng phải giao cho chủ đầu tư 

các tài liệu gồm bản vẽ hoàn công, quy trình hướng dẫn vận hành, quy trình bảo trì công 

trình, danh mục các thiết bị, phụ tùng, vật tư dự trữ thay thế và các tài liệu cần thiết khác có 

liên quan. 

4. Trường hợp chưa bàn giao được công trình cho chủ quản lý sử dụng thì chủ đầu tư có 

trách nhiệm tạm thời quản lý, vận hành công trình xây dựng. 

Mục 4. BẢO HÀNH, BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Điều 125. Bảo hành công trình xây dựng 
1. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo hành công trình do mình thi công. Nhà 

thầu cung ứng thiết bị công trình, thiết bị công nghệ có trách nhiệm bảo hành thiết bị do 

mình cung cấp. 

2. Nội dung bảo hành công trình gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm 

khuyết do lỗi của nhà thầu gây ra. 

3. Thời gian bảo hành công trình, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ được xác định theo 

loại, cấp công trình xây dựng và quy định của nhà sản xuất hoặc hợp đồng cung cấp thiết bị. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về bảo hành công trình xây dựng. 

Điều 126. Bảo trì công trình xây dựng 
1. Yêu cầu về bảo trì công trình xây dựng được quy định như sau: 

a) Công trình, hạng mục công trình xây dựng khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được bảo 

trì; 

b) Quy trình bảo trì phải được chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt trước khi đưa hạng mục 

công trình, công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng; phải phù hợp với mục đích sử dụng, 

loại và cấp công trình xây dựng, hạng mục công trình, thiết bị được xây dựng và lắp đặt vào 

công trình; 

c) Việc bảo trì công trình phải bảo đảm an toàn đối với công trình, người và tài sản. 

2. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm bảo trì công trình xây 

dựng, máy, thiết bị công trình. 

3. Việc bảo trì công trình xây dựng, thiết bị công trình phải được thực hiện theo kế hoạch 

bảo trì và quy trình bảo trì được phê duyệt. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về bảo trì công trình xây dựng và trách nhiệm công bố công 

trình xây dựng hết thời hạn sử dụng. 

Điều 127. Dừng khai thác sử dụng công trình xây dựng 
1. Chủ đầu tư, chủ quản lý khai thác sử dụng công trình hoặc cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quyết định việc dừng khai thác sử dụng công trình xây dựng khi công trình hết thời 

hạn sử dụng, có nguy cơ gây mất an toàn, gây sự cố công trình ảnh hưởng đến an toàn của 

người sử dụng, an toàn của công trình lân cận, môi trường và của cộng đồng. 

2. Khi quyết định dừng khai thác sử dụng đối với công trình sử dụng chung, chủ đầu tư, chủ 

quản lý sử dụng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo bằng văn 

bản đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng công trình về quyết định của mình. 

3. Việc khai thác sử dụng công trình xây dựng chỉ được tiếp tục khi đã được khắc phục sự 

cố hoặc được loại bỏ các nguy cơ gây mất an toàn. Trường hợp công trình hết thời hạn sử 

dụng, nếu có yêu cầu tiếp tục sử dụng thì chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng phải thực hiện kiểm 

định chất lượng, gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng (nếu có) bảo đảm an toàn, công năng sử 

dụng của công trình. 

Mục 5. XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ 

Điều 128. Công trình xây dựng đặc thù 
1. Công trình xây dựng đặc thù gồm: 

a) Công trình bí mật nhà nước; 

b) Công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp; 

c) Công trình xây dựng tạm. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 129. Xây dựng công trình bí mật nhà nước 
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1. Công trình bí mật nhà nước được xây dựng theo yêu cầu phải bảo đảm bí mật trong các 

hoạt động đầu tư xây dựng thuộc các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa 

học, công nghệ và các lĩnh vực khác. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý, thực hiện xây dựng công trình bí mật nhà 

nước có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện và tổ chức thực hiện xây 

dựng các công trình từ giai đoạn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây 

dựng công trình đến giai đoạn nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. 

3. Chính phủ quyết định việc xây dựng công trình bí mật nhà nước. 

Điều 130. Xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp 
1. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp được xây dựng nhằm đáp ứng kịp thời các yêu 

cầu khẩn cấp về phòng, chống thiên tai, địch họa và các yêu cầu khẩn cấp khác. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý thực hiện xây dựng công trình theo lệnh 

khẩn cấp được tự quyết định trình tự khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng phù hợp với yêu 

cầu về tình trạng khẩn cấp; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện xây dựng công trình, bảo 

đảm đáp ứng kịp thời yêu cầu, tiến độ thực hiện nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và 

tài sản có thể xảy ra. 

Điều 131. Xây dựng công trình tạm 
1. Công trình xây dựng tạm là công trình được xây dựng để phục vụ thi công xây dựng công 

trình chính. 

2. Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng 

và thực hiện xây dựng công trình tạm theo thiết kế, dự toán xây dựng được duyệt. 

3. Công trình xây dựng tạm phải được dỡ bỏ khi đưa công trình chính của dự án vào khai 

thác sử dụng, trừ trường hợp công trình xây dựng tạm phù hợp với quy hoạch xây dựng 

được duyệt. 

Chương VII 

CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 

Mục 1. QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Điều 132. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải bảo đảm mục tiêu đầu tư, hiệu quả dự án, phù hợp 

với trình tự đầu tư xây dựng, nguồn vốn sử dụng. Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính 

đúng, tính đủ theo từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng phù hợp với yêu cầu thiết kế, 

điều kiện xây dựng và mặt bằng giá thị trường. 

2. Nhà nước thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng thông qua việc ban hành, hướng dẫn, 

kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật; hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng, đo bóc khối lượng công trình, giá ca máy và thiết bị thi công, điều 

chỉnh dự toán xây dựng, chỉ số giá xây dựng, kiểm soát chi phí trong đầu tư xây dựng; 

hướng dẫn và quản lý việc cấp chứng chỉ định giá xây dựng; công bố các chỉ tiêu, định mức 

xây dựng, chỉ số giá xây dựng. 

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án 

đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào vận hành, khai thác sử dụng trong phạm vi tổng 

mức đầu tư của dự án được phê duyệt. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý 

chi phí đủ điều kiện năng lực để lập, thẩm tra và kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng. 

4. Việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng phải được thực hiện trên cơ 

sở điều kiện, cách thức xác định chi phí đầu tư xây dựng đã được người quyết định đầu tư, 

chủ đầu tư chấp thuận phù hợp với các quy định, hướng dẫn về lập, quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng và trình tự đầu tư xây dựng. 

5. Chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn nhà nước phải được xác định theo 

quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Điều 133. Nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
1. Nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá 

gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, định mức và giá xây dựng, chi phí quản lý dự án 

và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và 
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quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư, 

chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

2. Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Điều 134. Tổng mức đầu tư xây dựng 
1. Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định 

phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. 

Trường hợp phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng thì việc xác định sơ 

bộ tổng mức đầu tư theo thiết kế sơ bộ là cơ sở để ước tính chi phí đầu tư xây dựng. 

2. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng gồm chi phí xây dựng, thiết bị, bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng cho 

khối lượng phát sinh và trượt giá. Đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng bao gồm các chi phí trong dự toán xây dựng 

công trình theo quy định tại Điều 135 của Luật này, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

và chi phí khác. 

3. Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở 

và các yêu cầu cần thiết khác của dự án hoặc được xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng 

hoặc từ dữ liệu về chi phí của các công trình tương tự đã thực hiện. 

4. Tổng mức đầu tư xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt và là cơ sở để quản lý chi phí 

của dự án. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt 

là mức chi phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng để thực hiện dự án. 

5. Tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt của dự án sử dụng vốn nhà nước chỉ được 

điều chỉnh khi điều chỉnh dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật này. Đối với dự 

án sử dụng vốn khác, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư do người quyết định đầu tư quyết 

định. 

Điều 135. Dự toán xây dựng 
1. Dự toán xây dựng là chi phí cần thiết để xây dựng công trình, thực hiện gói thầu, công 

việc xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế 

bản vẽ thi công, yêu cầu công việc phải thực hiện và định mức, giá xây dựng. 

2. Nội dung dự toán xây dựng gồm chi phí về xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu 

tư xây dựng, chi phí khác và dự phòng. 

3. Dự toán xây dựng sử dụng vốn nhà nước được phê duyệt theo quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều 82 của Luật này là cơ sở xác định giá gói thầu và đàm phán, ký kết hợp đồng 

xây dựng. 

4. Dự toán xây dựng được phê duyệt của dự án sử dụng vốn nhà nước chỉ được điều chỉnh 

trong các trường hợp sau: 

a) Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật này; 

b) Được phép thay đổi, bổ sung thiết kế không trái với thiết kế cơ sở hoặc thay đổi cơ cấu 

chi phí dự toán xây dựng nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt; 

c) Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình phải được thẩm định, phê duyệt theo quy 

định của pháp luật về xây dựng. 

5. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng các dự án sử dụng vốn khác do người quyết định đầu 

tư, chủ đầu tư quyết định. 

Điều 136. Định mức, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng 
1. Hệ thống định mức xây dựng gồm định mức kinh tế - kỹ thuật và định mức chi phí. Giá 

xây dựng công trình gồm đơn giá xây dựng chi tiết và giá xây dựng tổng hợp cho nhóm, loại 

công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận công trình hoặc công trình. 

2. Đơn giá xây dựng công trình được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc định mức xây 

dựng và giá vật liệu, nhân công, máy thi công, các yếu tố chi phí cần thiết khác phù hợp với 

mặt bằng giá thị trường tại khu vực xây dựng. 

3. Hệ thống định mức và giá xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền công bố là cơ sở để chủ đầu tư sử dụng, tham khảo trong xác định và quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng. 
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4. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình 

theo thời gian và làm cơ sở cho việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây 

dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố chỉ 

số giá xây dựng tại địa phương. 

Điều 137. Thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng 
1. Việc thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về quản lý vốn đầu tư. Chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các đơn giá, khối lượng và giá 

trị đề nghị thanh toán trong hồ sơ thanh toán. 

2. Công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng phải 

thực hiện quyết toán dự án đầu tư xây dựng. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, người 

quyết định đầu tư phê duyệt quyết toán dự án đầu tư trong giới hạn tổng mức đầu tư được 

phê duyệt. Thời hạn quyết toán dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Chính phủ. 

3. Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 144 và Điều 

147 của Luật này. 

Mục 2. HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 

Điều 138. Quy định chung về hợp đồng xây dựng 
1. Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu 

và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây 

dựng. 

2. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng gồm: 

a) Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội; 

b) Bảo đảm có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng; 

c) Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng; 

d) Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh. Các 

thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ 

trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

3. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng gồm: 

a) Các bên hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc, 

yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác; 

b) Trung thực, hợp tác và đúng pháp luật; 

c) Không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân khác. 

4. Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng xây dựng là tiếng Việt. Trường hợp hợp đồng xây 

dựng có sự tham gia của bên nước ngoài thì ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và ngôn ngữ 

khác do các bên hợp đồng thỏa thuận. 

5. Hợp đồng xây dựng phải được ký kết và thực hiện phù hợp với quy định của Luật này và 

quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 139. Hiệu lực của hợp đồng xây dựng 
1. Hợp đồng xây dựng có hiệu lực khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Người ký kết hợp đồng phải có đủ năng lực hành vi dân sự, đúng thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật; 

b) Bảo đảm các nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 138 

của Luật này; 

c) Bên nhận thầu phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề xây dựng 

theo quy định của Luật này. 

2. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng xây dựng là thời điểm ký kết hợp đồng hoặc thời 

điểm cụ thể khác do các bên hợp đồng thỏa thuận. 

Điều 140. Các loại hợp đồng xây dựng 
1. Hợp đồng xây dựng được phân loại theo tính chất, nội dung công việc thực hiện và giá 

hợp đồng áp dụng. 
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2. Theo tính chất, nội dung công việc thực hiện, hợp đồng xây dựng gồm: 

a) Hợp đồng tư vấn xây dựng; 

b) Hợp đồng thi công xây dựng công trình; 

c) Hợp đồng cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng; 

d) Hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng, hợp đồng chìa khóa trao 

tay; 

đ) Hợp đồng xây dựng khác. 

3. Theo hình thức giá hợp đồng áp dụng, hợp đồng xây dựng gồm: 

a) Hợp đồng trọn gói; 

b) Hợp đồng theo đơn giá cố định; 

c) Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; 

d) Hợp đồng theo thời gian; 

đ) Hợp đồng theo chi phí cộng phí; 

e) Hợp đồng theo giá kết hợp; 

g) Hợp đồng xây dựng khác; 

h) Hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước chỉ áp dụng các loại hợp đồng quy định tại 

các điểm a, b, c và d khoản này hoặc kết hợp các loại hợp đồng này. 

Điều 141. Nội dung hợp đồng xây dựng 
1. Hợp đồng xây dựng gồm các nội dung sau: 

a) Căn cứ pháp lý áp dụng; 

b) Ngôn ngữ áp dụng; 

c) Nội dung và khối lượng công việc; 

d) Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao; 

đ) Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng; 

e) Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán và thanh toán hợp đồng xây 

dựng; 

g) Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng; 

h) Điều chỉnh hợp đồng xây dựng; 

i) Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng; 

k) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thưởng và phạt vi phạm hợp đồng; 

l) Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng; 

m) Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng; 

n) Rủi ro và bất khả kháng; 

o) Quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng; 

p) Các nội dung khác. 

2. Đối với hợp đồng tổng thầu xây dựng ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này 

còn phải được bổ sung về nội dung và trách nhiệm quản lý của tổng thầu xây dựng. 

3. Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 

Điều 142. Hồ sơ hợp đồng xây dựng 
1. Hồ sơ hợp đồng xây dựng gồm hợp đồng có nội dung theo quy định tại Điều 141 của 

Luật này và các tài liệu kèm theo hợp đồng. 

2. Tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng gồm một số hoặc toàn bộ các tài liệu sau: 

a) Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu; 

b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng hoặc Điều khoản tham chiếu đối với hợp đồng tư vấn xây 

dựng; 

c) Điều kiện chung của hợp đồng; 

d) Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của bên giao thầu; 

đ) Các bản vẽ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật; 

e) Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của bên nhận thầu; 

g) Biên bản đàm phán hợp đồng, văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng; 

h) Các phụ lục của hợp đồng; 

i) Các tài liệu khác có liên quan. 
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3. Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng do các bên tham gia hợp 

đồng thỏa thuận. Trường hợp các bên tham gia hợp đồng không thỏa thuận thì áp dụng theo 

thứ tự quy định tại khoản 2 điều này. 

Điều 143. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng 
1. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng gồm điều chỉnh về khối lượng, tiến độ, đơn giá hợp đồng 

và các nội dung khác do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng 

chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng. 

2. Các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng xây dựng: 

a) Do các bên thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với các quy định của Luật này và pháp 

luật khác có liên quan; 

b) Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp 

đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác; 

c) Khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng 

có thỏa thuận khác; 

d) Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật. 

3. Ngoài các quy định nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, việc điều chỉnh giá hợp đồng 

xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn Nhà nước còn phải tuân thủ các quy định sau: 

a) Việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá 

điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian; 

b) Đơn giá trong hợp đồng được điều chỉnh theo nội dung, phạm vi, phương pháp và căn cứ 

điều chỉnh hợp đồng được các bên thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với quy định của 

pháp luật; 

c) Khi điều chỉnh hợp đồng làm thay đổi mục tiêu đầu tư, thời gian thực hiện hợp đồng, làm 

vượt dự toán gói thầu xây dựng được duyệt thì phải được người quyết định đầu tư cho phép. 

Điều 144. Thanh toán hợp đồng xây dựng 
1. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các 

điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. 

2. Các bên hợp đồng thỏa thuận về phương thức thanh toán, thời gian thanh toán, hồ sơ 

thanh toán và điều kiện thanh toán. 

3. Bên giao thầu phải thanh toán đủ giá trị của từng lần thanh toán cho bên nhận thầu sau 

khi đã giảm trừ tiền tạm ứng, tiền bảo hành công trình theo thỏa thuận hợp đồng, trừ trường 

hợp các bên có thỏa thuận khác. 

4. Đối với hợp đồng trọn gói, việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ phần trăm giá hợp 

đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với giai 

đoạn thanh toán được các bên thỏa thuận trong hợp đồng. 

5. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh, việc thanh toán trên cơ sở 

khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu và đơn giá hợp đồng hoặc đơn giá điều 

chỉnh theo thỏa thuận hợp đồng. 

6. Đối với hợp đồng theo thời gian, việc thanh toán chi phí chuyên gia tư vấn được xác định 

trên cơ sở mức tiền lương chuyên gia và các chi phí liên quan đến hoạt động của chuyên gia 

tư vấn nhân với thời gian làm việc thực tế được nghiệm thu (theo tháng, tuần, ngày, giờ). 

7. Đối với hợp đồng theo chi phí, cộng phí việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở chi phí 

trực tiếp thực hiện công việc của hợp đồng và các chi phí quản lý, lợi nhuận của bên nhận 

thầu theo thỏa thuận. 

8. Việc thanh toán đối với khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng xây dựng 

được thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng. 

9. Đồng tiền sử dụng trong thanh toán hợp đồng xây dựng là Đồng Việt Nam; trường hợp sử 

dụng ngoại tệ để thanh toán do các bên hợp đồng thỏa thuận nhưng không trái với quy định 

của pháp luật về quản lý ngoại hối. 

Điều 145. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng 
1. Các bên hợp đồng có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng trong trường hợp 

sau: 
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a) Bên giao thầu có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng khi bên nhận thầu không

đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động và tiến độ theo hợp đồng đã ký kết; 

b) Bên nhận thầu có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng khi bên giao thầu vi

phạm các thỏa thuận về thanh toán. 

2. Bên giao thầu có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau:

a) Bên nhận thầu bị phá sản hoặc giải thể;

b) Bên nhận thầu từ chối hoặc liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng dẫn đến vi

phạm tiến độ thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng. 

3. Bên nhận thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong trường hợp sau:

a) Bên giao thầu bị phá sản hoặc giải thể;

b) Do lỗi của bên giao thầu dẫn tới công việc bị dừng liên tục vượt quá thời hạn đã thỏa

thuận của các bên, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; 

c) Bên giao thầu không thanh toán cho bên nhận thầu vượt quá thời hạn đã thỏa thuận của

các bên kể từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ, trừ trường hợp các bên có 

thỏa thuận khác. 

4. Trước khi một bên tạm dừng, chấm dứt thực hiện hợp đồng xây dựng theo quy định tại

các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì phải thông báo cho bên kia bằng văn bản, trong đó nêu rõ 

lý do tạm dừng, chấm dứt hợp đồng; trường hợp không thông báo mà gây thiệt hại cho bên 

kia thì phải bồi thường thiệt hại. 

Điều 146. Thưởng, phạt hợp đồng xây dựng, bồi thường thiệt hại do vi phạm và giải 

quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng 
1. Thưởng, phạt hợp đồng xây dựng phải được các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng.

2. Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, mức phạt hợp đồng không vượt quá

12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Ngoài mức phạt theo thỏa thuận, bên vi phạm hợp 

đồng còn phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, bên thứ ba (nếu có) theo quy định của Luật 

này và pháp luật có liên quan khác. 

3. Bên nhận thầu phải bồi thường thiệt hại cho bên giao thầu trong các trường hợp sau:

a) Chất lượng công việc không bảo đảm với thỏa thuận trong hợp đồng hoặc kéo dài thời

hạn hoàn thành do lỗi của bên nhận thầu gây ra; 

b) Do nguyên nhân của bên nhận thầu dẫn tới gây thiệt hại cho người và tài sản trong thời

hạn bảo hành. 

4. Bên giao thầu phải bồi thường cho bên nhận thầu trong các trường hợp sau:

a) Do nguyên nhân của bên giao thầu dẫn tới công việc theo hợp đồng bị gián đoạn, thực

hiện chậm tiến độ, gặp rủi ro, điều phối máy, thiết bị, vật liệu và cấu kiện tồn kho cho bên 

nhận thầu; 

b) Bên giao thầu cung cấp tài liệu, điều kiện cần thiết cho công việc không đúng với các

thỏa thuận trong hợp đồng làm cho bên nhận thầu phải thi công lại, tạm dừng hoặc sửa đổi 

công việc; 

c) Trường hợp trong hợp đồng xây dựng quy định bên giao thầu cung cấp nguyên vật liệu,

thiết bị, các yêu cầu khác mà cung cấp không đúng thời gian và yêu cầu theo quy định; 

d) Bên giao thầu chậm thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.

5. Trường hợp một bên không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng hoặc thực hiện nghĩa vụ hợp

đồng không phù hợp với quy định thì sau khi thực hiện nghĩa vụ hoặc áp dụng biện pháp 

sửa chữa còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu bên kia còn bị những thiệt hại 

khác, mức bồi thường thiệt hại phải tương đương với mức tổn thất của bên kia. 

6. Trường hợp một bên vi phạm hợp đồng do nguyên nhân của bên thứ ba, bên vi phạm phải

chịu trách nhiệm vi phạm hợp đồng trước bên kia. Tranh chấp giữa bên vi phạm với bên thứ 

ba được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

7. Trường hợp hành vi vi phạm hợp đồng của một bên xâm hại tới thân thể, quyền lợi, tài

sản của bên kia, bên bị tổn hại có quyền yêu cầu bên kia gánh chịu trách nhiệm vi phạm hợp 

đồng theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

8. Nguyên tắc và trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng được quy định như sau:
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a) Tôn trọng các thỏa thuận hợp đồng và các cam kết trong quá trình thực hiện hợp đồng, 

bảo đảm bình đẳng và hợp tác; 

b) Các bên hợp đồng có trách nhiệm tự thương lượng giải quyết tranh chấp. Trường hợp các 

bên hợp đồng không tự thương lượng được thì tranh chấp được giải quyết thông qua hòa 

giải, trọng tài thương mại hoặc tòa án theo quy định của pháp luật. 

Điều 147. Quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng 
1. Bên nhận thầu có trách nhiệm quyết toán hợp đồng xây dựng với bên giao thầu phù hợp 

với loại hợp đồng và hình thức giá hợp đồng áp dụng. Nội dung quyết toán hợp đồng xây 

dựng phải phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng. 

2. Thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng do các bên thỏa thuận. Riêng đối với 

hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước, thời hạn quyết toán hợp đồng không vượt quá 60 

ngày, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc của hợp đồng, bao gồm cả phần 

công việc phát sinh (nếu có). Trường hợp hợp đồng xây dựng có quy mô lớn thì được phép 

kéo dài thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng nhưng không vượt quá 120 ngày. 

3. Hợp đồng xây dựng được thanh lý trong trường hợp sau: 

a) Các bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng; 

b) Hợp đồng xây dựng bị chấm dứt hoặc hủy bỏ theo quy định của pháp luật. 

4. Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng do các bên hợp đồng thỏa thuận. Đối với hợp đồng 

xây dựng sử dụng vốn nhà nước, thời hạn thanh lý hợp đồng là 45 ngày kể từ ngày các bên 

hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc hợp đồng bị chấm dứt theo quy định 

tại khoản 2 Điều 145 của Luật này. Đối với hợp đồng xây dựng có quy mô lớn, việc thanh 

lý hợp đồng có thể được kéo dài nhưng không quá 90 ngày. 

Chương VIII 

ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Điều 148. Quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây 

dựng 
1. Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với 

công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp. 

2. Nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải tuân thủ 

quy định của pháp luật về đấu thầu và được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy 

phép hoạt động. 

3. Những chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng độc lập phải có chứng chỉ hành 

nghề theo quy định gồm an toàn lao động; giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham 

gia quản lý dự án; chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ 

nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; chỉ huy trưởng công trường; giám sát thi 

công xây dựng; kiểm định xây dựng; định giá xây dựng. Chứng chỉ hành nghề được phân 

thành hạng I, hạng II, hạng III. 

4. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng được phân thành hạng I, hạng II, hạng III do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực. Bộ Xây dựng 

cấp chứng chỉ năng lực hạng I; Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III. Tổ 

chức tham gia hoạt động xây dựng phải đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp theo quy 

định của pháp luật. 

5. Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây 

dựng; điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động của nhà thầu là tổ chức, 

cá nhân nước ngoài; chương trình, nội dung, hình thức tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành 

nghề, chứng chỉ năng lực của tổ chức và điều kiện của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 

về hoạt động xây dựng. 

Điều 149. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ 

quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật này có đủ 

trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực hành nghề. 
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2. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải đáp ứng các điều kiện 

sau: 

a) Có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; 

b) Có thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng 

chỉ hành nghề; 

c) Đã qua sát hạch kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến 

lĩnh vực hành nghề. 

3. Thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định như 

sau: 

a) Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng hạng I; 

b) Sở Xây dựng, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ 

có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng các hạng còn lại. 

Điều 150. Điều kiện của tổ chức lập thiết kế quy hoạch xây dựng 
1. Có đủ điều kiện năng lực lập thiết kế quy hoạch xây dựng phù hợp. 

2. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng phải 

có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với từng loại quy hoạch xây dựng. 

Điều 151. Điều kiện của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng 
1. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc lập, thẩm tra dự án 

đầu tư xây dựng. 

2. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm lập, thẩm tra dự án; cá nhân tham gia lập, thẩm 

tra dự án phải có năng lực hành nghề phù hợp với từng loại dự án đầu tư xây dựng. Thành 

viên tham gia phải đủ năng lực hành nghề lập dự án phù hợp với yêu cầu của dự án đầu tư 

xây dựng. 

Điều 152. Điều kiện của tổ chức tư vấn quản lý dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
1. Tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc quản lý dự án theo 

quy mô, loại dự án; 

b) Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý 

dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành 

nghề phù hợp với quy mô, loại dự án. 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Có quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực hoặc của chủ 

đầu tư đối với Ban quản lý dự án do mình thành lập; 

b) Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc quản lý dự án theo 

quy mô, loại dự án; 

c) Có cơ cấu tổ chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quản lý dự án; có trụ sở, văn phòng làm 

việc ổn định; 

d) Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý 

dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành 

nghề phù hợp với quy mô, loại dự án. 

Điều 153. Điều kiện của tổ chức khảo sát xây dựng 
1. Có đủ năng lực khảo sát xây dựng. 

2. Mỗi nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải có chủ nhiệm khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo 

sát xây dựng chỉ định. Chủ nhiệm khảo sát xây dựng phải có đủ năng lực hành nghề khảo 

sát xây dựng và chứng chỉ hành nghề phù hợp. Cá nhân tham gia từng công việc khảo sát 

xây dựng phải có chuyên môn phù hợp với công việc được giao. 

3. Máy, thiết bị phục vụ khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, bảo đảm an 

toàn cho công tác khảo sát và bảo vệ môi trường. 
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4. Phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng phải đủ tiêu chuẩn theo quy định và được 

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng công nhận. 

Điều 154. Điều kiện của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 
1. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình. 

2. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế phải có năng lực hành 

nghề thiết kế xây dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của loại, cấp công 

trình. 

Điều 155. Điều kiện của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm 

định xây dựng 
1. Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc giám sát thi công xây dựng công trình, 

kiểm định xây dựng. 

2. Cá nhân tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng phải có chứng 

chỉ hành nghề phù hợp với công việc thực hiện. 

Điều 156. Điều kiện của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
1. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

2. Cá nhân chủ trì việc lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ 

hành nghề định giá xây dựng. 

Điều 157. Điều kiện của tổ chức thi công xây dựng công trình 
1. Có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình tương ứng với loại, cấp công 

trình xây dựng. 

2. Chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình và 

chứng chỉ hành nghề phù hợp. 

3. Có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng xây dựng công trình. 

Điều 158. Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập 
Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây 

dựng công trình, giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình, định 

giá xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Có đăng ký hoạt động các lĩnh vực phù hợp với nội dung hành nghề; 

2. Có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với công việc thực hiện. 

Điều 159. Quản lý và giám sát năng lực hoạt động xây dựng 
1. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm đăng ký thông tin về năng lực hoạt 

động xây dựng của mình với Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng nơi có trụ sở chính của tổ chức. 

2. Cá nhân hành nghề độc lập trong hoạt động xây dựng có trách nhiệm đăng ký thông tin 

về năng lực hành nghề của mình với Sở Xây dựng nơi thường trú. 

3. Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn việc đăng ký thông tin năng lực 

hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân để đăng tải trên trang 

thông tin điện tử do mình quản lý; kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành các quy 

định về điều kiện năng lực hoạt động của các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 

động xây dựng. 

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá việc kê khai năng lực hoạt động xây dựng, 

năng lực hành nghề xây dựng của nhà thầu dự thầu phù hợp với yêu cầu của gói thầu và 

thông tin về năng lực hoạt động xây dựng đã được đăng ký theo quy định tại Điều này. 

Chương IX 

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA CÁC CƠ 

QUAN NHÀ NƯỚC 

Điều 160. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng 
1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển thị 

trường xây dựng và năng lực ngành xây dựng. 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng. 

3. Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng. 

4. Tổ chức, quản lý thống nhất quy hoạch xây dựng, hoạt động quản lý dự án, thẩm định dự 

án, thiết kế xây dựng; ban hành, công bố các định mức và giá xây dựng. 
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5. Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình 

xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng; quản lý năng lực hoạt 

động xây dựng, thực hiện quản lý công tác đấu thầu trong hoạt động xây dựng; quản lý an 

toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình. 

6. Cấp, thu hồi giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

7. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư 

xây dựng. 

8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, phổ biến kiến thức, pháp luật về xây 

dựng. 

9. Đào tạo nguồn nhân lực tham gia hoạt động đầu tư xây dựng. 

10. Quản lý, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng. 

11. Quản lý, lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng. 

12. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng. 

Điều 161. Trách nhiệm của Chính phủ 
1. Thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trong phạm vi cả nước; chỉ 

đạo xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch; ban hành văn bản quy phạm pháp luật về 

xây dựng. 

2. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện pháp luật về xây dựng; phân công, phân cấp 

quản lý nhà nước cho các bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan 

trọng, phức tạp vướng mắc trong quá trình quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. 

Điều 162. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng 
Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước 

trong hoạt động đầu tư xây dựng và có trách nhiệm sau: 

1. Chủ trì xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ văn bản quy phạm pháp luật, 

chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển thị trường xây dựng và năng lực ngành 

xây dựng. 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về xây 

dựng; ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn 

kỹ thuật xây dựng theo thẩm quyền. 

3. Tổ chức, quản lý quy hoạch xây dựng, hoạt động quản lý dự án, thẩm định dự án, thiết kế 

xây dựng; ban hành, công bố các định mức và giá xây dựng. 

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện công tác quản lý chất lượng công 

trình xây dựng; theo dõi, kiểm tra, kiến nghị xử lý chất lượng và an toàn của các công trình 

quan trọng quốc gia, công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp trong quá trình đầu tư xây 

dựng và khai thác sử dụng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng; quản lý 

năng lực hoạt động xây dựng, thực hiện quản lý công tác đấu thầu trong hoạt động xây 

dựng; tổ chức và xét duyệt giải thưởng chất lượng công trình xây dựng. 

5. Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận trong hoạt 

động đầu tư xây dựng theo thẩm quyền. 

6. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư 

xây dựng. 

7. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, phổ biến kiến thức, pháp luật về xây 

dựng. 

8. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng cho cán bộ, 

công chức của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. 

9. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động, 

môi trường trong thi công xây dựng công trình. 

10. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong kiểm tra, đánh giá việc thực 

hiện các dự án. 

11. Quản lý, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng. 

12. Quản lý, lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng. 

13. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng. 
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14. Thực hiện các nhiệm vụ khác về hoạt động đầu tư xây dựng được Chính phủ giao. 

Điều 163. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ 
1. Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trong phạm vi quyền hạn của mình có 

trách nhiệm sau: 

a) Phối hợp với Bộ Xây dựng để thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng 

và chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định 

của Luật này; 

b) Nghiên cứu ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định 

mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng; tổ chức 

đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về đầu tư xây dựng cho cán bộ, công chức của 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

c) Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện giám sát đánh giá đầu tư xây dựng 

công trình chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; 

d) Phối hợp và hỗ trợ các bộ, cơ quan, tổ chức khác có liên quan và Ủy ban nhân dân các 

cấp trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành về những 

vấn đề thuộc phạm vi quản lý của mình. 

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm sau: 

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; ban 

hành văn bản theo thẩm quyền; chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng, kế hoạch 

đầu tư xây dựng; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu 

tư xây dựng; 

b) Phối hợp với Bộ Xây dựng, cơ quan, tổ chức khác có liên quan và Ủy ban nhân dân các 

cấp trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng về những vấn đề thuộc 

phạm vi quản lý được phân công; 

c) Tổng hợp tình hình, thực hiện, kiểm tra, đánh giá hoạt động đầu tư xây dựng và chịu 

trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý được phân 

công; 

d) Thực hiện việc báo cáo định kỳ và hàng năm về tình hình quản lý hoạt động đầu tư xây 

dựng của mình gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, theo dõi; 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 164. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau: 

a) Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn theo phân cấp của 

Chính phủ; ban hành văn bản theo thẩm quyền; chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy hoạch xây 

dựng, kế hoạch đầu tư xây dựng; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp 

luật trong hoạt động đầu tư xây dựng; 

b) Phối hợp và hỗ trợ các bộ, cơ quan ngang bộ khác tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, 

kiểm tra và giám sát các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn do mình quản lý. Chịu trách 

nhiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý được phân công; 

c) Thực hiện báo cáo định kỳ và hàng năm về tình hình quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 

của địa phương gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, theo dõi; 

d) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về đầu tư xây dựng cho cán bộ, công 

chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm sau: 

a) Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn theo phân cấp; tổ 

chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về đầu tư xây dựng cho cán bộ, công chức 

của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

b) Phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp trên tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra 

và giám sát các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn do mình quản lý. Chịu trách nhiệm về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý được phân công; 
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c) Thực hiện báo cáo định kỳ và hàng năm về tình hình quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 

của địa phương gửi Ủy ban nhân dân cấp trên để tổng hợp, theo dõi; 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 165. Thanh tra xây dựng 
1. Thanh tra xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thực hiện chức năng thanh tra hành 

chính và thanh tra chuyên ngành về xây dựng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 

đầu tư xây dựng. 

2. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành về hoạt 

động đầu tư xây dựng trong phạm vi cả nước. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức thực 

hiện thanh tra chuyên ngành về hoạt động đầu tư xây dựng tại địa phương. 

3. Thanh tra chuyên ngành trong hoạt động đầu tư xây dựng gồm: 

a) Thanh tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư 

xây dựng; 

b) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền xử lý các vi phạm pháp luật về xây dựng. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về thanh tra xây dựng. 

Chương X 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 166. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thì không phải 

phê duyệt lại, các hoạt động tiếp theo chưa được thực hiện thì thực hiện theo quy định của 

Luật này. 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án sử dụng vốn nhà nước được thành lập 

trước ngày Luật này có hiệu lực thì không phải chuyển đổi hình thức tổ chức quản lý dự án 

theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 62 của Luật này. 

3. Công trình được xây dựng trước thời điểm Luật này có hiệu lực đang tồn tại phù hợp với 

quy hoạch xây dựng nhưng sau khi giải phóng mặt bằng không còn phù hợp về kiến trúc thì 

được phép tồn tại theo hiện trạng; trường hợp cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình thì phải 

thực hiện theo quy định của Luật này. 

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này. 

Điều 167. Hiệu lực thi hành 
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

2. Luật xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 hết liệu lực thi hành kể từ ngày 

Luật này có hiệu lực. 

Điều 168. Quy định chi tiết 
Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 

thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 37/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015 

NGHỊ ĐỊNH 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Nghị định này quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý

thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả hợp đồng xây dựng 

giữa nhà đầu tư thực hiện dự án BOT, BTO, BT và PPP với nhà thầu thực hiện các gói thầu 

của dự án) sau: 

a) Dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,

tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập; 

b) Dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp nhà nước;

c) Dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định tại Điểm a, b Khoản này có sử dụng vốn

nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ 

đồng trong tổng mức đầu tư của dự án; 

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư 

xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng quy định tại Nghị định này. 

3. Đối với hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính

thức (gọi tắt là ODA), nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định 

khác với các quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc 

tế đó. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu

và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây 

dựng. 

2. Bên giao thầu là chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư hoặc tổng thầu hoặc nhà thầu

chính. 

3. Bên nhận thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính khi bên giao thầu là chủ đầu tư; là nhà

thầu phụ khi bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính. Bên nhận thầu có thể là liên 

danh các nhà thầu. 

4. Điều kiện chung của hợp đồng xây dựng là tài liệu kèm theo hợp đồng quy định quyền,

nghĩa vụ cơ bản và mối quan hệ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng. 

5. Điều kiện cụ thể của hợp đồng xây dựng là tài liệu kèm theo hợp đồng để cụ thể hóa, bổ

sung một số quy định của điều kiện chung của hợp đồng xây dựng, 

6. Phụ lục của hợp đồng xây dựng là tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng để quy định chi

tiết, làm rõ, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng xây dựng. 

7. Ngày làm việc trong Nghị định này được hiểu là các ngày theo dương lịch, trừ ngày chủ

nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật. 
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8. Chỉ dẫn kỹ thuật là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 

chuẩn được áp dụng cho công trình, thiết kế xây dựng công trình để hướng dẫn, quy định về 

vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình gói thầu xây dựng và các công tác thi 

công, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng. 

9. Thiết kế FEED là thiết kế kỹ thuật tổng thể được triển khai theo thông lệ quốc tế để làm 

cơ sở triển khai thiết kế chi tiết. 

10. Phạm vi công việc được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định này. 

11. Nhà thầu chính là nhà thầu trực tiếp ký kết hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư xây dựng. 

12. Nhà thầu phụ là nhà thầu ký kết hợp đồng xây dựng với nhà thầu chính hoặc tổng thầu. 

13. Nhà thầu nước ngoài là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc cá nhân 

mang quốc tịch nước ngoài tham gia ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng tại Việt 

Nam. Nhà thầu nước ngoài có thể là nhà thầu chính, tổng thầu hoặc nhà thầu phụ. 

Điều 3. Các loại hợp đồng xây dựng 
1. Theo tính chất, nội dung công việc hợp đồng xây dựng có các loại sau: 

a) Hợp đồng tư vấn xây dựng (viết tắt là hợp đồng tư vấn) là hợp đồng để thực hiện một, 

một số hay toàn bộ công việc tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng; 

b) Hợp đồng thi công xây dựng công trình (viết tắt là hợp đồng thi công xây dựng) là hợp 

đồng để thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc 

xây dựng theo thiết kế xây dựng công trình; hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng công 

trình là hợp đồng thi công xây dựng để thực hiện tất cả các công trình của một dự án đầu tư; 

c) Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ (viết tắt là hợp đồng cung cấp thiết bị) là hợp đồng 

thực hiện việc cung cấp thiết bị để lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ; 

hợp đồng tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ là hợp đồng cung cấp thiết bị cho tất cả các 

công trình của một dự án đầu tư xây dựng; 

d) Hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình (tiếng Anh là Engineering - 

Construction viết tắt là EC) là hợp đồng để thực hiện việc thiết kế và thi công xây dựng 

công trình, hạng mục công trình; hợp đồng tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công 

trình là hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư 

xây dựng; 

đ) Hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ (tiếng Anh là Engineering - 

Procurement viết tắt là EP) là hợp đồng để thực hiện việc thiết kế và cung cấp thiết bị để lắp 

đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ; hợp đồng tổng thầu thiết kế và cung 

cấp thiết bị công nghệ là hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ cho tất cả các 

công trình của một dự án đầu tư xây dựng; 

e) Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (tiếng Anh là 

Procurement - Construction viết tắt là PC) là hợp đồng để thực hiện việc cung cấp thiết bị 

công nghệ và thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình; hợp đồng tổng thầu cung 

cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình là hợp đồng cung cấp thiết bị công 

nghệ và thi công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng; 

g) Hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (tiếng 

Anh là Engineering - Procurement - Construction viết tắt là EPC) là hợp đồng để thực hiện 

các công việc từ thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ đến thi công xây dựng công trình, 

hạng mục công trình; hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công 

nghệ và thi công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng; 

h) Hợp đồng chìa khóa trao tay là hợp đồng xây dựng để thực hiện toàn bộ các công việc lập 

dự án, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình của một dự án 

đầu tư xây dựng; 

i) Hợp đồng cung cấp nhân lực, máy và thiết bị thi công là hợp đồng xây dựng để cung cấp 

kỹ sư, công nhân (gọi chung là nhân lực), máy, thiết bị thi công và các phương tiện cần thiết 

khác để phục vụ cho việc thi công công trình, hạng mục công trình, gói thầu hoặc công việc 

xây dựng theo thiết kế xây dựng; 

k) Các loại hợp đồng xây dựng khác. 
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2. Theo hình thức giá hợp đồng, hợp đồng xây dựng có các loại sau: 

a) Hợp đồng trọn gói; 

b) Hợp đồng theo đơn giá cố định; 

c) Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; 

d) Hợp đồng theo thời gian; 

đ) Hợp đồng theo giá kết hợp là hợp đồng xây dựng sử dụng kết hợp các loại giá hợp đồng 

nêu từ Điểm a đến Điểm d Khoản này. 

3. Theo mối quan hệ của các bên tham gia trong hợp đồng, hợp đồng xây dựng có các loại 

sau: 

a) Hợp đồng thầu chính là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu 

chính hoặc tổng thầu. 

b) Hợp đồng thầu phụ là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa nhà thầu chính hoặc tổng 

thầu với nhà thầu phụ. 

c) Hợp đồng giao khoán nội bộ là hợp đồng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu thuộc một 

cơ quan, tổ chức. 

d) Hợp đồng xây dựng có yếu tố nước ngoài là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa một 

bên là nhà thầu nước ngoài với nhà thầu trong nước hoặc chủ đầu tư trong nước. 

Điều 4. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng 
Về nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng phải phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 138 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và đảm bảo các nguyên tắc sau: 

1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng bên nhận thầu phải đáp ứng điều kiện năng lực hành nghề, 

năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với nhà thầu liên danh, 

việc phân chia khối lượng công việc trong thỏa thuận liên danh phải phù hợp với năng lực 

hoạt động của từng thành viên trong liên danh. Đối với nhà thầu chính nước ngoài, phải có 

cam kết thuê thầu phụ trong nước thực hiện các công việc của hợp đồng dự kiến giao thầu 

phụ khi các nhà thầu trong nước đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. 

2. Chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư được ký hợp đồng với một hay nhiều nhà thầu 

chính để thực hiện công việc. Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng với nhiều nhà thầu chính 

thì nội dung của các hợp đồng này phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực 

hiện các công việc của hợp đồng để bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư của dự án 

đầu tư xây dựng. 

3. Tổng thầu, nhà thầu chính được ký hợp đồng với một hoặc một số nhà thầu phụ, nhưng 

các nhà thầu phụ này phải được chủ đầu tư chấp thuận, các hợp đồng thầu phụ này phải 

thống nhất, đồng bộ với hợp đồng thầu chính đã ký với chủ đầu tư. Tổng thầu, nhà thầu 

chính phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng các công việc đã ký kết, 

kể cả các công việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

4. Giá ký kết hợp đồng không được vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo 

hợp đồng xây dựng, trừ khối lượng phát sinh ngoài phạm vi công việc của gói thầu được 

Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép. 

Điều 5. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng 
Khi thực hiện hợp đồng xây dựng, các bên hợp đồng phải đảm bảo các nguyên tắc thực hiện 

hợp đồng xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 

Điều 6. Hiệu lực và tính pháp lý của hợp đồng xây dựng 
1. Hợp đồng xây dựng có hiệu lực pháp lý khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Người tham gia ký kết có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; 

b) Đáp ứng các nguyên tắc ký kết hợp đồng quy định tại Điều 4 Nghị định này; 

c) Hình thức hợp đồng bằng văn bản và được ký kết bởi người đại diện đúng thẩm quyền 

theo pháp luật của các bên tham gia hợp đồng. Trường hợp một bên tham gia hợp đồng là tổ 

chức thì bên đó phải ký tên, đóng dấu theo quy định của pháp luật. 

2. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng xây dựng là thời điểm ký kết hợp đồng (đóng dấu 

nếu có) hoặc thời điểm cụ thể khác do các bên thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng và bên 
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giao thầu đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng của bên nhận thầu (đối với hợp đồng 

có quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng). 

3. Tính pháp lý của hợp đồng xây dựng: 

a) Hợp đồng xây dựng có hiệu lực là cơ sở pháp lý cao nhất mà bên giao thầu, bên nhận 

thầu và các bên liên quan có nghĩa vụ thực hiện; 

b) Hợp đồng xây dựng có hiệu lực là cơ sở pháp lý cao nhất để giải quyết tranh chấp giữa 

các bên. Các tranh chấp chưa được các bên thỏa thuận trong hợp đồng sẽ được giải quyết 

trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan; 

c) Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan kiểm soát, cấp phát, cho vay vốn, thanh tra, kiểm 

tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan khác phải căn cứ vào nội dung hợp đồng xây 

dựng có hiệu lực pháp lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định, không 

được xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng. 

Điều 7. Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng 
1. Trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của mình, các bên cần lập kế hoạch và biện pháp tổ 

chức thực hiện phù hợp với nội dung của hợp đồng xây dựng đã ký kết nhằm đạt được các 

thỏa thuận trong hợp đồng. 

2. Tùy theo loại hợp đồng xây dựng, nội dung quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng bao 

gồm: 

a) Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng; 

b) Quản lý về chất lượng; 

c) Quản lý khối lượng và giá hợp đồng; 

d) Quản lý về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ; 

đ) Quản lý điều chỉnh hợp đồng và các nội dung khác của hợp đồng. 

3. Bên giao thầu, bên nhận thầu phải cử và thông báo cho bên kia về người đại diện để quản 

lý thực hiện hợp đồng xây dựng. Người đại diện của các bên phải được toàn quyền quyết 

định và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong phạm vi quyền hạn được quy 

định trong hợp đồng. 

4. Tất cả các kiến nghị, đề xuất, yêu cầu và các ý kiến phản hồi của các bên trong quá trình 

quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng phải thực hiện bằng văn bản. Nội dung văn bản kiến 

nghị, đề xuất, yêu cầu cần thể hiện căn cứ, cơ sở, hiệu quả (nếu có) của các kiến nghị, đề 

xuất, yêu cầu và thời hạn trả lời theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. Khi nhận được kiến 

nghị, đề xuất, yêu cầu của một bên, bên kia phải trả lời bằng văn bản về việc chấp thuận 

hoặc không chấp thuận đúng thời hạn quy định đã được các bên thỏa thuận trong hợp đồng 

xây dựng, nhưng tối đa là bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kiến nghị, đề xuất, 

yêu cầu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Sau khoảng thời gian này nếu bên nhận 

được kiến nghị, đề xuất, yêu cầu không giải quyết mà không đưa ra lý do chính đáng gây 

thiệt hại cho bên kia, thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho bên kia 

(nếu có). 

5. Các kiến nghị, đề xuất, yêu cầu của các bên trong quá trình quản lý thực hiện hợp đồng 

phải gửi đến đúng địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ trao đổi thông tin mà các bên đã thỏa thuận 

trong hợp đồng xây dựng. 

6. Những nội dung chưa được quy định tại Nghị định này, các bên phải căn cứ vào các quy 

định của pháp luật có liên quan để thực hiện. 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1: CÁC THÔNG TIN, CĂN CỨ KÝ KẾT, NỘI DUNG, HỒ SƠ, LUẬT ÁP 

DỤNG VÀ NGÔN NGỮ SỬ DỤNG CHO HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 

Điều 8. Thông tin về hợp đồng xây dựng 
Thông tin về hợp đồng xây dựng phải được ghi trong hợp đồng, bao gồm: 

1. Loại hợp đồng, số hợp đồng, tên gói thầu, tên dự án, địa điểm xây dựng và căn cứ ký kết 

hợp đồng. 
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2. Tên giao dịch của các bên tham gia ký kết hợp đồng, đại diện của các bên, địa chỉ đăng 

ký kinh doanh hay địa chỉ để giao dịch, mã số thuế, giấy đăng ký kinh doanh, số tài khoản, 

điện thoại, fax, e-mail, thời gian và địa điểm ký kết hợp đồng, các thông tin liên quan khác. 

3. Trường hợp bên nhận thầu là liên danh các nhà thầu thì phải ghi đầy đủ thông tin của các 

thành viên trong liên danh theo quy định tại Khoản 2 Điều này, trong đó phải ghi rõ thành 

viên đứng đầu liên danh. 

Điều 9. Căn cứ ký kết hợp đồng xây dựng 
1. Các căn cứ ký kết hợp đồng xây dựng bao gồm các yêu cầu về công việc cần thực hiện 

được các bên thống nhất, kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp 

đồng và các căn cứ pháp lý áp dụng có liên quan. 

2. Đối với hợp đồng EPC, EC, EP ngoài các căn cứ nêu ở Khoản 1 Điều này thì căn cứ ký 

kết hợp đồng còn bao gồm báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc thiết kế FEED 

được duyệt. 

3. Đối với hợp đồng chìa khóa trao tay ngoài các căn cứ nêu ở Khoản 1 Điều này thì căn cứ 

ký kết hợp đồng còn bao gồm nhiệm vụ thực hiện dự án, chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được phê duyệt. 

Điều 10. Nội dung hợp đồng xây dựng, hồ sơ hợp đồng xây dựng và thứ tự ưu tiên của 

các tài liệu hợp đồng xây dựng 
Nội dung hợp đồng xây dựng, hồ sơ hợp đồng xây dựng và thứ tự ưu tiên của các tài liệu 

kèm theo hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 141, Điều 142 Luật Xây 

dựng số 50/2014/QH13. 

Điều 11. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng xây dựng 
1. Hợp đồng xây dựng phải áp dụng hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và tuân thủ các quy định của Nghị định này. 

2. Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng xây dựng là tiếng Việt. 

3. Đối với hợp đồng xây dựng có yếu tố nước ngoài thì ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và 

tiếng nước ngoài do các bên thỏa thuận lựa chọn; trường hợp không thỏa thuận được thì sử 

dụng tiếng Anh. 

Mục 2: NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC, YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG VÀ 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Điều 12. Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng xây dựng 
1. Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng xây dựng là những nội dung, khối lượng 

công việc mà bên giao thầu ký kết với bên nhận thầu phù hợp với phạm vi công việc của 

hợp đồng và phải được các bên thỏa thuận rõ trong hợp đồng. Phạm vi công việc được xác 

định căn cứ vào hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất, các 

biên bản đàm phán và các văn bản pháp lý có liên quan. Tùy theo loại hợp đồng xây dựng 

cụ thể, phạm vi công việc thực hiện được xác định như sau: 

a) Đối với hợp đồng tư vấn xây dựng: Là việc lập quy hoạch; lập dự án đầu tư xây dựng; 

thiết kế; khảo sát; quản lý dự án; quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng; giám sát thi công 

xây dựng; thẩm tra thiết kế, dự toán và các công việc tư vấn khác trong hoạt động đầu tư 

xây dựng; 

b) Đối với hợp đồng thi công xây dựng: Là việc cung cấp vật liệu xây dựng, nhân lực, máy 

và thiết bị thi công và thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt. 

c) Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ: Là việc cung cấp thiết bị; hướng dẫn lắp 

đặt, sử dụng, vận hành thử, vận hành, đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có) theo đúng 

hồ sơ thiết kế được phê duyệt. 

d) Đối với hợp đồng EPC: Là việc thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây dựng 

công trình; đào tạo và hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa; chuyển giao công nghệ; 

vận hành thử không tải và có tải; những công việc khác theo đúng hồ sơ thiết kế được phê 

duyệt. 

đ) Đối với hợp đồng chìa khóa trao tay: Nội dung chủ yếu là việc lập dự án đầu tư xây 

dựng; thiết kế; cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình; đào tạo và hướng dẫn vận 
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hành, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa; chuyển giao công nghệ; vận hành thử không tải và có 

tải; bàn giao công trình sẵn sàng đi vào hoạt động cho bên giao thầu và những công việc 

khác theo đúng dự án được phê duyệt. 

2. Việc điều chỉnh khối lượng công việc của hợp đồng được thực hiện theo quy định tại 

Điều 37 Nghị định này. 

Điều 13. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng 

xây dựng 
1. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của hợp đồng xây dựng: 

a) Chất lượng sản phẩm của hợp đồng xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng, 

tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng theo quy định của pháp luật. Các bên tham 

gia hợp đồng phải thỏa thuận trong hợp đồng về quy chuẩn, tiêu chuẩn (tiêu chuẩn và quy 

chuẩn Quốc gia), chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm của hợp đồng xây dựng. 

b) Đối với thiết bị, hàng hóa nhập khẩu ngoài quy định tại Điểm a Khoản này còn phải quy 

định về nguồn gốc, xuất xứ. 

2. Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm các công việc hoàn thành: 

a) Các thỏa thuận về quy trình nghiệm thu, bàn giao của các bên tham gia hợp đồng phải 

tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

b) Các công việc cần nghiệm thu, bàn giao; căn cứ nghiệm thu, bàn giao; quy trình, thời 

điểm nghiệm thu, bàn giao sản phẩm các công việc hoàn thành; thành phần nhân sự tham 

gia nghiệm thu, bàn giao; biểu mẫu nghiệm thu, bàn giao; các quy định về người ký, các 

biên bản, tài liệu nghiệm thu, bàn giao phải đúng với quy định của pháp luật và được các 

bên thỏa thuận trong hợp đồng. 

c) Các bên chỉ được nghiệm thu, bàn giao các sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo 

quy định tại Khoản 1 Điều này. 

d) Đối với những công việc theo yêu cầu phải được nghiệm thu trước khi chuyển qua các 

công việc khác, bên nhận thầu phải thông báo trước cho bên giao thầu để nghiệm thu theo 

quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

đ) Đối với các sản phẩm sai sót (chưa bảo đảm yêu cầu của hợp đồng) thì phải được sửa 

chữa, trường hợp không sửa chữa được thì phải loại bỏ. Bên nào gây ra sai sót thì bên đó 

phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến sửa chữa, kiểm định lại và các chi phí khác liên quan 

đến việc khắc phục sai sót, cũng như tiến độ thực hiện hợp đồng. 

Điều 14. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng 
1. Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các 

bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký. 

2. Bên nhận thầu có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng trình bên giao thầu 

chấp thuận để làm căn cứ thực hiện. 

3. Tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện các mốc hoàn thành, bàn giao các công việc, 

sản phẩm chủ yếu. 

4. Đối với hợp đồng thi công xây dựng của gói thầu có quy mô lớn, thời gian thực hiện dài, 

thì tiến độ thi công có thể được lập cho từng giai đoạn. 

5. Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị, tiến độ cung cấp thiết bị phải thể hiện các mốc bàn 

giao thiết bị, trong đó có quy định về số lượng, chủng loại thiết bị cho từng đợt bàn giao. 

6. Đối với hợp đồng EPC, hợp đồng chìa khóa trao tay, ngoài tiến độ thi công cho từng giai 

đoạn còn phải lập tiến độ cho từng loại công việc (lập dự án, thiết kế, cung cấp thiết bị và 

thi công xây dựng). 

7. Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng trên cơ sở bảo đảm chất lượng 

sản phẩm của hợp đồng. Trường hợp đẩy nhanh tiến độ đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án 

thì bên nhận thầu được xét thưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

8. Việc điều chỉnh tiến độ của hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định 

này. 

Mục 3: GIÁ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VÀ THANH 

LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 
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Điều 15. Giá hợp đồng xây dựng và điều kiện áp dụng 
1. Giá hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí bên giao thầu cam kết trả cho bên nhận thầu để 

thực hiện công việc theo yêu cầu về khối lượng, chất lượng, tiến độ, điều kiện thanh toán, 

tạm ứng hợp đồng và các yêu cầu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng. 

2. Trong hợp đồng xây dựng các bên phải ghi rõ nội dung các khoản chi phí, các loại thuế, 

phí (nếu có) đã tính và chưa tính trong giá hợp đồng; giá hợp đồng xây dựng được điều 

chỉnh phải phù hợp với loại hợp đồng, hình thức giá hợp đồng và phải được các bên thỏa 

thuận trong hợp đồng. Đối với những hợp đồng xây dựng các bên có thỏa thuận thanh toán 

bằng nhiều đồng tiền khác nhau thì phải ghi cụ thể giá hợp đồng tương ứng với từng loại 

tiền tệ. 

3. Giá hợp đồng xây dựng có các hình thức sau: 

a) Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp 

đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp 

bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện. 

b) Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được xác định trên cơ sở đơn giá cố định cho các 

công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng. Đơn giá cố định là đơn giá không thay 

đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

c) Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được xác định trên cơ sở đơn giá đã điều chỉnh do 

trượt giá theo các thỏa thuận trong hợp đồng nhân với khối lượng công việc tương ứng được 

điều chỉnh giá. Phương pháp điều chỉnh đơn giá do trượt giá thực hiện theo quy định tại 

Khoản 3, 4 Điều 38 Nghị định này. 

d) Giá hợp đồng theo thời gian được xác định trên cơ sở mức thù lao cho chuyên gia, các 

khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên gia và thời gian làm việc (khối lượng) tính theo 

tháng, tuần, ngày, giờ. 

- Mức thù lao cho chuyên gia là chi phí cho chuyên gia, được xác định trên cơ sở mức lương 

cho chuyên gia và các chi phí liên quan do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhân với thời 

gian làm việc thực tế (theo tháng, tuần, ngày, giờ). 

- Các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên gia bao gồm: Chi phí đi lại, văn phòng 

làm việc và chi phí hợp lý khác. 

đ) Giá hợp đồng theo giá kết hợp là loại giá hợp đồng được sử dụng kết hợp các loại giá hợp 

đồng nêu từ Điểm a đến Điểm d Khoản này cho phù hợp với đặc tính của từng loại công 

việc trong hợp đồng. 

4. Giá hợp đồng xây dựng được xác định căn cứ vào giá trúng thầu, hoặc kết quả đàm phán, 

thương thảo hợp đồng xây dựng giữa các bên. 

5. Điều kiện áp dụng các loại giá hợp đồng xây dựng được quy định như sau: 

a) Đối với hợp đồng trọn gói: 

Giá hợp đồng trọn gói được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và 

đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về khối lượng và đơn giá để thực 

hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng hoặc trong một số trường 

hợp chưa thể xác định được rõ khối lượng, đơn giá (như: Hợp đồng EC, EP, PC, EPC và 

hợp đồng chìa khóa trao tay) nhưng các bên tham gia hợp đồng có đủ năng lực kinh nghiệm 

để tính toán, xác định giá hợp đồng trọn gói. 

Khi áp dụng giá hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các 

yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian 

thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình. 

b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định: 

Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn 

nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về đơn giá để thực 

hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng, nhưng chưa xác định 

được chính xác khối lượng công việc. Khi đó, đơn giá cho các công việc theo hợp đồng phải 

tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như trượt giá trong thời gian 

thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình. Khi đó, 
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giá gói thầu, giá hợp đồng các bên phải dự tính trước chi phí dự phòng cho các yếu tố trượt 

giá và khối lượng. 

c) Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: Được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm 

lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng các bên tham gia hợp đồng chưa đủ điều 

kiện để xác định rõ về khối lượng, đơn giá và các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng 

như trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng. Khi đó, giá gói thầu, giá hợp đồng các bên 

phải dự tính trước chi phí dự phòng cho các yếu tố trượt giá và khối lượng. 

d) Giá hợp đồng theo thời gian thường được áp dụng đối với một số hợp đồng xây dựng có 

công việc tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng. Hợp đồng tư vấn xây dựng được áp dụng 

tất cả các loại giá hợp đồng quy định trong Nghị định này. 

Điều 16. Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng 
1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng là việc bên nhận thầu thực hiện một trong các biện 

pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian 

thực hiện hợp đồng; khuyến khích áp dụng hình thức bảo lãnh. 

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp cho bên giao thầu trước thời điểm hợp đồng 

có hiệu lực theo đúng thỏa thuận của các bên về giá trị, loại tiền, phương thức bảo đảm; theo 

mẫu được bên giao thầu chấp nhận và phải có hiệu lực cho đến khi bên nhận thầu đã hoàn 

thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc sau khi bên giao thầu đã nhận được bảo đảm bảo 

hành đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng và cung cấp thiết bị. Riêng hợp đồng 

tư vấn xây dựng, hợp đồng giao khoán nội bộ, hợp đồng xây dựng thuộc các chương trình 

mục tiêu do các hộ dân thực hiện và những hợp đồng xây dựng theo hình thức tự thực hiện 

không bắt buộc bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng. 

3. Trường hợp bên nhận thầu là nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải nộp bảo đảm 

thực hiện hợp đồng cho bên giao thầu, mức bảo đảm tương ứng với phần giá trị hợp đồng 

mà mỗi thành viên thực hiện. Nếu liên danh có thỏa thuận nhà thầu đứng đầu liên danh nộp 

bảo đảm thực hiện hợp đồng thì nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm cho bên giao 

thầu, từng thành viên nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho nhà thầu đứng đầu liên danh 

tương ứng với giá trị hợp đồng do mình thực hiện. 

4. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng, phương thức bảo đảm phải được quy định trong hồ 

sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. Mức bảo đảm thực hiện hợp đồng được xác định trong 

khoảng từ 2% đến 10% giá hợp đồng xây dựng; trường hợp để phòng ngừa rủi ro cao thì giá 

trị bảo đảm thực hiện hợp đồng có thể cao hơn nhưng không quá 30% giá hợp đồng và phải 

được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận. 

5. Bên nhận thầu không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối 

thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực và các trường hợp vi phạm khác được quy 

định trong hợp đồng. 

6. Bên giao thầu phải hoàn trả cho bên nhận thầu bảo đảm thực hiện hợp đồng sau khi bên 

nhận thầu đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc đã chuyển sang nghĩa vụ 

bảo hành và bên giao thầu đã nhận được bảo đảm bảo hành đối với hợp đồng có công việc 

thi công xây dựng và cung cấp thiết bị. 

Điều 17. Bảo đảm thanh toán hợp đồng xây dựng 
1. Bảo đảm thanh toán hợp đồng xây dựng là việc bên giao thầu thực hiện các biện pháp 

nhằm chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng xây dựng đã ký 

kết với bên nhận thầu thông qua các hình thức như kế hoạch bố trí vốn được phê duyệt, bảo 

đảm của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, hợp đồng cung cấp tín dụng hoặc thỏa thuận cho 

vay vốn với các định chế tài chính. 

2. Trước khi ký kết hợp đồng xây dựng, bên giao thầu phải có bảo đảm thanh toán phù hợp 

với tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nghiêm cấm bên giao thầu ký kết hợp 

đồng xây dựng khi chưa có kế hoạch vốn để thanh toán theo thỏa thuận thanh toán trong 

hợp đồng, trừ các công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp. 

Điều 18. Tạm ứng hợp đồng xây dựng 
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1. Tạm ứng hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí mà bên giao thầu ứng trước không lãi suất 

cho bên nhận thầu để thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết trước khi triển khai thực hiện 

các công việc theo hợp đồng. 

2. Việc tạm ứng hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi hợp đồng xây dựng có hiệu lực, riêng 

đối với hợp đồng thi công xây dựng thì phải có cả kế hoạch giải phóng mặt bằng theo đúng 

thỏa thuận trong hợp đồng, đồng thời bên giao thầu đã nhận được bảo lãnh tiền tạm ứng 

(nếu có) tương ứng với giá trị của từng loại tiền mà các bên đã thỏa thuận. 

3. Mức tạm ứng, thời điểm tạm ứng và việc thu hồi tạm ứng phải được các bên thỏa thuận 

cụ thể trong hợp đồng. Mức tạm ứng và số lần tạm ứng hợp đồng xây dựng phải được ghi cụ 

thể trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc trong dự thảo hợp đồng xây dựng gửi cho bên 

nhận thầu để bên nhận thầu làm cơ sở tính toán giá dự thầu, giá đề xuất. 

4. Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng: 

a) Đối với hợp đồng xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng, trước khi 

bên giao thầu thực hiện việc tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu, bên nhận thầu phải nộp 

cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị và loại tiền tương đương khoản tiền 

tạm ứng hợp đồng. Không bắt buộc phải bảo lãnh tạm ứng hợp đồng đối với các hợp đồng 

xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng và các hợp đồng xây 

dựng theo hình thức tự thực hiện bao gồm cả hình thức do cộng đồng dân cư thực hiện theo 

các chương trình mục tiêu. 

b) Trường hợp bên nhận thầu là liên danh các nhà thầu thì từng thành viên trong liên danh 

phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tương đương khoản tiền 

tạm ứng cho từng thành viên, trừ trường hợp các thành viên trong liên danh thỏa thuận để 

nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo lãnh tạm ứng hợp đồng cho bên giao thầu. 

c) Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải được kéo dài cho đến khi bên 

giao thầu đã thu hồi hết số tiền tạm ứng. Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được 

giảm dần tương ứng với giá trị tiền tạm ứng đã thu hồi qua mỗi lần thanh toán giữa các bên. 

5. Mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết 

(bao gồm cả dự phòng nếu có), trường hợp đặc biệt thì phải được Người có thẩm quyền 

quyết định đầu tư cho phép hoặc Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh; Chủ tịch hội 

đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn, tổng công ty đối với trường hợp 

Người có thẩm quyền quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ; mức tạm ứng tối thiểu 

được quy định như sau: 

a) Đối với hợp đồng tư vấn: 

- 15% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ đồng. 

- 20% giá hợp đồng đối với các hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ đồng. 

b) Đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình: 

- 10% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng. 

- 15% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng. 

- 20% giá hợp đồng đối với các hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng. 

c) Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ, hợp đồng EC, EP, PC và EPC, hợp đồng 

chìa khóa trao tay và các loại hợp đồng xây dựng khác: 10% giá hợp đồng. 

d) Trường hợp các bên thỏa thuận tạm ứng ở mức cao hơn mức tạm ứng tối thiểu nêu tại 

Điểm a, b, c Khoản này, thì phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng 

vượt mức tạm ứng tối thiểu sẽ không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng. 

đ) Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán, mức thu hồi của từng lần do hai 

bên thống nhất ghi trong hợp đồng nhưng phải bảo đảm tiền tạm ứng được thu hồi hết khi 

giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký kết. 

6. Bên nhận thầu phải sử dụng tạm ứng hợp đồng đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu 

quả. Nghiêm cấm việc tạm ứng mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích của 

hợp đồng xây dựng đã ký. 
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7. Đối với việc sản xuất các cấu kiện, bán thành phẩm có giá trị lớn, một số vật liệu phải dự 

trữ theo mùa thì bên giao thầu, bên nhận thầu thỏa thuận kế hoạch tạm ứng và mức tạm ứng 

để bảo đảm tiến độ thực hiện hợp đồng. 

Điều 19. Thanh toán hợp đồng xây dựng 
1. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các 

điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. Khi thanh toán theo các thỏa thuận trong 

hợp đồng các bên không phải ký phụ lục hợp đồng, trừ trường hợp bổ sung công việc chưa 

có trong hợp đồng. 

2. Các bên thỏa thuận trong hợp đồng về số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm 

thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán. 

3. Bên giao thầu phải thanh toán đầy đủ (100%) giá trị của từng lần thanh toán cho bên nhận 

thầu sau khi đã giảm trừ tiền tạm ứng, tiền bảo hành công trình theo thỏa thuận trong hợp 

đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

4. Trường hợp trong kỳ thanh toán các bên chưa đủ điều kiện để thanh toán theo đúng quy 

định của hợp đồng (chưa có dữ liệu để điều chỉnh giá, chưa đủ thời gian để xác định chất 

lượng sản phẩm,...) thì có thể tạm thanh toán. Khi đã đủ điều kiện để xác định giá trị thanh 

toán thì bên giao thầu phải thanh toán cho bên nhận thầu theo đúng quy định tại Khoản 3 

Điều này. 

5. Đối với hợp đồng trọn gói: Thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công 

trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà 

các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng 

hoàn thành chi tiết. 

6. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: Thanh toán trên cơ sở khối 

lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của 

từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các 

thỏa thuận trong hợp đồng. 

7. Đối với hợp đồng theo thời gian việc thanh toán được quy định như sau: 

a) Chi phí cho chuyên gia được xác định trên cơ sở mức lương cho chuyên gia và các chi 

phí liên quan do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhân với thời gian làm việc thực tế được 

nghiệm thu (theo tháng, tuần, ngày, giờ). 

b) Các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên gia thì thanh toán theo phương thức 

thanh toán quy định trong hợp đồng. 

8. Đối với hợp đồng theo giá kết hợp, việc thanh toán phải thực hiện tương ứng với quy 

định về thanh toán hợp đồng xây dựng được quy định từ Khoản 5, 6, 7 Điều này. 

9. Việc thanh toán các khối lượng phát sinh (ngoài hợp đồng) chưa có đơn giá trong hợp 

đồng thực hiện theo các thỏa thuận hợp đồng hoặc thỏa thuận bổ sung hợp đồng mà các bên 

đã thống nhất trước khi thực hiện và phải phù hợp với các quy định của pháp luật có liên 

quan. 

10. Thời hạn thanh toán do các bên thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với quy mô và tính 

chất của từng hợp đồng. Thời hạn thanh toán không được kéo dài quá 14 ngày làm việc kể 

từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo thỏa thuận trong hợp đồng và 

được quy định cụ thể như sau: 

a) Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp 

lệ của bên nhận thầu, bên giao thầu phải hoàn thành các thủ tục và chuyển đề nghị thanh 

toán tới ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước phục vụ thanh toán. 

b) Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ của 

bên giao thầu, ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước phục vụ thanh toán phải chuyển đủ giá trị 

của lần thanh toán đó cho bên nhận thầu. 

c) Đối với các hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA, vốn 

vay của các tổ chức tín dụng nước ngoài thời hạn thanh toán thực hiện theo quy định của 

Điều ước quốc tế. Khi thỏa thuận về thời hạn thanh toán các bên phải căn cứ các quy định 
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của Điều ước quốc tế và quy trình thanh toán vốn đầu tư theo quy định của pháp luật để thỏa 

thuận trong hợp đồng cho phù hợp. 

11. Nghiêm cấm bên giao thầu không thanh toán đầy đủ hoặc không đúng thời hạn theo các 

thỏa thuận trong hợp đồng cho bên nhận thầu. 

Điều 20. Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng 
1. Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp 

đồng xây dựng, giá hợp đồng và các thỏa thuận trong hợp đồng. Hồ sơ thanh toán (bao gồm 

cả biểu mẫu) phải được ghi rõ trong hợp đồng xây dựng và phải được bên giao thầu xác 

nhận. Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng gồm các tài liệu chủ yếu sau: 

a) Đối với hợp đồng trọn gói: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của 

đại diện bên giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu; biên bản 

nghiệm thu khối lượng này là bản xác nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình, 

khối lượng công việc phù hợp với phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng (đối với 

hợp đồng thi công xây dựng phù hợp với phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối 

với hợp đồng tư vấn phù hợp với nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) mà không cần xác nhận 

khối lượng hoàn thành chi tiết; 

- Bảng tính giá trị nội dung của các công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng đã 

ký kết có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên 

nhận thầu; 

- Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: Giá trị khối lượng hoàn 

thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm 

ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các Khoản này có xác nhận 

của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu. 

b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế (tăng hoặc giảm so với khối lượng 

theo hợp đồng) trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại 

diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu; 

- Bảng tính giá trị cho những công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng (nếu có), trong đó 

cần thể hiện cả khối lượng và đơn giá cho các công việc này có xác nhận của đại diện bên 

giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu; 

- Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: Giá trị khối lượng hoàn 

thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm 

ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các Khoản này có xác nhận 

của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu. 

c) Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế (tăng hoặc giảm so với khối lượng 

theo hợp đồng) trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại 

diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu; 

- Bảng tính đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá (còn gọi là đơn giá thanh toán) theo đúng thỏa 

thuận trong hợp đồng có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện nhà tư vấn (nếu 

có) và đại diện bên nhận thầu; 

- Bảng tính giá trị cho những công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng (nếu có), trong đó 

cần thể hiện cả khối lượng và đơn giá cho các công việc này có xác nhận của đại diện bên 

giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu; 

- Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: Giá trị khối lượng hoàn 

thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm 

ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các Khoản này có xác nhận 

của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu. 

d) Đối với hợp đồng theo thời gian: 

- Biên bản nghiệm thu thời gian làm việc thực tế hoặc bảng chấm công (theo tháng, tuần, 

ngày, giờ) tương ứng với kết quả công việc trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại 
958



diện bên giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu. Trường hợp, 

trong quá trình thực hiện có công việc phát sinh cần phải bổ sung chuyên gia mà trong hợp 

đồng chưa có mức thù lao cho các chuyên gia này thì các bên phải thỏa thuận và thống nhất 

mức thù lao trước khi thực hiện. Khi đó, hồ sơ thanh toán phải có bảng tính giá trị các công 

việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng và được đại 

diện các bên: Giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và bên nhận thầu xác nhận; 

- Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: Giá trị hoàn thành theo 

hợp đồng, giá trị cho những công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề 

nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các Khoản này có xác nhận của đại diện 

bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu. 

đ) Đối với các hợp đồng xây dựng có công việc cung cấp thiết bị, thì khối lượng hoàn thành 

có thể căn cứ vào hóa đơn, chứng từ, vận đơn, biên bản nghiệm thu, bàn giao thiết bị và các 

tài liệu khác có liên quan. 

e) Đối với các hợp đồng xây dựng có công việc tư vấn khó xác định khối lượng hoàn thành 

(khối lượng hoàn thành chỉ mang tính chất tương đối) thì khối lượng hoàn thành được xác 

định căn cứ vào các hồ sơ, tài liệu hay các sản phẩm mà bên nhận thầu đã hoàn thành được 

bên giao thầu xác nhận phù hợp với giai đoạn thanh toán được thỏa thuận trong hợp đồng. 

2. Đối với hợp đồng theo giá kết hợp, hồ sơ thanh toán cho từng loại công việc của hợp 

đồng thực hiện theo các quy định tương ứng nêu tại Khoản 1 Điều này. 

3. Khi thỏa thuận về hồ sơ thanh toán hợp đồng, các bên phải căn cứ vào quy mô, tính chất 

và nguồn vốn sử dụng cho hợp đồng để thỏa thuận cụ thể các tài liệu cần có trong số các tài 

liệu chủ yếu quy định tại Khoản 1 Điều này. 

4. Ngoài các tài liệu chủ yếu nêu tại Khoản 1 Điều này, đối với hợp đồng xây dựng sử dụng 

vốn ODA, vốn vay của các tổ chức tín dụng nước ngoài, hồ sơ thanh toán còn phải thực 

hiện theo quy định của Điều ước quốc tế. 

5. Nghiêm cấm bên giao thầu, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thanh toán 

hợp đồng đề ra các yêu cầu về hồ sơ thanh toán trái với thỏa thuận trong hợp đồng và các 

quy định tại Nghị định này nhằm cản trở việc thanh toán theo đúng thỏa thuận hợp đồng có 

hiệu lực pháp lý. 

Điều 21. Đồng tiền và hình thức thanh toán hợp đồng xây dựng 
1. Đồng tiền sử dụng trong thanh toán hợp đồng xây dựng là Đồng Việt Nam; trường hợp sử 

dụng ngoại tệ để thanh toán do các bên hợp đồng thỏa thuận nhưng không trái với quy định 

của pháp luật về ngoại hối. 

2. Trong một hợp đồng xây dựng có những công việc đòi hỏi phải thanh toán bằng nhiều 

đồng tiền khác nhau, thì các bên phải thỏa thuận rõ trong hợp đồng nhưng phải đảm bảo 

nguyên tắc đồng tiền thanh toán phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu 

cầu. 

3. Hình thức thanh toán có thể bằng tiền mặt, chuyển khoản và các hình thức khác do các 

bên thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật và phải được ghi trong hợp đồng. 

Điều 22. Quyết toán hợp đồng xây dựng 
1. Quyết toán hợp đồng là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng xây dựng mà 

bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu khi bên nhận thầu hoàn thành tất 

cả các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

2. Hồ sơ quyết toán hợp đồng do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp đồng và giá 

hợp đồng. Nội dung của hồ sơ quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với các thỏa 

thuận trong hợp đồng, bao gồm các tài liệu sau: 

a) Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp đồng và công việc 

phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng. 

b) Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ 

giá trị công việc hoàn thành theo hợp đồng; giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) 

ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký, giá trị đã thanh toán hoặc tạm thanh toán và 

giá trị còn lại mà bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho bên nhận thầu. 
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c) Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với hợp đồng có công việc thi 

công xây dựng. 

d) Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

3. Thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 2 

Điều 147 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 

Điều 23. Thanh lý hợp đồng xây dựng 
Việc thanh lý hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 147 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 

Mục 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA HỢP ĐỒNG XÂY 

DỰNG 

Điều 24. Quyền và nghĩa vụ chung của bên giao thầu và bên nhận thầu 
1. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng do các bên thỏa thuận trong 

hợp đồng bảo đảm nguyên tắc không trái với các quy định của pháp luật. 

2. Bên giao thầu, bên nhận thầu phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết về quyền và 

trách nhiệm của người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng. Khi các bên thay đổi người 

đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia biết bằng văn bản. 

Riêng trường hợp bên nhận thầu thay đổi người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng, 

nhân sự chủ chốt thì phải được sự chấp thuận của bên giao thầu. 

3. Trường hợp bên nhận thầu là tập đoàn, tổng công ty khi thực hiện hợp đồng xây dựng có 

thể giao trực tiếp cho các đơn vị thành viên của mình nhưng phải đảm bảo nguyên tắc công 

khai, minh bạch, phù hợp với năng lực của từng thành viên và phải được bên giao thầu chấp 

thuận trước. 

4. Tùy theo từng loại hợp đồng xây dựng cụ thể, quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu, bên 

nhận thầu còn được quy định từ Điều 25 đến Điều 34 Nghị định này. 

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu tư vấn 
1. Quyền của bên giao thầu tư vấn: 

a) Được quyền sở hữu và sử dụng sản phẩm tư vấn theo hợp đồng. 

b) Từ chối nghiệm thu sản phẩm tư vấn không đạt chất lượng theo hợp đồng. 

c) Kiểm tra chất lượng công việc của bên nhận thầu nhưng không được làm cản trở hoạt 

động bình thường của bên nhận thầu. 

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nghĩa vụ của bên giao thầu tư vấn: 

a) Cung cấp cho bên nhận thầu thông tin về yêu cầu công việc, tài liệu, bảo đảm thanh toán 

và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu 

có). 

b) Bảo đảm quyền tác giả đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả theo hợp đồng. 

c) Giải quyết kiến nghị của bên nhận thầu theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện hợp 

đồng đúng thời hạn do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. 

d) Thanh toán đầy đủ cho bên nhận thầu theo đúng tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong 

hợp đồng. 

đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu tư vấn 
1. Quyền của bên nhận thầu tư vấn: 

a) Yêu cầu bên giao thầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ tư vấn và 

phương tiện làm việc theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có). 

b) Được đề xuất thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn vì lợi ích của bên giao thầu hoặc 

khi phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn. 

c) Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng và những yêu cầu trái 

pháp luật của bên giao thầu. 

d) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định của pháp luật (đối với những sản phẩm tư vấn 

có quyền tác giả). 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 
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2. Nghĩa vụ của bên nhận thầu tư vấn: 

a) Hoàn thành công việc đúng tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

b) Đối với hợp đồng thiết kế: Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng cùng chủ đầu tư 

theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám sát tác giả, trả 

lời các nội dung có liên quan đến hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của bên giao thầu. 

c) Bảo quản và giao lại cho bên giao thầu những tài liệu và phương tiện làm việc do bên 

giao thầu cung cấp theo hợp đồng sau khi hoàn thành công việc (nếu có). 

d) Thông báo ngay bằng văn bản cho bên giao thầu về những thông tin, tài liệu không đầy 

đủ, phương tiện làm việc không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc. 

đ) Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng hoặc pháp luật có quy 

định. 

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu thi công xây dựng công trình 
1. Quyền của bên giao thầu thi công xây dựng: 

a) Tạm dừng thi công xây dựng công trình và yêu cầu khắc phục hậu quả khi bên nhận thầu 

vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và 

phòng chống cháy nổ; 

b) Kiểm tra chất lượng thực hiện công việc, cơ sở gia công chế tạo của bên nhận thầu nhưng 

không được làm cản trở hoạt động bình thường của bên nhận thầu; 

c) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nghĩa vụ của bên giao thầu thi công xây dựng: 

a) Trường hợp bên giao thầu là chủ đầu tư thì phải xin giấy phép xây dựng theo quy định. 

b) Bàn giao toàn bộ hoặc từng phần mặt bằng xây dựng cho bên nhận thầu quản lý, sử dụng 

phù hợp với tiến độ và các thỏa thuận của hợp đồng. 

c) Cử và thông báo bằng văn bản cho bên nhận thầu về nhân lực chính tham gia quản lý 

thực hiện hợp đồng. 

d) Cung cấp kịp thời hồ sơ thiết kế và các tài liệu, phương tiện, máy và thiết bị có liên quan, 

vật tư theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có) và quy định của pháp luật có liên quan. 

đ) Thanh toán cho bên nhận thầu theo đúng tiến độ thanh toán trong hợp đồng. 

e) Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình. 

g) Kiểm tra biện pháp bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ 

của bên nhận thầu. 

h) Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng đúng thời hạn theo quy định. 

i) Trường hợp thuê các tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ tư vấn thì phải quy định rõ 

nhiệm vụ, quyền hạn của nhà tư vấn trong việc quản lý thực hiện hợp đồng và thông báo 

cho bên nhận thầu biết. 

k) Xem xét và chấp thuận kịp thời bằng văn bản các đề xuất liên quan đến thiết kế, thi công 

của bên nhận thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình. 

l) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 28. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu thi công xây dựng công trình 
1. Quyền của bên nhận thầu thi công xây dựng: 

a) Được quyền đề xuất với bên giao thầu về khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng; từ chối 

thực hiện những công việc ngoài phạm vi của hợp đồng khi chưa được hai bên thống nhất 

và những yêu cầu trái pháp luật của bên giao thầu. 

b) Được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy 

nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã 

ký kết. 

c) Được quyền yêu cầu bên giao thầu thanh toán các khoản lãi vay do chậm thanh toán theo 

đúng thỏa thuận trong hợp đồng; được quyền đòi bồi thường thiệt hại khi bên giao thầu 

chậm bàn giao mặt bằng và các thiệt hại khác do lỗi của bên giao thầu gây ra. 

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Nghĩa vụ của bên nhận thầu thi công xây dựng: 
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a) Cung cấp nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công và các điều kiện vật chất liên quan 

khác đủ số lượng và chủng loại theo hợp đồng; thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp bên 

nhận thầu thực hiện thiết kế bản vẽ thi công) để thực hiện các công việc theo nội dung hợp 

đồng đã ký kết. 

b) Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản tim, cốt, mốc giới công trình. 

c) Thi công xây dựng theo đúng thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm 

chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. 

d) Ghi nhật ký thi công xây dựng công trình. 

đ) Thí nghiệm vật liệu, kiểm định thiết bị, sản phẩm xây dựng theo đúng quy định của Nhà 

nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy chuẩn 

xây dựng. 

e) Quản lý người lao động trên công trường, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, không gây ảnh 

hưởng đến các khu dân cư xung quanh. 

g) Lập biện pháp tổ chức thi công, hồ sơ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình. 

h) Chịu trách nhiệm về chất lượng thi công xây dựng công trình do mình đảm nhận. Sửa 

chữa sai sót trong công trình đối với những công việc do mình thi công. 

i) Phối hợp với các nhà thầu khác cùng thực hiện trên công trường. 

k) Định kỳ báo cáo với bên giao thầu về tiến độ thi công, nhân lực và thiết bị chính để thi 

công xây dựng công trình. 

l) Di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường 

trong thời hạn quy định sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao hoặc hợp đồng bị 

chấm dứt theo quy định tại Điều 41 Nghị định này, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa 

thuận khác. 

m) Hoàn trả mặt bằng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. 

n) Giữ bí mật thông tin liên quan đến hợp đồng hoặc pháp luật có quy định. 

o) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu cung cấp thiết bị công nghệ 
1. Cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết, mặt bằng lắp đặt thiết bị cho bên nhận thầu. 

2. Phối hợp với bên nhận thầu trong quá trình đào tạo, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn 

lắp đặt, sử dụng, vận hành. 

3. Từ chối nghiệm thu và có quyền không nhận bàn giao thiết bị công nghệ không đúng với 

thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, chủng loại và nguồn gốc xuất xứ. 

4. Trường hợp bên giao thầu thực hiện thiết kế công nghệ cho bên nhận thầu thì bên giao 

thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng và quyền sở hữu trí tuệ của thiết kế này. 

5. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu cung cấp thiết bị công nghệ 
1. Bàn giao thiết bị công nghệ cho bên giao thầu đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng về số 

lượng, chất lượng, địa điểm, thời gian, cách thức đóng gói, bảo quản, nguồn gốc xuất xứ và 

các thỏa thuận khác trong hợp đồng. 

2. Cung cấp cho bên giao thầu đầy đủ các thông tin cần thiết về thiết bị công nghệ; hướng 

dẫn lắp đặt, sử dụng, vận hành, bảo quản, bảo trì thiết bị công nghệ; đào tạo cán bộ quản lý 

và công nhân vận hành sử dụng công trình (nếu có thỏa thuận trong hợp đồng). 

3. Cùng với bên giao thầu vận hành thử thiết bị công nghệ. 

4. Về sở hữu trí tuệ đối với thiết bị công nghệ: 

a) Thiết bị công nghệ do bên nhận thầu cung cấp phải bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ. Bên 

nhận thầu không được cung cấp những thiết bị công nghệ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bên 

nhận thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến 

quyền sở hữu trí tuệ đối với những thiết bị công nghệ đã cung cấp; 

b) Trường hợp thiết bị công nghệ được chế tạo theo thiết kế hoặc theo những số liệu do bên 

giao thầu cung cấp thì bên nhận thầu không phải chịu trách nhiệm về các khiếu nại liên quan 

đến những vi phạm quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ những thiết bị công nghệ đó; 
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c) Các bên tham gia ký kết hợp đồng phải chịu trách nhiệm trong trường hợp không thông 

báo ngay cho bên kia biết những khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với 

thiết bị công nghệ sau khi đã biết hoặc phải biết về những khiếu nại. 

5. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu EPC 
1. Quyền của bên giao thầu EPC: 

a) Từ chối nghiệm thu sản phẩm không đạt chất lượng theo hợp đồng; không nghiệm thu 

những thiết bị công nghệ không đúng với thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất 

lượng, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ và các sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

b) Kiểm tra việc thực hiện các công việc của bên nhận thầu theo nội dung hợp đồng đã ký 

kết nhưng không được làm cản trở hoạt động bình thường của bên nhận thầu. 

c) Tạm dừng việc thực hiện công việc theo hợp đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả khi phát 

hiện bên nhận thầu thực hiện công việc vi phạm các nội dung đã ký kết trong hợp đồng hoặc 

các quy định của nhà nước. 

d) Yêu cầu bên nhận thầu bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản phẩm của hợp đồng 

theo nội dung hợp đồng đã ký kết. 

đ) Xem xét, chấp thuận danh sách các nhà thầu phụ đủ điều kiện năng lực chưa có trong hợp 

đồng EPC theo đề nghị của bên nhận thầu. 

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nghĩa vụ của bên giao thầu EPC: 

a) Thanh toán cho bên nhận thầu theo tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng. 

b) Cử và thông báo bằng văn bản cho bên nhận thầu về nhân lực chính tham gia quản lý và 

thực hiện hợp đồng. 

c) Cung cấp cho bên nhận thầu thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện 

công việc (nếu có thỏa thuận trong hợp đồng). 

d) Nghiệm thu, thẩm định, phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê 

duyệt kịp thời thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của các công trình, hạng mục công 

trình theo quy định. 

đ) Xin giấy phép xây dựng theo quy định, bàn giao mặt bằng sạch cho bên nhận thầu theo 

tiến độ thực hiện hợp đồng. 

e) Giám sát việc thực hiện công việc theo nội dung hợp đồng đã ký kết; kiểm tra các biện 

pháp bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định. 

g) Thỏa thuận với bên nhận thầu về hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị công nghệ (nếu có thỏa 

thuận trong hợp đồng). 

h) Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng đúng thời hạn theo quy định. 

i) Bảo đảm quyền tác giả đối với các sản phẩm tư vấn theo hợp đồng. 

k) Tổ chức đào tạo cán bộ quản lý và công nhân vận hành sử dụng công trình. 

l) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu EPC 
1. Quyền của bên nhận thầu EPC: 

a) Yêu cầu bên giao thầu cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện làm việc (nếu có thỏa 

thuận trong hợp đồng) liên quan đến công việc của hợp đồng theo nội dung hợp đồng đã ký 

kết. 

b) Được đề xuất với bên giao thầu về những công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng; từ 

chối thực hiện những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết khi chưa được hai bên 

thống nhất hoặc những yêu cầu trái pháp luật của bên giao thầu. 

c) Tổ chức, quản lý thực hiện các công việc theo nội dung hợp đồng đã ký kết. 

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nghĩa vụ của bên nhận thầu EPC: 

a) Cung cấp đủ nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị và các phương tiện cần thiết khác để 

thực hiện các công việc theo hợp đồng. 
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b) Tiếp nhận, quản lý, bảo quản, bàn giao lại các tài liệu, phương tiện do bên giao thầu cung 

cấp (nếu có thỏa thuận trong hợp đồng). 

c) Thông báo cho bên giao thầu về những thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện làm 

việc không đảm bảo ảnh hưởng đến việc thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký kết. 

d) Giữ bí mật các thông tin liên quan đến hợp đồng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng 

hoặc theo quy định của pháp luật. 

đ) Thực hiện công việc theo hợp đồng đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ và các 

thỏa thuận khác trong hợp đồng. 

e) Lập thiết kế (thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công) các hạng mục công trình, công 

trình chính của gói thầu, dự án phù hợp với thiết kế cơ sở hoặc thiết kế FEED được duyệt và 

trình cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật 

về xây dựng. 

g) Tổ chức việc mua sắm, chế tạo và cung cấp thiết bị công nghệ đáp ứng yêu cầu và tiến độ 

thực hiện của hợp đồng; lựa chọn nhà thầu phụ (nếu có) thông qua đấu thầu hoặc chỉ định 

thầu trình chủ đầu tư chấp thuận; thỏa thuận và thống nhất với chủ đầu tư về nội dung hồ sơ 

mời thầu mua sắm các thiết bị công nghệ (nếu có thỏa thuận trong hợp đồng). 

h) Tổ chức đào tạo cán bộ quản lý và công nhân vận hành sử dụng công trình, chuyển giao 

công nghệ và dịch vụ kỹ thuật kèm theo (nếu có thỏa thuận trong hợp đồng). 

i) Thực hiện các công việc thử nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành chạy thử đồng bộ công trình và 

bàn giao công trình hoàn thành cho bên giao thầu theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng và 

theo quy định của pháp luật hiện hành. 

k) Đảm bảo các sản phẩm do mình cung cấp không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy 

định của pháp luật. 

l) Bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản phẩm của hợp đồng cho bên giao thầu theo 

nội dung hợp đồng đã ký kết. 

m) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu hợp đồng chìa khóa trao tay 
Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 31 Nghị định này, thì bên giao thầu trong 

hợp đồng chìa khóa trao tay còn nghĩa vụ nghiệm thu dự án đầu tư xây dựng để trình cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng, người có thẩm quyền quyết 

định đầu tư thẩm định, phê duyệt hoặc thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền. 

Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu hợp đồng chìa khóa trao tay 
Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 32 Nghị định này, thì bên nhận thầu hợp 

đồng chìa khóa trao tay còn nghĩa vụ lập dự án đầu tư xây dựng, tham gia bảo vệ dự án cùng 

bên giao thầu trước người có thẩm quyền quyết định đầu tư và hoàn thiện dự án theo yêu 

cầu của bên giao thầu phù hợp với các thỏa thuận trong hợp đồng. 

Mục 5: ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 

Điều 35. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng 
1. Điều chỉnh hợp đồng bao gồm điều chỉnh khối lượng, điều chỉnh đơn giá, điều chỉnh tiến 

độ thực hiện hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng và các nội dung khác (nếu có) mà các bên 

đã thỏa thuận trong hợp đồng. 

2. Hợp đồng xây dựng chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, 

Khoản 3 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 

Điều 36. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng 
1. Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng. 

2. Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công 

việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây 

dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết 

kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài 

nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) và trường hợp bất khả kháng. 

3. Giá hợp đồng sau điều chỉnh không làm vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê 

duyệt (bao gồm cả chi phí dự phòng cho gói thầu đó) thì chủ đầu tư được quyền quyết định 
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điều chỉnh; trường hợp vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt thì phải 

được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận trước khi điều chỉnh và phải đảm 

bảo đủ vốn để thanh toán cho bên nhận thầu theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. 

Điều 37. Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng 
1. Các bên tham gia hợp đồng phải thỏa thuận cụ thể về các trường hợp được điều chỉnh 

khối lượng, phạm vi và trình tự, thủ tục điều chỉnh khối lượng. 

2. Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng được quy định sau: 

a) Đối với hợp đồng trọn gói: Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm 

vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm 

ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài 

nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện). 

Trường hợp này, khi điều chỉnh khối lượng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì 

chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường 

hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư 

xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát 

sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo 

quy định hiện hành. 

b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: Bổ sung những khối lượng 

công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng nhưng không làm vượt giá gói thầu được 

phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp 

đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền 

quyết định đầu tư xem xét, quyết định; các khối lượng công việc đã có đơn giá trong hợp 

đồng được xác định theo khối lượng hoàn thành thực tế (tăng hoặc giảm so với khối lượng 

trong hợp đồng đã ký) được nghiệm thu. 

3. Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn 

giá trong hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối 

lượng công việc này trước khi thực hiện. 

Điều 38. Điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng 
1. Trong hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa thuận cụ thể các trường hợp được điều chỉnh 

đơn giá và giá hợp đồng xây dựng; trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá 

hợp đồng; phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính 

chất công việc trong hợp đồng xây dựng. 

2. Việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng được quy định như sau: 

a) Việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá 

điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian khi các bên có thỏa thuận trong hợp đồng. 

b) Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện tăng hoặc giảm lớn hơn 20% khối 

lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá 

trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc đã thỏa thuận 

trong hợp đồng về đơn giá cho các khối lượng này để thanh toán. 

c) Trường hợp khối lượng thực tế thực hiện tăng hoặc giảm nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối 

lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá trong hợp đồng, kể cả 

đơn giá đã được điều chỉnh theo thỏa thuận của hợp đồng (nếu có) để thanh toán. 

d) Việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng cho những khối lượng công việc mà tại thời điểm ký 

hợp đồng bên giao thầu và bên nhận thầu có thỏa thuận điều chỉnh đơn giá thực hiện theo 

quy định tại Khoản 3 Điều này và hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

3. Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng: 

a) Việc áp dụng các phương pháp điều chỉnh giá phải phù hợp với tính chất công việc, loại 

giá hợp đồng, đồng tiền thanh toán và phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng. 

b) Cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán điều chỉnh giá phải phù hợp với nội dung công việc 

trong hợp đồng. Trong hợp đồng phải quy định việc sử dụng nguồn thông tin về giá hoặc 

nguồn chỉ số giá của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh giá hợp đồng theo 

công thức sau: 
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GTT = GHĐ x Pn 
Trong đó: 

- “GTT”: Là giá thanh toán tương ứng với các khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm 

thu. 

- “GHĐ”: Là giá trong hợp đồng tương ứng với các khối lượng công việc hoàn thành được 

nghiệm thu. 

- “Pn”: Hệ số điều chỉnh (tăng hoặc giảm) được áp dụng cho thanh toán hợp đồng đối với 

các khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu trong khoảng thời gian “n”. 

4. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về điều chỉnh hợp đồng xây dựng. 

Điều 39. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng 
1. Trong hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa thuận về các trường hợp được điều chỉnh 

tiến độ. Trường hợp thời hạn hoàn thành chậm hơn so với tiến độ của hợp đồng, các bên 

phải xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra. 

2. Tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp sau: 

a) Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc các sự kiện 

bất khả kháng khác. 

b) Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu 

của bên giao thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng. 

c) Do việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, tạm dừng hợp 

đồng do lỗi của bên giao thầu, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp 

đồng xây dựng mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra. 

d) Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà 

không do lỗi của bên giao thầu gây ra. 

3. Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm 

cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) 

thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh 

tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm 

quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định. 

Mục 6: TẠM DỪNG, CHẤM DỨT, THƯỞNG, PHẠT DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

XÂY DỰNG 

Điều 40. Tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng 
1. Các tình huống được tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng, quyền được tạm 

dừng; trình tự thủ tục tạm dừng, mức đền bù thiệt hại do tạm dừng phải được bên giao thầu 

và bên nhận thầu thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng. 

2. Các bên tham gia hợp đồng được tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng trong các 

trường hợp sau: 

a) Bên giao thầu có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng khi bên nhận thầu không 

đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động và tiến độ theo hợp đồng đã ký kết. 

b) Bên nhận thầu có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng và kéo dài tiến độ thực 

hiện hợp đồng khi bên giao thầu vi phạm các thỏa thuận về thanh toán, cụ thể như: Không 

thanh toán đủ cho bên nhận thầu giá trị của giai đoạn thanh toán mà các bên đã thống nhất 

vượt quá 28 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán theo quy định tại Khoản 10 Điều 19 Nghị 

định này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; không có bảo đảm thanh toán cho các 

khối lượng sắp được thực hiện. 

3. Trước khi một bên tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng, thì phải thông báo cho 

bên kia biết bằng văn bản trước 28 ngày, trong đó nêu rõ lý do tạm dừng thực hiện; bên giao 

thầu, bên nhận thầu phải có trách nhiệm cùng thương lượng giải quyết để tiếp tục thực hiện 

đúng thỏa thuận hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng. 

Trường hợp, bên tạm dừng thực hiện hợp đồng không thông báo hoặc lý do tạm dừng không 

phù hợp với quy định của hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho phía bên kia. 

Điều 41. Chấm dứt hợp đồng xây dựng 
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1. Các tình huống được chấm dứt hợp đồng, quyền được chấm dứt hợp đồng; trình tự thủ 

tục chấm dứt, mức đền bù thiệt hại do chấm dứt hợp đồng phải được các bên thỏa thuận 

trong hợp đồng xây dựng và phải phù hợp với quy định của Nghị định này, quy định của 

pháp luật có liên quan. 

2. Mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường thiệt hại trong các 

trường hợp quy định tại các Khoản 7 và 8 Điều này. 

3. Trường hợp đã tạm dừng thực hiện hợp đồng mà bên vi phạm hợp đồng không khắc phục 

lỗi của mình trong khoảng thời gian năm mươi sáu (56) ngày kể từ ngày bắt đầu tạm dừng 

theo thông báo, trừ trường hợp các bên thỏa thuận khác và không có lý do chính đáng thì 

bên tạm dừng có quyền chấm dứt hợp đồng. 

4. Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng xây dựng mà không phải do lỗi của 

bên kia gây ra, thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên 

kia. 

5. Trước khi một bên chấm dứt hợp đồng thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 

một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận trong hợp đồng nhưng không ít hơn hai 

mươi tám (28) ngày, trừ trường hợp các bên thỏa thuận khác và trong đó phải nêu rõ lý do 

chấm dứt hợp đồng. Nếu bên chấm dứt hợp đồng không thông báo mà gây thiệt hại cho bên 

kia, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia. 

6. Hợp đồng xây dựng không còn hiệu lực kể từ thời điểm bị chấm dứt và các bên phải hoàn 

tất thủ tục thanh lý hợp đồng trong khoảng thời gian theo thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng 

không quá năm mươi sáu (56) ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt hợp đồng, trừ trường 

hợp các bên thỏa thuận khác. Ngoài thời gian này nếu một bên không làm các thủ tục thanh 

lý hợp đồng thì bên kia được toàn quyền quyết định việc thanh lý hợp đồng. 

7. Bên giao thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau: 

a) Bên nhận thầu bị phá sản, giải thể hoặc chuyển nhượng hợp đồng xây dựng cho người 

hoặc tổ chức khác mà không có sự chấp thuận của bên giao thầu. 

b) Bên nhận thầu từ chối thực hiện công việc theo hợp đồng hoặc năm mươi sáu (56) ngày 

liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng, dẫn đến vi phạm tiến độ thực hiện theo 

thỏa thuận hợp đồng, trừ trường hợp được phép của bên giao thầu. 

8. Bên nhận thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau: 

a) Bên giao thầu bị phá sản, giải thể hoặc chuyển nhượng hợp đồng xây dựng cho người 

hoặc tổ chức khác mà không có sự chấp thuận của bên nhận thầu. 

b) Sau năm mươi sáu (56) ngày liên tục công việc bị dừng do lỗi của bên giao thầu, trừ 

trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

c) Bên giao thầu không thanh toán cho bên nhận thầu sau năm mươi sáu (56) ngày kể từ 

ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận 

khác. 

9. Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ khi hợp đồng xây dựng bị chấm dứt, bên 

nhận thầu phải di chuyển toàn bộ vật tư, nhân lực, máy móc, thiết bị và các tài sản khác 

thuộc sở hữu của mình ra khỏi công trường, nếu sau khoảng thời gian này bên nhận thầu 

chưa thực hiện việc di chuyển thì bên giao thầu có quyền xử lý đối với các tài sản này, trừ 

trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

Điều 42. Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng 
Việc thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 

146 Luật xây dựng số 50/2014/QH13. 

Điều 43. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng xây dựng 
1. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thực hiện theo quy định từ Khoản 3 đến Khoản 7 Điều 

146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, các quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên 

quan. 

2. Trường hợp, bên giao thầu thanh toán không đúng thời hạn và không đầy đủ theo thỏa 

thuận trong hợp đồng thì phải bồi thường cho bên nhận thầu theo lãi suất quá hạn do ngân 

hàng thương mại nơi bên nhận thầu mở tài khoản thanh toán công bố tương ứng với các thời 
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kỳ chậm thanh toán. Lãi chậm thanh toán được tính từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho 

đến khi bên giao thầu đã thanh toán đầy đủ cho bên nhận thầu, trừ trường hợp các bên có 

thỏa thuận khác. 

Mục 7: KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 

Điều 44. Khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng 
1. Khiếu nại trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng trong Nghị định này được hiểu là 

khi một bên phát hiện bên kia thực hiện không đúng hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo 

đúng hợp đồng thì có quyền yêu cầu bên kia thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký. Khi 

đó, bên phát hiện có quyền khiếu nại bên kia về nội dung này. 

2. Khi một bên khiếu nại bên kia thì phải đưa ra các căn cứ, dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ 

những nội dung khiếu nại. 

3. Trong vòng năm mươi sáu (56) ngày kể từ khi nảy sinh vấn đề một bên thực hiện hợp 

đồng không phù hợp với các thỏa thuận đã ký, bên phát hiện phải thông báo ngay cho bên 

kia về những nội dung đó và khiếu nại về các nội dung này. Ngoài khoảng thời gian này nếu 

không bên nào có khiếu nại thì các bên phải thực hiện theo đúng những thỏa thuận đã ký. 

4. Trong vòng hai mươi tám (28) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, bên nhận được 

khiếu nại phải đưa ra những căn cứ, dẫn chứng về những nội dung cho rằng việc khiếu nại 

của bên kia là không phù hợp với hợp đồng đã ký, nếu những căn cứ và dẫn chứng không 

thuyết phục, không hợp lý thì phải chấp thuận với những khiếu nại của bên kia. Ngoài 

khoảng thời gian này nếu bên nhận được khiếu nại không có ý kiến thì coi như đã chấp 

thuận với những nội dung khiếu nại do bên kia đưa ra. 

5. Các khiếu nại của mỗi bên phải được gửi đến đúng địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ trao đổi 

thông tin mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng. Các khiếu nại không được giải quyết 

bởi các bên tham gia hợp đồng sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 45 Nghị định này. 

Điều 45. Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng 
1. Khi giải quyết các tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng, các bên phải 

tuân thủ nguyên tắc và trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng được quy định tại 

Khoản 8 Điều 146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 

2. Trường hợp các bên tham gia hợp đồng có thỏa thuận giải quyết tranh chấp hợp đồng 

thông qua hòa giải được thực hiện bởi cơ quan, tổ chức hoặc một, một số cá nhân chuyên 

gia (gọi chung là ban xử lý tranh chấp), khi đó việc xử lý tranh chấp hợp đồng thông qua 

ban xử lý tranh chấp được quy định như sau: 

a) Ban xử lý tranh chấp có thể được nêu trong hợp đồng tại thời điểm ký kết hoặc thiết lập 

sau khi có tranh chấp xảy ra. Số lượng thành viên ban xử lý tranh chấp do các bên tự thỏa 

thuận. Thành viên ban xử lý tranh chấp phải là người có trình độ chuyên môn phù hợp với 

nội dung tranh chấp, kinh nghiệm trong vấn đề giải quyết tranh chấp hợp đồng và hiểu biết 

về các quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng xây dựng. 

b) Trong thời hạn hai mươi tám (28) ngày kể từ ngày các bên nhận được kết luận hòa giải 

của ban xử lý tranh chấp, nếu một bên không đồng ý kết luận hòa giải của ban xử lý tranh 

chấp thì có quyền phản đối và các tranh chấp này sẽ được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa 

án theo quy định của pháp luật; trường hợp quá thời hạn nêu trên không bên nào phản đối 

kết luận hòa giải thì coi như các bên đã thống nhất với kết luận hòa giải. Khi đó, các bên 

phải thực hiện theo kết luận hòa giải. 

c) Chi phí cho ban xử lý tranh chấp được tính trong giá hợp đồng xây dựng và do mỗi bên 

hợp đồng chịu một nửa, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

3. Thời hiệu khởi kiện theo thủ tục Trọng tài hoặc thời hiệu khởi kiện lên Tòa án giải quyết 

tranh chấp hợp đồng xây dựng được thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật. 

Mục 8: CÁC NỘI DUNG KHÁC CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 

Điều 46. Bảo hiểm và bảo hành theo hợp đồng xây dựng 
1. Bảo hiểm 

a) Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với công trình có ảnh 

hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện 
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thi công xây dựng phức tạp. Trường hợp, phí bảo hiểm này đã được tính vào giá hợp đồng 

thì bên nhận thầu thực hiện mua bảo hiểm công trình theo quy định. 

b) Nhà thầu tư vấn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với 

công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên. 

c) Bên nhận thầu phải thực hiện mua các loại bảo hiểm cần thiết (bảo hiểm đối với người 

lao động thi công trên công trường, bảo hiểm thiết bị, bảo hiểm đối với bên thứ ba,...) để 

bảo đảm cho hoạt động của mình theo quy định của pháp luật. 

2. Bảo hành 

a) Bên nhận thầu có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị theo đúng các thỏa 

thuận trong hợp đồng. Các thỏa thuận của các bên hợp đồng về thời hạn bảo hành, mức bảo 

đảm bảo hành phải phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng. 

b) Bảo đảm bảo hành có thể thực hiện bằng hình thức bảo lãnh hoặc hình thức khác do các 

bên thỏa thuận, nhưng phải ưu tiên áp dụng hình thức bảo lãnh; 

c) Bên nhận thầu chỉ được hoàn trả bảo đảm bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn 

bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành. 

d) Trong thời hạn bảo hành, bên nhận thầu phải thực hiện việc bảo hành trong vòng hai 

mươi mốt (21) ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa chữa của bên giao thầu; trong 

khoảng thời gian này, nếu bên nhận thầu không tiến hành bảo hành thì bên giao thầu có 

quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa. 

Điều 47. Hợp đồng thầu phụ 
1. Một hợp đồng thầu chính có thể có nhiều hợp đồng thầu phụ. Khi ký hợp đồng thầu phụ, 

tổng thầu, nhà thầu chính hoặc nhà thầu nước ngoài phải thực hiện theo các quy định sau: 

a) Chỉ được ký kết hợp đồng thầu phụ đúng với năng lực hành nghề, năng lực hoạt động của 

nhà thầu phụ. 

b) Nhà thầu nước ngoài khi thực hiện hợp đồng xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam với vai trò 

là nhà thầu chính phải sử dụng nhà thầu phụ trong nước đáp ứng được các yêu cầu của gói 

thầu và chỉ được ký hợp đồng thầu phụ với các nhà thầu phụ nước ngoài khi các nhà thầu 

phụ trong nước không đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Đối với các vật tư, thiết bị tạm 

nhập tái xuất phải được quy định cụ thể trong hợp đồng theo nguyên tắc ưu tiên sử dụng các 

vật tư, thiết bị trong nước đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. 

c) Đối với các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì phải 

được chủ đầu tư chấp thuận. 

d) Tổng thầu, nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, 

an toàn lao động, bảo vệ môi trường, sai sót của mình và các công việc do các nhà thầu phụ 

thực hiện. 

đ) Tổng thầu, nhà thầu chính không được giao lại toàn bộ công việc theo hợp đồng cho nhà 

thầu phụ thực hiện. 

2. Nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định (nếu có) 

a) Nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định là nhà thầu phụ được chủ đầu tư chỉ định cho nhà 

thầu chính hoặc tổng thầu thuê làm nhà thầu phụ để thực hiện một số phần việc chuyên 

ngành có yêu cầu kỹ thuật cao hoặc khi thầu chính, tổng thầu không đáp ứng được yêu cầu 

về an toàn, chất lượng và tiến độ thực hiện hợp đồng sau khi chủ đầu tư đã yêu cầu. 

b) Đối với các hợp đồng xây dựng áp dụng nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định, thì các bên 

hợp đồng phải thỏa thuận cụ thể về các tình huống chủ đầu tư được chỉ định nhà thầu phụ. 

c) Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có quyền từ chối nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định nếu 

công việc nhà thầu chính hoặc tổng thầu, thầu phụ đang thực hiện vẫn tuân thủ đúng các 

thỏa thuận trong hợp đồng hoặc có đầy đủ cơ sở cho rằng nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ 

định không đáp ứng được các yêu cầu theo hợp đồng. 

3. Chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ trên cơ sở đề xuất thanh toán của nhà 

thầu chính hoặc tổng thầu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

4. Nhà thầu phụ có tất cả các quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu theo quy định của Nghị 

định này và quy định của pháp luật khác có liên quan. 
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Điều 48. An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ 
1. Trách nhiệm của các bên về an toàn lao động phải được thỏa thuận trong hợp đồng và 

được quy định như sau: 

a) Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người, máy móc thiết bị 

và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận. Trường hợp các biện 

pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thống nhất. 

b) Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công 

trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường 

phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn. 

c) Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm 

tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an 

toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao 

động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

d) Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về 

an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao 

động. 

đ) Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an 

toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường. 

e) Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có 

trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo 

quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại 

do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra. 

2. Trách nhiệm bảo vệ môi trường xây dựng của mỗi bên phải thỏa thuận trong hợp đồng và 

được quy định như sau: 

a) Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho 

người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp 

chống bụi, chống ồn và thu dọn hiện trường; nước thải, chất thải rắn và các loại chất thải 

khác phải được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Đối với 

những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu 

dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định. 

b) Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo 

đảm an toàn, vệ sinh môi trường. 

c) Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực 

hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý 

nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy 

định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền 

tạm dừng thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi 

trường. 

d) Các tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi 

công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do 

lỗi của mình gây ra. 

3. Các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải tuân thủ các quy định hiện hành về phòng 

chống cháy nổ. 

Điều 49. Điện, nước và an ninh công trường 
Trong hợp đồng các bên phải thỏa thuận về quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong việc cung 

cấp, thanh toán chi phí điện, nước và an ninh công trường. 

Điều 50. Vận chuyển thiết bị công nghệ 
1. Bên nhận thầu phải thông báo trước cho bên giao thầu trong một khoảng thời gian nhất 

định do các bên thỏa thuận về thời điểm giao thiết bị, nhưng không được ít hơn hai mươi 

mốt (21) ngày. 

970



2. Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm về việc đóng gói, bốc xếp, vận chuyển, lưu kho và 

bảo quản thiết bị, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

3. Bên nhận thầu phải bồi thường cho bên giao thầu đối với các hư hỏng, mất mát và chi phí 

phát sinh do việc vận chuyển thiết bị của bên nhận thầu gây ra. 

Điều 51. Rủi ro và bất khả kháng 
1. Rủi ro là nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng trong tương 

lai. Trong hợp đồng xây dựng các bên phải quy định trách nhiệm của mỗi bên về quản lý và 

xử lý rủi ro của mình; trách nhiệm khắc phục hậu quả của mỗi bên trong trường hợp gặp rủi 

ro. 

2. Bất khả kháng là một sự kiện rủi ro xảy ra một cách khách quan không thể lường trước 

khi ký kết hợp đồng xây dựng và không thể khắc phục được khi nó xảy ra mặc dù đã áp 

dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép như: Thiên tai, sự cố môi trường, địch 

họa, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác. 

3. Khi một bên bị rơi vào tình trạng bất khả kháng, thì phải thông báo bằng văn bản cho bên 

kia trong thời gian sớm nhất có thể. 

4. Trong hợp đồng các bên phải thỏa thuận về việc xử lý bất khả kháng như: Thông báo về 

bất khả kháng; trách nhiệm của các bên đối với bất khả kháng; chấm dứt và thanh toán hợp 

đồng xây dựng trong trường hợp bất khả kháng (nếu có). 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 52. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2015. 

2. Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng 

trong hoạt động xây dựng; Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 

năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng hết hiệu lực thi hành kể từ 

ngày Nghị định này có hiệu lực. 

Điều 53. Xử lý chuyển tiếp 
1. Các hợp đồng xây dựng đã ký và đang thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì 

thực hiện theo quy định về hợp đồng xây dựng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi 

hành. 

2. Các hợp đồng xây dựng đang trong quá trình đàm phán, chưa được ký kết nếu có nội 

dung nào chưa phù hợp với quy định tại Nghị định này thì báo cáo người có thẩm quyền 

quyết định đầu tư xem xét, quyết định trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả 

của dự án đầu tư xây dựng và không làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các 

bên. 

3. Nội dung về hợp đồng xây dựng trong các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã phê duyệt 

nhưng chưa phát hành nếu có nội dung nào chưa phù hợp với quy định tại Nghị định này thì 

phải điều chỉnh lại cho phù hợp; trường hợp đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, 

nếu có thay đổi nội dung liên quan đến hợp đồng cho phù hợp với các quy định của Nghị 

định này, thì phải thông báo cho tất cả các nhà thầu đã mua hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu 

biết để điều chỉnh các nội dung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cho phù hợp; trường hợp đã 

đóng thầu thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này. 

Điều 54. Tổ chức thực hiện 
1. Các chủ thể khi lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu có các nội 

dung liên quan đến hợp đồng xây dựng; thương thảo, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng 

xây dựng phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này. 

2. Bộ Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng 

xây dựng; hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng, phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng 

xây dựng, các loại hợp đồng xây dựng, mẫu hợp đồng xây dựng và các nội dung cần thiết 

khác của Nghị định này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hợp đồng xây dựng. 
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3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân vận dụng bộ mẫu điều kiện hợp đồng của Hiệp hội 

Quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC), hợp đồng xây dựng mẫu vào việc xác lập và thực hiện 

hợp đồng xây dựng. Khi vận dụng các hợp đồng xây dựng mẫu các bên phải xem xét hiệu 

chỉnh nội dung hợp đồng cho phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam. 

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các tổ chức chính 

trị, chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị các 

Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà 

nước; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị 

trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, KTN (3b). XH 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 46/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015 

NGHỊ ĐỊNH 
VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

Chương I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong 

công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết 

sự cố công trình xây dựng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu, người quản lý, 

sử dụng công trình, nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài, các cơ quan quản lý nhà 

nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ         

1. Quản lý chất lượng công trình xây dựng là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia

các hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan 

trong quá trình chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng công trình và khai thác, sử dụng công 

trình nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và an toàn của công trình. 

2. Chỉ dẫn kỹ thuật là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu

chuẩn được áp dụng cho công trình, thiết kế xây dựng công trình để hướng dẫn, quy định về 

vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình và các công tác thi công, giám sát, 

nghiệm thu công trình xây dựng. 

3. Bản vẽ hoàn công là bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện vị trí, kích

thước, vật liệu và thiết bị được sử dụng thực tế. 

4. Hồ sơ hoàn thành công trình là tập hợp các hồ sơ, tài liệu có liên quan tới quá trình đầu tư

xây dựng công trình cần được lưu lại khi đưa công trình vào sử dụng. 

5. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là hoạt động đo lường nhằm xác định đặc tính của

đất xây dựng, vật liệu xây dựng, môi trường xây dựng, sản phẩm xây dựng, bộ phận công 

trình hoặc công trình xây dựng theo quy trình nhất định. 

6. Quan trắc công trình là hoạt động theo dõi, đo đạc, ghi nhận sự biến đổi về hình học, biến

dạng, chuyển dịch và các thông số kỹ thuật khác của công trình và môi trường xung quanh 

theo thời gian. 

7. Trắc đạc công trình là hoạt động đo đạc để xác định vị trí, hình dạng, kích thước của địa

hình, công trình xây dựng phục vụ thi công xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì và giải 

quyết sự cố công trình xây dựng. 

8. Kiểm định xây dựng là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư

hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của sản phẩm xây dựng, bộ 

phận công trình hoặc công trình xây dựng thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc 

tính toán, phân tích. 
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9. Giám định xây dựng là hoạt động kiểm định xây dựng và đánh giá sự tuân thủ các quy 

định của pháp luật về đầu tư xây dựng, được tổ chức thực hiện bởi cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của cơ quan này. 

10. Giám định tư pháp xây dựng là việc thực hiện các hoạt động chuyên môn về xây dựng 

theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của 

người yêu cầu giám định theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp. 

11. Đánh giá hợp quy trong hoạt động xây dựng là đánh giá mức độ phù hợp của vật liệu 

xây dựng và sản phẩm xây dựng so với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật có liên quan được 

áp dụng. 

12. Đánh giá hợp chuẩn trong hoạt động xây dựng là đánh giá mức độ phù hợp của sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường với tiêu chuẩn tương ứng. 

13. Bảo trì công trình xây dựng là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm 

việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác 

sử dụng. Nội dung bảo trì công trình xây dựng có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các 

công việc sau: Kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình 

nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình. 

14. Quy trình bảo trì công trình xây dựng là tài liệu quy định về trình tự, nội dung và chỉ dẫn 

thực hiện các công việc bảo trì công trình xây dựng. 

15. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình (tuổi thọ thiết kế) là khoảng thời gian 

công trình được dự kiến sử dụng, đảm bảo yêu cầu về an toàn và công năng. Thời hạn sử 

dụng theo thiết kế của công trình được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp 

dụng có liên quan, nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình. 

16. Thời hạn sử dụng thực tế của công trình (tuổi thọ thực tế) là khoảng thời gian công trình 

được sử dụng thực tế, đảm bảo các yêu cầu về an toàn và công năng. 

17. Bảo hành công trình xây dựng là sự cam kết của nhà thầu về trách nhiệm khắc phục, sửa 

chữa trong một thời gian nhất định các hư hỏng, khiếm khuyết có thể xảy ra trong quá trình 

khai thác, sử dụng công trình xây dựng. 

18. Chủ sở hữu công trình là cá nhân, tổ chức có quyền sở hữu công trình theo quy định của 

pháp luật. 

19. Người quản lý, sử dụng công trình là chủ sở hữu trong trường hợp chủ sở hữu trực tiếp 

quản lý, sử dụng công trình hoặc là người được được chủ sở hữu công trình ủy quyền quản 

lý, sử dụng công trình trong trường hợp chủ sở hữu không trực tiếp quản lý, sử dụng công 

trình. 

Điều 4. Nguyên tắc chung trong quản lý chất lượng công trình xây dựng 
1. Công trình xây dựng phải được kiểm soát chất lượng theo quy định của Nghị định này và 

pháp luật có liên quan từ chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng đến quản lý, sử dụng công 

trình nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, thiết bị, công trình và các công trình lân cận. 

2. Hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào khai thác, 

sử dụng sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn áp 

dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định 

của pháp luật có liên quan. 

3. Nhà thầu khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định, 

phải có biện pháp tự quản lý chất lượng các công việc xây dựng do mình thực hiện, Nhà 

thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm quản lý chất lượng công việc do nhà thầu phụ thực 

hiện. 

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng công trình phù hợp với hình thức 

đầu tư, hình thức quản lý dự án, hình thức giao thầu, quy mô và nguồn vốn đầu tư trong quá 

trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Nghị định này. Chủ đầu tư 

được quyền tự thực hiện các hoạt động xây dựng nếu đủ điều kiện năng lực theo quy định 

của pháp luật. 

5. Cơ quan chuyên môn về xây dựng hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng của 

các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình; thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác 
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nghiệm thu công trình xây dựng, tổ chức thực hiện giám định chất lượng công trình xây 

dựng; kiến nghị và xử lý các vi phạm về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của 

pháp luật. 

6. Các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng quy định tại Khoản 3, Khoản 4 và 

Khoản 5 Điều này chịu trách nhiệm về chất lượng các công việc do mình thực hiện. 

Điều 5. Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa chủ đầu 

tư và các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng 
1. Trường hợp chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng: 

a) Chủ đầu tư được ủy quyền cho ban quản lý dự án thực hiện một phần hoặc toàn bộ trách 

nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý chất lượng công trình theo quy định của Nghị định này. 

Chủ đầu tư phải chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về các công việc đã ủy quyền cho ban 

quản lý dự án thực hiện; 

b) Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật theo nhiệm vụ và 

quyền hạn được chủ đầu tư ủy quyền. 

2. Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công xây dựng 

công trình: 

a) Chủ đầu tư được quyền giao nhà thầu này thực hiện một hoặc một số trách nhiệm của chủ 

đầu tư trong quản lý chất lượng công trình xây dựng thông qua hợp đồng xây dựng. Chủ đầu 

tư có trách nhiệm giám sát thực hiện hợp đồng xây dựng, xử lý các vấn đề liên quan giữa 

nhà thầu tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình với các nhà 

thầu khác và với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện dự án; 

b) Các nhà thầu tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình chịu 

trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về những trách nhiệm được giao. 

3. Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết các trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng 

của chủ đầu tư; phân định trách nhiệm giữa các chủ thể có liên quan về quản lý chất lượng 

công trình xây dựng trong trường hợp áp dụng loại hợp đồng tổng thầu, hợp đồng liên danh 

và các trường hợp áp dụng đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 

Điều 6. Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn trong hoạt động đầu tư xây dựng 
1. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn trong hoạt động đầu tư xây dựng phải tuân 

thủ các quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng và tuân thủ các quy định có liên quan do Bộ Xây 

dựng ban hành. 

2. Khi áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài phải có bản thuyết minh về sự cần thiết phải áp dụng. 

Tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng phải có toàn văn tiêu chuẩn dưới dạng tệp tin hoặc bản 

in và phải có bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh cho phần nội dung sử dụng. 

3. Đối với các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, vật liệu mới chủ yếu của công trình lần đầu áp 

dụng tại Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật 

có liên quan. Nhà thầu đề xuất áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ, vật liệu mới có 

trách nhiệm cung cấp các căn cứ, tài liệu chứng minh về điều kiện đảm bảo an toàn, hiệu 

quả và khả thi khi áp dụng để cơ quan có thẩm quyền thẩm định trong quá trình thẩm định 

thiết kế xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

Điều 7. Quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ 
1. Công tác quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện trên nguyên tắc đảm 

bảo an toàn cho con người, tài sản, thiết bị, công trình, các công trình lân cận và môi trường 

xung quanh. Khuyến khích các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ 

áp dụng các quy định của Nghị định này để quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ. 

2. Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ. 

Điều 8. Phân loại và phân cấp công trình xây dựng 
1. Căn cứ theo công năng sử dụng, công trình xây dựng được phân thành các loại như sau: 

a) Công trình dân dụng; 

b) Công trình công nghiệp; 

c) Công trình giao thông; 

d) Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; 
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đ) Công trình hạ tầng kỹ thuật; 

e) Công trình quốc phòng, an ninh. 

Danh mục chi tiết các loại công trình được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định này. 

2. Đối với công trình không được quy định trong các mục từ mục I đến mục V của Phụ lục I 

Nghị định này, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành xác định loại của công trình. 

3. Công trình, hạng mục công trình được phân cấp căn cứ trên quy mô, loại kết cấu, tầm 

quan trọng để áp dụng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng sau đây: 

a) Quản lý phân hạng năng lực của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng và công bố 

thông tin năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình; 

b) Yêu cầu về cấp công trình phải lập chỉ dẫn kỹ thuật và xác định số bước thiết kế xây 

dựng công trình; 

c) Phân định trách nhiệm thẩm định thiết kế xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trong 

quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình của các cơ quan chuyên 

môn về xây dựng; 

d) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng; 

đ) Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; 

e) Quy định về thời hạn bảo hành công trình xây dựng; quản lý công tác bảo trì công trình 

xây dựng; 

g) Phân cấp sự cố công trình xây dựng và thẩm quyền giải quyết sự cố công trình xây dựng; 

h) Các quy định khác có liên quan. 

4. Phân cấp công trình để thiết kế xây dựng công trình và để quản lý các nội dung khác 

được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy định của pháp luật có liên 

quan. 

5. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 

hướng dẫn phân cấp các loại công trình xây dựng nêu tại Khoản 3 Điều này. 

Điều 9. Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng 
1. Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng bao gồm các hình thức sau: 

a) Giải thưởng quốc gia về chất lượng công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ quy 

định; 

b) Giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao và các giải thưởng chất lượng khác. 

2. Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng quy định tại Khoản 1 Điều này là một 

trong các căn cứ để xếp hạng, đánh giá năng lực và kết quả thực hiện công việc của tổ chức, 

cá nhân khi tham gia hoạt động đầu tư xây dựng và được xem xét thưởng hợp đồng theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 146 Luật Xây dựng. 

3. Các nhà thầu đạt giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng quy định tại Khoản 1 

Điều này được xem xét ưu tiên khi tham gia đấu thầu trong hoạt động xây dựng theo quy 

định của pháp luật về đấu thầu. Giải thưởng là căn cứ để xem xét ưu tiên cho nhà thầu là các 

giải thưởng mà nhà thầu đạt được trong thời gian 3 năm gần nhất tính đến khi đăng ký tham 

gia dự thầu. Chủ đầu tư có trách nhiệm quy định nội dung nêu trên trong hồ sơ mời thầu. 

4. Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết các hình thức, điều kiện, tiêu chí, trình tự, thủ tục đăng 

ký và xét tặng giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. 

Điều 10. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quan trắc công trình xây dựng, kiểm 

định xây dựng và chứng nhận hợp quy 
1. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quan trắc công trình xây dựng, kiểm định xây dựng, 

chứng nhận hợp quy là các hoạt động tư vấn xây dựng có điều kiện. Các tổ chức khi tham 

gia thực hiện các hoạt động trên phải có đăng ký và được công nhận theo quy định. Các cá 

nhân tham gia thực hiện phải có chứng nhận, chứng chỉ hành nghề phù hợp. 

2. Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về các hoạt động quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Chương II 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG 
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Điều 11. Trình tự quản lý chất lượng khảo sát xây dựng 
1. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng. 

2. Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. 

3. Quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng. 

4. Nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng. 

Điều 12. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng 
1. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được lập cho công tác khảo sát phục vụ việc lập dự án đầu 

tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp 

công trình hoặc phục vụ các công tác khảo sát khác có liên quan đến hoạt động xây dựng. 

2. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế lập. Trường hợp chưa lựa chọn được 

nhà thầu thiết kế, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ 

điều kiện năng lực lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng. 

3. Các nội dung của nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm: 

a) Mục đích khảo sát xây dựng; 

b) Phạm vi khảo sát xây dựng; 

c) Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng; 

d) Khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng (dự kiến) và dự toán chi phí cho công tác 

khảo sát xây dựng; 

đ) Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng. 

4. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau: 

a) Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, phát hiện các yếu tố khác thường có thể ảnh 

hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế hoặc khi có thay đổi nhiệm vụ thiết kế cần phải bổ 

sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng; 

b) Trong quá trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng, báo cáo 

khảo sát xây dựng không đáp ứng yêu cầu thiết kế; 

c) Trong quá trình thi công, phát hiện các yếu tố khác thường so với tài liệu khảo sát, thiết 

kế có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình, biện pháp thi công xây dựng công trình. 

5. Khi lập nhiệm vụ khảo sát phải xem xét nhiệm vụ khảo sát và kết quả khảo sát đã thực 

hiện ở bước thiết kế trước và các kết quả khảo sát có liên quan được thực hiện trước đó (nếu 

có). 

Điều 13. Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng 
1. Nhà thầu khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ khảo 

sát xây dựng, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng và trình chủ đầu tư phê 

duyệt. 

2. Nội dung phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng: 

a) Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; 

b) Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng; 

c) Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng; 

d) Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng; 

đ) Tổ chức thực hiện và biện pháp kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng; 

e) Tiến độ thực hiện; 

g) Biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các 

công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát; biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn 

cảnh quan trong khu vực khảo sát và phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát. 

3. Chủ đầu tư kiểm tra và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. Chủ đầu tư có 

thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây 

dựng làm cơ sở cho việc phê duyệt. 

Điều 14. Quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng 
1. Nhà thầu khảo sát có trách nhiệm bố trí đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp 

để thực hiện khảo sát theo quy định của hợp đồng xây dựng; cử người có đủ điều kiện năng 

lực để làm chủ nhiệm khảo sát và tổ chức thực hiện biện pháp kiểm soát chất lượng quy 

định tại phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. 
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2. Tùy theo quy mô và loại hình khảo sát, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức giám sát khảo 

sát xây dựng theo các nội dung sau: 

a) Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo 

sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án khảo sát xây 

dựng được duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng; 

b) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm: Vị trí khảo sát, khối lượng 

khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm; kiểm tra 

thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao 

động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát. 

3. Chủ đầu tư được quyền đình chỉ công việc khảo sát khi phát hiện nhà thầu không thực 

hiện đúng phương án khảo sát đã được phê duyệt hoặc các quy định của hợp đồng xây dựng. 

Điều 15. Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng 
1. Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng. 

2. Quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng. 

3. Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy 

mô, tính chất của công trình. 

4. Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện. 

5. Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích. 

6. Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có). 

7. Kết luận và kiến nghị. 

8. Các phụ lục kèm theo. 

Điều 16. Nghiệm thu, phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng 
1. Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng: 

a) Chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc khảo sát xây dựng đã thực hiện, xem xét sự 

phù hợp về quy cách, số lượng và nội dung của báo cáo khảo sát so với quy định của nhiệm 

vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt và 

quy định của hợp đồng xây dựng; thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo 

sát xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu khảo sát nếu đạt yêu cầu. 

Trường hợp báo cáo kết quả khảo sát xây dựng chưa đạt yêu cầu, chủ đầu tư gửi nhà thầu 

khảo sát ý kiến không chấp thuận nghiệm thu bằng văn bản, trong đó nêu các nội dung chưa 

đạt yêu cầu mà nhà thầu khảo sát phải chỉnh sửa hoặc phải thực hiện khảo sát lại; 

b) Chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để kiểm tra báo cáo kết quả 

khảo sát xây dựng làm cơ sở cho việc quyết định nghiệm thu. 

2. Chủ đầu tư phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả khảo sát xây dựng sau khi thông báo 

chấp thuận nghiệm thu báo cáo này và chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt của mình. 

3. Nhà thầu khảo sát chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do mình thực hiện. 

Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của chủ đầu tư không thay 

thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát 

thực hiện. 

4. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là thành phần của hồ sơ hoàn thành công trình và 

được lưu trữ theo quy định tại Điều 33 Nghị định này. 

Chương III 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Điều 17. Trình tự quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình 
1. Lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình. 

2. Quản lý chất lượng công tác thiết kế xây dựng. 

3. Thẩm định, thẩm tra thiết kế xây dựng. 

4. Phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. 

5. Nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình. 

Điều 18. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình 
1. Chủ đầu tư lập hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp lập nhiệm vụ thiết kế xây 

dựng công trình. 
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2. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình phải phù hợp với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng 

công trình là căn cứ để lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập thiết kế xây dựng công 

trình. Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn, chuyên gia góp ý hoặc thẩm tra nhiệm vụ thiết 

kế khi cần thiết 

3. Nội dung chính của nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình bao gồm: 

a) Các căn cứ để lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình; 

b) Mục tiêu xây dựng công trình; 

c) Địa điểm xây dựng công trình; 

d) Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc của công trình; 

đ) Các yêu cầu về quy mô và thời hạn sử dụng công trình, công năng sử dụng và các yêu 

cầu kỹ thuật khác đối với công trình. 

4. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với điều kiện 

thực tế để đảm bảo hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình. 

Điều 19. Chỉ dẫn kỹ thuật 
1. Chỉ dẫn kỹ thuật là cơ sở để thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình, thi công và 

nghiệm thu công trình xây dựng. Chỉ dẫn kỹ thuật do nhà thầu thiết kế hoặc nhà thầu tư vấn 

khác được chủ đầu tư thuê lập. Chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt là một thành phần của hồ 

sơ mời thầu thi công xây dựng, làm cơ sở để quản lý thi công xây dựng, giám sát thi công 

xây dựng và nghiệm thu công trình. 

2. Chỉ dẫn kỹ thuật phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình 

xây dựng được phê duyệt và yêu cầu của thiết kế xây dựng công trình. 

3. Bắt buộc thực hiện lập chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II. 

Đối với công trình di tích và các công trình còn lại, chỉ dẫn kỹ thuật có thể được lập riêng 

hoặc quy định trong thuyết minh thiết kế xây dựng công trình. 

Điều 20. Quản lý chất lượng công tác thiết kế xây dựng 
1. Nội dung quản lý chất lượng của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: 

a) Bố trí đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để thực hiện thiết kế; cử người 

có đủ điều kiện năng lực để làm chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế; 

b) Chỉ sử dụng kết quả khảo sát đáp ứng được yêu cầu của bước thiết kế và phù hợp với quy 

chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình; 

c) Chỉ định cá nhân, bộ phận trực thuộc tổ chức của mình hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác 

đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện công việc kiểm tra nội bộ chất lượng hồ sơ 

thiết kế; 

d) Trình chủ đầu tư hồ sơ thiết kế để được thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Xây 

dựng; tiếp thu ý kiến thẩm định và giải trình hoặc chỉnh sửa hồ sơ thiết kế theo ý kiến thẩm 

định; 

đ) Thực hiện điều chỉnh thiết kế theo quy định. 

2. Nhà thầu thiết kế chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình 

thực hiện; việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, 

người quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không 

làm giảm trách nhiệm của nhà thầu thiết kế về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do 

mình thực hiện. 

3. Trường hợp nhà thầu thiết kế làm tổng thầu thiết kế thì nhà thầu này phải đảm nhận thiết 

kế những hạng mục công trình chủ yếu hoặc công nghệ chủ yếu của công trình và chịu trách 

nhiệm toàn bộ về việc thực hiện hợp đồng với bên giao thầu. Nhà thầu thiết kế phụ chịu 

trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thiết kế trước tổng thầu và trước pháp luật đối với phần 

việc do mình đảm nhận. 

4. Trong quá trình thiết kế xây dựng công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô 

lớn, kỹ thuật phức tạp, nhà thầu thiết kế xây dựng có quyền đề xuất với chủ đầu tư thực hiện 

các thí nghiệm, thử nghiệm mô phỏng để kiểm tra, tính toán khả năng làm việc của công 

trình nhằm hoàn thiện thiết kế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn công trình. 
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Điều 21. Quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng công trình 
1. Hồ sơ thiết kế được lập cho từng công trình bao gồm thuyết minh thiết kế, bản tính, các 

bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng công trình và quy 

trình bảo trì công trình xây dựng (nếu có); 

2. Bản vẽ thiết kế phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo các tiêu chuẩn áp 

dụng trong hoạt động xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người 

trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện 

theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình trong 

trường hợp nhà thầu thiết kế là tổ chức. 

3. Các bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế, dự toán phải được đóng thành tập hồ sơ theo khuôn 

khổ thống nhất, được lập danh mục, đánh số, ký hiệu để tra cứu và bảo quản lâu dài. 

Điều 22. Thẩm định, thẩm tra, phê duyệt, nghiệm thu, lưu trữ thiết kế xây dựng công 

trình 
1. Công tác thẩm định, thẩm tra, phê duyệt, nghiệm thu, điều chỉnh thiết kế và chỉ dẫn kỹ 

thuật, thành phần của hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được thực hiện theo quy định Luật 

Xây dựng và Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

2. Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình là thành phần của hồ sơ hoàn thành công trình và phải 

được lưu trữ theo quy định tại Điều 33 Nghị định này. 

Chương IV 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Điều 23. Trình tự quản lý chất lượng thi công xây dựng 
Chất lượng thi công xây dựng công trình phải được kiểm soát từ công đoạn mua sắm, sản 

xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị được sử dụng 

vào công trình cho tới công đoạn thi công xây dựng, chạy thử và nghiệm thu đưa hạng mục 

công trình, công trình hoàn thành vào sử dụng. Trình tự và trách nhiệm thực hiện của các 

chủ thể được quy định như sau: 

1. Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình 

xây dựng. 

2. Quản lý chất lượng của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình. 

3. Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc 

xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình. 

4. Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dựng công trình. 

5. Thí nghiệm đối chứng, thí nghiệm thử tải và kiểm định xây dựng trong quá trình thi công 

xây dựng công trình. 

6. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng (nếu 

có). 

7. Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng. 

8. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

9. Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, lưu trữ hồ sơ của công trình và bàn giao công 

trình xây dựng. 

Điều 24. Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho 

công trình xây dựng 
1. Trách nhiệm của nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng đã là hàng hóa 

trên thị trường: 

a) Tổ chức thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng và cung cấp cho bên giao thầu (bên 

mua sản phẩm xây dựng) các chứng chỉ, chứng nhận, các thông tin, tài liệu có liên quan tới 

sản phẩm xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng, quy định của pháp luật về chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định của pháp luật khác có liên quan; 

b) Kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại của sản phẩm phù hợp với yêu cầu của hợp 

đồng xây dựng trước khi bàn giao cho bên giao thầu; 

c) Thông báo cho bên giao thầu các yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản sản phẩm xây 

dựng; 
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d) Thực hiện sửa chữa, đổi sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng theo cam kết bảo 

hành sản phẩm xây dựng và quy định của hợp đồng xây dựng. 

2. Trách nhiệm của nhà thầu chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị sử dụng 

cho công trình xây dựng theo yêu cầu riêng của thiết kế: 

a) Trình bên giao thầu (bên mua) quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng trong quá trình 

sản xuất, chế tạo và quy trình thí nghiệm, thử nghiệm theo yêu cầu của thiết kế; 

b) Tổ chức chế tạo, sản xuất và thí nghiệm, thử nghiệm theo quy trình đã được bên giao thầu 

chấp thuận; tự kiểm soát chất lượng và phối hợp với bên giao thầu trong việc kiểm soát chất 

lượng trong quá trình chế tạo, sản xuất, vận chuyển và lưu giữ tại công trình; 

c) Tổ chức kiểm tra và nghiệm thu trước khi bàn giao cho bên giao thầu; 

d) Vận chuyển, bàn giao cho bên giao thầu theo quy định của hợp đồng; 

đ) Cung cấp cho bên giao thầu các chứng nhận, chứng chỉ, thông tin, tài liệu liên quan theo 

quy định của hợp đồng xây dựng, quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

và của pháp luật khác có liên quan. 

3. Bên giao thầu có trách nhiệm như sau: 

a) Quy định số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, 

thiết bị trong hợp đồng với nhà thầu cung ứng; nhà thầu sản xuất, chế tạo phù hợp với yêu 

cầu của thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng cho công trình; 

b) Kiểm tra số lượng, chủng loại, các yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết 

bị theo quy định trong hợp đồng; yêu cầu các nhà thầu cung ứng, sản xuất; chế tạo thực hiện 

trách nhiệm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này trước khi nghiệm thu, cho phép đưa 

vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị vào sử dụng cho công trình; 

c) Thực hiện kiểm soát chất lượng trong quá trình chế tạo, sản xuất theo quy trình đã thống 

nhất với nhà thầu. 

4. Nhà thầu quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này chịu trách nhiệm về chất lượng vật 

liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị do mình cung ứng, chế tạo, sản xuất; việc nghiệm thu của 

bên giao thầu không làm giảm trách nhiệm nêu trên của nhà thầu. 

Điều 25. Quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình 
1. Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây 

dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình. 

2. Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, 

mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất 

lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ 

chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công 

trình của nhà thầu. 

3. Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau: 

a) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ 

thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật; 

b) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử 

dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, 

bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình; 

c) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây 

dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công 

trình, công trình xây dựng; 

d) Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng. 

4. Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của 

pháp luật có liên quan, 

5. Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, 

sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định tại Điều 24 Nghị 

định này và quy định của hợp đồng xây dựng. 

981



6. Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị 

công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo quy định của hợp 

đồng xây dựng. 

7. Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng 

công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ 

hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất 

lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ 

sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp 

với thời gian thực hiện thực tế tại công trường. 

8. Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi công xây dựng 

công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là nhà 

thầu chính hoặc tổng thầu. 

9. Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây 

dựng (nếu có). 

10. Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, 

kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm 

thu. 

11. Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định. 

12. Lập bản vẽ hoàn công theo quy định. 

13. Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu 

giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng 

mục công trình, công trình xây dựng. 

14. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi 

trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của chủ 

đầu tư. 

15. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình 

ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong 

hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác. 

Điều 26. Giám sát thi công xây dựng công trình 
1. Công trình xây dựng phải được giám sát trong quá trình thi công xây dựng theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 120 Luật Xây dựng. Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình gồm: 

a) Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng 

của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, cho các nhà thầu có liên 

quan biết để phối hợp thực hiện; 

b) Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 của 

Luật Xây dựng; 

c) Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự 

thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: Nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình; 

d) Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã 

được phê duyệt; 

đ) Xem xét và chấp thuận các nội dung do nhà thầu trình quy định tại Khoản 3 Điều 25 

Nghị định này và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi 

công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng. Trường hợp 

cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà 

thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với 

các nội dung nêu trên; 

e) Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công 

trình; 

g) Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác triển khai 

công việc tại hiện trường theo yêu cầu về tiến độ thi công của công trình; 
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h) Giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các công trình xây 

dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; giám sát các biện pháp đảm bảo an 

toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình; 

i) Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động theo quy định của quy chuẩn, quy định của hợp 

đồng và quy định của pháp luật về an toàn lao động; 

k) Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết 

kế; 

l) Tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công 

xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn; chủ 

trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình 

thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị 

định này; 

m) Kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công; 

n) Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công 

trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 29 Nghị định này; 

o) Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công, nghiệm thu giai 

đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng 

mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi 

công xây dựng hoàn thành; 

p) Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng; 

q) Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng. 

2. Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình hoặc thuê tổ 

chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn 

bộ các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3.Trường hợp áp dụng loại hợp đồng tổng thầu thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi 

công xây dựng công trình (tổng thầu EPC) hoặc hợp đồng chìa khóa trao tay, trách nhiệm 

thực hiện giám sát thi công xây dựng được quy định như sau: 

a) Tổng thầu có trách nhiệm thực hiện giám sát thi công xây dựng đối với phần việc do 

mình thực hiện và phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. Tổng thầu được tự thực hiện hoặc 

thuê nhà thầu tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một, một số 

hoặc toàn bộ các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này và phải được quy định trong hợp 

đồng xây dựng giữa tổng thầu với chủ đầu tư; 

b) Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giám sát thi công xây dựng của tổng 

thầu. Chủ đầu tư được quyền cử đại diện tham gia kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, 

giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng của công trình và phải được thỏa thuận trước với 

tổng thầu trong kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 25 

Nghị định này. 

4. Tổ chức thực hiện giám sát quy định tại Khoản 2 và Điểm a Khoản 3 Điều này phải xây 

dựng hệ thống quản lý chất lượng và có đủ nhân sự thực hiện giám sát tại công trường phù 

hợp với quy mô, yêu cầu của công việc thực hiện giám sát. Tùy theo quy mô, tính chất, kỹ 

thuật của công trình, cơ cấu nhân sự của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình bao 

gồm giám sát trưởng và các giám sát viên. Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng 

của tổ chức nêu trên phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với 

chuyên ngành được đào tạo và cấp công trình. 

5. Đối với các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà 

nước ngoài ngân sách: 

a) Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình phải độc lập với các nhà thầu thi công xây 

dựng và các nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử 

dụng cho công trình; 

b) Tổ chức giám sát thi công xây dựng không được tham gia kiểm định chất lượng công 

trình xây dựng do mình giám sát; 
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c) Nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho 

công trình không được tham gia kiểm định chất lượng sản phẩm có liên quan đến vật tư, 

thiết bị do mình cung cấp. 

6. Bộ Xây dựng hướng dẫn về hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình. 

Điều 27. Nghiệm thu công việc xây dựng 
1. Căn cứ vào kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra đối với các công việc xây dựng và tiến độ thi 

công thực tế trên công trường, người giám sát thi công xây dựng công trình và người phụ 

trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện nghiệm 

thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công. Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng 

biên bản cho một hoặc nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự 

thi công. 

2. Người giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, 

chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng, các kết quả 

kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình thi công xây 

dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để kiểm tra các công việc xây dựng được yêu 

cầu nghiệm thu. 

3. Người giám sát thi công xây dựng phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và xác 

nhận bằng biên bản, tối đa không quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo nghiệm thu 

công việc xây dựng để chuyển bước thi công của nhà thầu thi công xây dựng. Trường hợp 

không đồng ý nghiệm thu phải thông báo lý do bằng văn bản cho nhà thầu thi công xây 

dựng. 

Điều 28. Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công 

trình 
1. Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế ba bước, nhà thầu lập thiết kế 

bản vẽ thi công đối với trường hợp thiết kế một bước hoặc hai bước có trách nhiệm thực 

hiện giám sát tác giả theo quy định của hợp đồng xây dựng. 

2. Nội dung thực hiện: 

a) Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà 

thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình; 

b) Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết 

kế trong quá trình thi công xây dựng, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây 

dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư; 

c) Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc thi 

công sai với thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công xây dựng; 

d) Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp 

phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu phải có 

ý kiến kịp thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư. 

Điều 29. Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực 

của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng 
1. Thí nghiệm đối chứng được thực hiện trong các trường hợp sau: 

a) Được quy định trong hợp đồng xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình quan 

trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công trình có ảnh hưởng lớn 

đến an toàn cộng đồng và môi trường; 

b) Khi vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị và chất lượng thi công xây dựng có dấu hiệu 

không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật hoặc thiết kế; 

c) Theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng. 

2. Kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được thực 

hiện trong các trường hợp sau: 

a) Được quy định trong hợp đồng xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật theo yêu cầu của thiết kế; 

b) Khi công trình, hạng mục công trình, bộ phận công trình xây dựng có biểu hiện không 

đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của thiết kế; 
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c) Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng đầu tư theo hình thức 

đối tác công tư; 

d) Trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng theo quy định của pháp 

luật về giám định tư pháp hoặc theo yêu cầu của cơ quan chủ trì tổ chức giám định nguyên 

nhân sự cố khi xảy ra sự cố công trình xây dựng; 

đ) Theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng hoặc yêu cầu 

của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi cần thiết. 

3. Trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1, Điểm d và Điểm đ Khoản 2 Điều này, cơ quan 

yêu cầu được phép chỉ định tổ chức tư vấn theo quy trình chỉ định thầu rút gọn quy định tại 

Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 về Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu để thực hiện. 

4. Nhà thầu thiết kế xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng, 

sản xuất sản phẩm xây dựng và các nhà thầu khác có liên quan phải chịu chi phí thực hiện 

thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công 

trình nếu kết quả thí nghiệm, kiểm định chứng minh được lỗi của các nhà thầu này. Đối với 

các trường hợp còn lại, chi phí thực hiện các công việc này được tính vào tổng mức đầu tư 

xây dựng công trình. 

Điều 30. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng 
1. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng công trình, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây 

dựng có thể thỏa thuận về việc nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc một bộ phận 

công trình xây dựng trong các trường hợp sau: 

a) Khi kết thúc một giai đoạn thi công hoặc một bộ phận công trình cần phải thực hiện kiểm 

tra, nghiệm thu để đánh giá chất lượng trước khi chuyển sang giai đoạn thi công tiếp theo; 

b) Khi kết thúc một gói thầu xây dựng. 

2. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng có liên quan thỏa thuận về thời điểm nghiệm 

thu, trình tự và nội dung nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu; kết quả nghiệm thu 

được lập thành biên bản, 

Điều 31. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử 

dụng 
1. Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. 

2. Điều kiện để nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng: 

a) Các công việc xây dựng đã thực hiện được nghiệm thu theo quy định tại Điều 27, Điều 30 

Nghị định này. Kết quả thí nghiệm, kiểm tra, chạy thử đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo 

quy định của thiết kế xây dựng; 

b) Không còn tồn tại lớn về chất lượng thi công xây dựng làm ảnh hưởng đến an toàn khai 

thác, sử dụng công trình; 

c) Được cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và 

chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; được cơ quan phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 

môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và văn bản chấp 

thuận của cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan, nếu có. 

3. Chủ đầu tư được quyết định tổ chức nghiệm thu từng phần công trình hoặc nghiệm thu có 

điều kiện để đưa công trình vào sử dụng trong trường hợp còn một số tồn tại về chất lượng 

nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ, công năng của công trình và 

bảo đảm công trình, đủ điều kiện khai thác an toàn. Biên bản nghiệm thu phải nêu rõ các các 

tồn tại về chất lượng cần khắc phục hoặc các công việc xây dựng cần được tiếp tục thực 

hiện và thời gian hoàn thành các công việc này. Chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu hoàn 

thành công trình sau khi các tồn tại về chất lượng đã được khắc phục hoặc các công việc xây 

dựng còn lại đã được hoàn thành. 

4. Điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng: 

a) Công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu theo quy định; 
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b) Đối với các công trình quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định này, phải được cơ quan 

có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định này kiểm tra công tác nghiệm thu 

và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư nêu tại Điểm a Khoản này. 

Riêng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách, chủ 

đầu tư chỉ được quyết toán hợp đồng thi công xây dựng sau khi có văn bản chấp thuận kết 

quả nghiệm thu nêu trên. 

5. Chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan thỏa thuận về thời điểm nghiệm thu, trình tự và 

nội dung nghiệm thu; kết quả nghiệm thu được lập thành biên bản. 

Điều 32. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng 
1. Công trình xây dựng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 

Điều này kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công 

xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật Xây dựng bao gồm: 

a) Công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo danh 

mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định hàng năm; 

b) Công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; 

c) Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định 

này ngoài các công trình đã nêu tại Điểm a, Điểm b Khoản này; 

d) Công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường ngoài các công trình quy định tại Điểm a, 

Điểm b, Điểm c Khoản này được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra theo quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường; 

đ) Riêng đối với công trình đường dây, trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống, 

công trình cấp IV sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu 

theo quy định của Nghị định này. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo về kết quả nghiệm thu 

nêu trên cho cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp tại Điểm c Khoản 2 Điều này 

để tổng hợp, theo dõi. 

2. Thẩm quyền kiểm tra: 

a) Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng được thành lập và hoạt động 

theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện kiểm tra đối với công trình quy định tại 

Điểm a Khoản 1 Điều này; 

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây 

dựng chuyên ngành kiểm tra các loại công trình không phân biệt nguồn vốn đầu tư thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Nghị định này đối 

với công trình cấp I, công trình cấp đặc biệt, công trình do Thủ tướng Chính phủ giao, công 

trình theo tuyến đi qua 2 tỉnh trở lên, công trình do Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây 

dựng chuyên ngành quyết định đầu tư, công trình do các Tập đoàn kinh tế nhà nước quyết 

định đầu tư hoặc làm chủ đầu tư, trừ các công trình quy định tại Điểm a Khoản này; 

c) Sở Xây dựng và Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra các loại công 

trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở theo quy định tại Khoản 4 

Điều 51 Nghị định này, trừ các công trình quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này. 

Căn cứ điều kiện thực tế của các địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền 

thực hiện kiểm tra đối với một số công trình cấp III, IV thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng, 

Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành nêu trên cho Phòng có chức năng quản lý xây 

dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện; 

d) Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình, hạng mục 

công trình có loại và cấp khác nhau thuộc đối tượng nêu tại Khoản 1 Điều này thì cơ quan 

chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra là cơ quan có trách nhiệm thực hiện kiểm tra đối với công 

trình, hạng mục công trình chính có cấp cao nhất của dự án đầu tư xây dựng công trình; 

đ) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định về thẩm quyền thực hiện kiểm tra đối với các công 

trình quốc phòng, an ninh. 

3. Nội dung kiểm tra bao gồm kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất 

lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng 
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trong khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình theo quy định của Nghị định này và 

quy định của pháp luật có liên quan. 

4. Trình tự kiểm tra: 

a) Đối với công trình quy định tại Khoản 1 Điều này, sau khi khởi công chủ đầu tư có trách 

nhiệm báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này các thông tin sau: 

Tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô và tiến độ 

thi công dự kiến của công trình; 

b) Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này thông báo cho chủ đầu tư kế 

hoạch kiểm tra; tổ chức thực hiện kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra trong quá trình thi 

công xây dựng công trình chậm nhất sau 7 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra; 

c) Tối thiểu trước 15 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I hoặc trước 10 ngày đối với 

các công trình còn lại so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu theo quy định tại 

Khoản 1 hoặc Khoản 3 Điều 31 Nghị định này, chủ đầu tư phải gửi văn bản đề nghị kiểm tra 

công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng tới cơ quan có 

thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này; 

d) Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này thực hiện kiểm tra công tác 

nghiệm thu của chủ đầu tư và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư 

trong thời hạn 15 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I hoặc 10 ngày đối với các công 

trình còn lại kể từ khi kết thúc kiểm tra. Trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện các yêu cầu 

quy định tại Điểm đ Khoản này thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành 

các yêu cầu này; 

đ) Trong quá trình kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền được quyền yêu cầu chủ đầu tư và các 

bên có liên quan giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có) và thực hiện thí nghiệm đối 

chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục hoặc toàn bộ công trình theo quy 

định tại Điều 29 Nghị định này; 

e) Cơ quan có thẩm quyền được mời các tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia 

thực hiện việc kiểm tra. 

5. Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành 

thi công xây dựng do chủ đầu tư lập dự toán, thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng 

mức đầu tư xây dựng công trình. 

6. Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công 

và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình. 

Điều 33. Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng 
1. Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng phải được chủ đầu tư tổ chức lập đầy đủ trước khi 

đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào khai thác, vận hành. 

2. Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng được lập một lần chung cho toàn bộ dự án đầu tư 

xây dựng công trình nếu các công trình (hạng mục công trình) thuộc dự án được đưa vào 

khai thác, sử dụng cùng một thời điểm. Trường hợp các công trình (hạng mục công trình) 

của dự án được đưa vào khai thác, sử dụng ở thời điểm khác nhau thì có thể lập hồ sơ hoàn 

thành công trình cho riêng từng công trình (hạng mục công trình) này. 

3. Chủ đầu tư tổ chức lập và lưu trữ một bộ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng; các chủ 

thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình tự lưu trữ các hồ sơ liên quan đến phần 

việc do mình thực hiện. Riêng công trình nhà ở và công trình di tích, việc lưu trữ hồ sơ còn 

phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về di sản văn hóa. 

4. Bộ Xây dựng hướng dẫn về danh mục và thời hạn lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình. 

Điều 34. Bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng 
1. Việc bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại 

Điều 124 Luật Xây dựng. 

2. Tùy theo điều kiện cụ thể của công trình, từng phần công trình, hạng mục công trình đã 

hoàn thành và được nghiệm thu theo quy định có thể được bàn giao đưa vào khai thác theo 

yêu cầu của chủ đầu tư hoặc đơn vị khai thác sử dụng. 
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3. Trường hợp áp dụng đầu tư theo hình thức đối tác công tư, cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền ký hợp đồng dự án, nhà đầu tư phải xem xét việc đáp ứng các điều kiện chuyển 

giao quy định tại hợp đồng dự án và các quy định của văn bản quy phạm pháp luật khác có 

liên quan. 

Điều 35. Yêu cầu về bảo hành công trình xây dựng 
1. Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư 

về việc bảo hành đối với phần công việc do mình thực hiện. 

2. Thời gian bảo hành đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, 

nâng cấp được tính kể từ khi nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 31 

Nghị định này và được quy định như sau: 

a) Không ít hơn 24 tháng đối với công trình, hạng mục công trình cấp đặc biệt và cấp I; 

b) Không ít hơn 12 tháng đối với các công trình, hạng mục công trình cấp còn lại; 

c) Riêng đối với nhà ở, thời gian bảo hành theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

3. Thời gian bảo hành đối với các thiết bị công trình, thiết bị công nghệ được xác định theo 

hợp đồng xây dựng nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản 

xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị. 

4. Tùy theo điều kiện cụ thể của công trình, chủ đầu tư có thể thỏa thuận với nhà thầu về 

thời gian bảo hành riêng cho một hoặc một số hạng mục công trình hoặc gói thầu thi công 

xây dựng, lắp đặt thiết bị ngoài thời gian bảo hành chung cho công trình theo quy định tại 

Khoản 2 Điều này, nhưng không ít hơn thời gian bảo hành quy định tại Khoản 2, Khoản 3 

Điều này. 

5. Đối với các hạng mục công trình trong quá trình thi công có khiếm khuyết về chất lượng 

hoặc xảy ra sự cố đã được nhà thầu sửa chữa, khắc phục thì thời gian bảo hành của các hạng 

mục công trình này có thể kéo dài hơn trên cơ sở thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu thi 

công xây dựng trước khi được nghiệm thu. 

6. Chủ đầu tư phải thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu tham gia xây dựng 

công trình về quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành công trình xây dựng; thời 

hạn bảo hành công trình xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ; mức tiền bảo 

hành; việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo hành và việc thay thế tiền bảo hành công trình 

xây dựng bằng thư bảo lãnh bảo hành của ngân hàng có giá trị tương đương. Các nhà thầu 

nêu trên chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình hoặc giải tỏa thư bảo lãnh bảo hành sau 

khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo 

hành. 

7. Đối với công trình sử dụng vốn nhà nước, mức tiền bảo hành tối thiểu được quy định như 

sau: 

a) 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp I; 

b) 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp còn lại; 

c) Mức tiền bảo hành đối với công trình sử dụng vốn khác có thể tham khảo các mức tối 

thiểu nêu tại Điểm a và Điểm b Khoản này để áp dụng. 

Điều 36. Thực hiện bảo hành công trình xây dựng 
1. Trong thời gian bảo hành công trình xây dựng, khi phát hiện hư hỏng, khiếm khuyết của 

công trình thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thông báo cho chủ đầu tư 

để yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị thực hiện bảo 

hành. 

2. Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị thực hiện bảo hành phân công 

việc do mình thực hiện sau khi nhận được thông báo yêu cầu bảo hành của chủ đầu tư, chủ 

sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình đối với các hư hỏng phát sinh trong thời gian 

bảo hành và phải chịu mọi chi phí liên quan đến thực hiện bảo hành. 

3. Nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị có quyền từ chối bảo 

hành trong các trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh không phải do lỗi của nhà thầu 

gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng; Trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh 

do lỗi của nhà thầu mà nhà thầu không thực hiện bảo hành thì chủ đầu tư có quyền sử dụng 
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tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện bảo hành. Chủ đầu tư hoặc người 

quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định về vận hành, bảo 

trì công trình xây dựng trong quá trình khai thác, sử dụng công trình. 

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện bảo hành của nhà thầu thi 

công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị. 

5. Xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình xây dựng: 

a) Khi kết thúc thời gian bảo hành, nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu cung 

ứng thiết bị lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành gửi chủ đầu tư. Chủ đầu tư có tránh 

nhiệm xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu bằng văn bản; 

b) Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tham gia xác nhận 

hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà 

thầu cung ứng thiết bị khi có yêu cầu của Chủ đầu tư. 

6. Nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây 

dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình và các nhà thầu khác có liên quan 

chịu trách nhiệm về chất lượng đối với phần công việc do mình thực hiện kể cả sau thời 

gian bảo hành. 

Chương V  

BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Điều 37. Trình tự thực hiện bảo trì công trình xây dựng 
1. Lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng. 

2. Lập kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì công trình xây dựng. 

3. Thực hiện bảo trì và quản lý chất lượng công việc bảo trì. 

4. Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình. 

5. Lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình xây dựng. 

Điều 38. Quy trình bảo trì công trình xây dựng 
1. Nội dung chính của quy trình bảo trình công trình xây dựng bao gồm: 

a) Các thông số kỹ thuật, công nghệ của công trình, bộ phận công trình và thiết bị công 

trình; 

b) Quy định đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình; 

c) Quy định nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình phù hợp với từng bộ phận 

công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình; 

d) Quy định thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình; 

đ) Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công 

trình bị xuống cấp; 

e) Quy định thời gian sử dụng của công trình; 

g) Quy định về nội dung, thời gian đánh giá định kỳ đối với công trình phải đánh giá an toàn 

trong quá trình khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan; 

h) Xác định thời điểm, đối tượng và nội dung cần kiểm định định kỳ; 

i) Quy định thời điểm, phương pháp, chu kỳ quan trắc đối với công trình có yêu cầu thực 

hiện quan trắc; 

k) Các chỉ dẫn khác liên quan đến bảo trì công trình xây dựng và quy định các điều kiện 

nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện bảo trì công 

trình xây dựng. 

2. Trách nhiệm lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng: 

a) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình lập và bàn giao cho chủ đầu tư quy trình bảo trì 

công trình xây dựng, bộ phận công trình cùng với hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; 

cập nhật quy trình bảo trì cho phù hợp với các nội dung thay đổi thiết kế trong quá trình thi 

công xây dựng (nếu có) trước khi nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa 

vào sử dụng; 

b) Nhà thầu cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình lập và bàn giao cho chủ đầu tư quy trình 

bảo trì đối với thiết bị do mình cung cấp trước khi lắp đặt vào công trình; 
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c) Trường hợp nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị không lập 

được quy trình bảo trì, chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn khác có đủ điều kiện năng lực 

để lập quy trình, bảo trì cho các đối tượng nêu tại Điểm a, Điểm b Khoản này và có trách 

nhiệm chi trả chi phí tư vấn; 

d) Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì theo quy định tại Điểm b Khoản 1 

Điều 126 Luật Xây dựng. Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có 

thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ quy trình 

bảo trì công trình xây dựng do nhà thầu thiết kế lập làm cơ sở cho việc phê duyệt; 

đ) Đối với các công trình xây dựng đã đưa vào khai thác, sử dụng nhưng chưa có quy trình 

bảo trì thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình tổ chức lập và phê duyệt quy 

trình bảo trì công trình xây dựng, có thể tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng 

làm cơ sở để lập quy trình bảo trì công trình xây dựng nếu cần thiết. Trong quy trình bảo trì 

phải xác định rõ thời gian sử dụng còn lại của công trình. 

3. Không bắt buộc phải lập quy trình bảo trì riêng cho từng công trình cấp III trở xuống, nhà 

ở riêng lẻ và công trình tạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Chủ sở hữu hoặc 

người quản lý sử dụng của các công trình này vẫn phải thực hiện bảo trì công trình xây dựng 

theo các quy định về bảo trì công trình xây dựng của Nghị định này. 

4. Trường hợp có tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo trì hoặc có quy trình bảo trì của công trình 

tương tự phù hợp thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có thể áp dụng tiêu 

chuẩn kỹ thuật hoặc quy trình đó cho công trình mà không cần lập quy trình bảo trì riêng. 

5. Điều chỉnh quy trình bảo trì công trình xây dựng: 

a) Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình được quyền điều chỉnh quy trình bảo 

trì khi phát hiện thấy những yếu tố bất hợp lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình, 

gây ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng công trình và chịu trách nhiệm về quyết định của 

mình; 

b) Nhà thầu lập quy trình bảo trì có nghĩa vụ sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi những nội dung 

bất hợp lý trong quy trình bảo trì nếu do lỗi của mình gây ra và có quyền từ chối những yêu 

cầu điều chỉnh quy trình bảo trì không hợp lý của chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng 

công trình; 

c) Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có quyền thuê nhà thầu khác có đủ 

điều kiện năng lực thực hiện sửa đổi, bổ sung thay đổi quy trình bảo trì trong trường hợp 

nhà thầu lập quy trình bảo trì ban đầu không thực hiện các việc này. Nhà thầu thực hiện sửa 

đổi, bổ sung quy trình bảo trì công trình xây dựng phải chịu trách nhiệm về chất lượng công 

việc do mình thực hiện; 

d) Đối với công trình sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì để thực hiện bảo trì, khi tiêu chuẩn 

này được sửa đổi hoặc thay thế thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có 

trách nhiệm thực hiện bảo trì theo nội dung đã được sửa đổi; 

đ) Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm phê duyệt những nội 

dung điều chỉnh của quy trình bảo trì, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Điều 39. Kế hoạch bảo trì công trình xây dựng              
1. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình lập kế hoạch bảo trì công trình xây 

dựng hằng năm trên cơ sở quy trình bảo trì được phê duyệt và hiện trạng công trình. 

2. Nội dung chính của kế hoạch bảo trì công trình xây dựng bao gồm: 

a) Tên công việc thực hiện; 

b) Thời gian thực hiện; 

c) Phương thức thực hiện; 

d) Chi phí thực hiện. 

3. Kế hoạch bảo trì có thể được sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện. Chủ sở hữu hoặc 

người quản lý sử dụng công trình quyết định việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch bảo trì công 

trình xây dựng. 

4. Việc sửa chữa công trình, thiết bị tùy theo mức độ chi phí, thủ tục được thực hiện như 

sau: 
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a) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí dưới 5 trăm triệu đồng từ 

nguồn vốn ngân sách nhà nước thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự 

quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung sau: Tên bộ phận công trình hoặc thiết bị 

cần sửa chữa, thay thế; lý do sửa chữa hoặc thay thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối 

lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành; 

b) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí thực hiện từ 5 trăm triệu đồng 

trở lên từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công 

trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư 

xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình; 

c) Đối với công việc sửa chữa công trình không sử dụng vốn từ nguồn ngân sách nhà nước, 

khuyến khích chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tham khảo, áp dụng các nội 

dung nêu tại Điểm a, Điểm b Khoản này. 

Điều 40. Thực hiện bảo trì công trình xây dựng 
1. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự tổ chức thực hiện việc kiểm tra, bảo 

dưỡng và sửa chữa công trình theo quy trình bảo trì công trình được phê duyệt nếu đủ điều 

kiện năng lực hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện. 

2. Kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện kịp thời các dấu 

hiệu xuống cấp, những hư hỏng của công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình làm cơ sở cho 

việc bảo dưỡng công trình. 

3. Bảo dưỡng công trình được thực hiện theo kế hoạch bảo trì hằng năm và quy trình bảo trì 

công trình xây dựng được phê duyệt. 

4. Sửa chữa công trình bao gồm: 

a) Sửa chữa định kỳ công trình bao gồm sửa chữa hư hỏng hoặc thay thế bộ phận công trình, 

thiết bị lắp đặt vào công trình bị hư hỏng được thực hiện định kỳ theo quy định của quy 

trình bảo trì; 

b) Sửa chữa đột xuất công trình được thực hiện khi bộ phận công trình, công trình bị hư 

hỏng do chịu tác động đột xuất như gió, bão, lũ lụt, động đất, va đập, cháy và những tác 

động đột xuất khác hoặc khi bộ phận công trình, công trình có biểu hiện xuống cấp ảnh 

hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành, khai thác công trình. 

5. Kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo trì được thực hiện trong các 

trường hợp sau: 

a) Kiểm định định kỳ theo quy trình bảo trì công trình đã được phê duyệt; 

b) Khi phát hiện thấy chất lượng công trình có những hư hỏng của một số bộ phận công 

trình, công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử 

dụng; 

c) Khi có yêu cầu đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình phục vụ cho việc lập quy 

trình bảo trì đối với những công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì; 

d) Khi cần có cơ sở để quyết định việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình đối với các 

công trình đã hết tuổi thọ thiết kế hoặc làm cơ sở cho việc cải tạo, nâng cấp công trình; 

đ) Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. 

6. Quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì phải được thực hiện trong các trường hợp 

sau: 

a) Các công trình quan trọng quốc gia, công trình khi xảy ra sự cố có thể dẫn tới thảm họa; 

b) Công trình có dấu hiệu lún, nghiêng, nứt và các dấu hiệu bất thường khác có khả năng 

gây sập đổ công trình; 

c) Theo yêu cầu của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng; 

Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quy định về danh mục các 

công trình bắt buộc phải quan trắc trong quá trình khai thác sử dụng. 

7. Trường hợp công trình có nhiều chủ sở hữu thì ngoài việc chịu trách nhiệm bảo trì phần 

công trình thuộc sở hữu riêng của mình, các chủ sở hữu có trách nhiệm bảo trì cả phần công 

trình thuộc sở hữu chung theo quy định của pháp luật có liên quan. 
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8. Đối với các công trình chưa bàn giao được cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng 

công trình, Chủ đầu tư có trách nhiệm lập kế hoạch bảo trì công trình xây dựng và thực hiện 

việc bảo trì công trình xây dựng theo các nội dung quy định tại Điều này và Điều 39 Nghị 

định này. Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho Chủ sở 

hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình trước khi bàn giao công trình đưa vào khai thác, 

sử dụng. 

Điều 41. Quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng 
1. Việc kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ và đột xuất được chủ sở hữu hoặc người 

quản lý, sử dụng công trình thực hiện bằng trực quan, bằng các số liệu quan trắc thường 

xuyên (nếu có) hoặc bằng các thiết bị kiểm tra chuyên dụng khi cần thiết. 

2. Công tác bảo dưỡng công trình được thực hiện từng bước theo quy định tại quy trình bảo 

trì công trình xây dựng. Kết quả thực hiện công tác bảo dưỡng công trình phải được ghi 

chép và lập hồ sơ; chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm xác 

nhận việc hoàn thành công tác bảo dưỡng và quản lý trong hồ sơ bảo trì công trình xây 

dựng. 

3. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức giám sát, 

nghiệm thu công tác thi công sửa chữa; lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ sửa chữa công trình 

theo quy định của pháp luật về quản lý công trình xây dựng và các quy định pháp luật khác 

có liên quan. 

4. Công việc sửa chữa công trình phải được bảo hành không ít hơn 6 tháng đối với công 

trình từ cấp II trở xuống và không ít hơn 12 tháng đối với công trình từ cấp I trở lên. 

5. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thỏa thuận với nhà thầu sửa chữa 

công trình về quyền và trách nhiệm bảo hành, thời gian bảo hành, mức tiền bảo hành đối với 

các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng. 

6. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức giám sát, 

nghiệm thu công tác thi công sửa chữa; lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ sửa chữa công trình 

theo quy định của pháp luật. 

7. Trường hợp công trình có yêu cầu về quan trắc hoặc phải kiểm định chất lượng thì chủ sở 

hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực để 

thực hiện. Trường hợp cần thiết chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có thể 

thuê tổ chức độc lập để đánh giá báo cáo kết quả kiểm định, báo cáo kết quả quan trắc. 

8. Tài liệu phục vụ bảo trì công trình xây dựng: 

a) Các tài liệu phục vụ công tác bảo trì bao gồm quy trình bảo trì công trình xây dựng, bản 

vẽ hoàn công, lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình và các hồ sơ, tài liệu cần thiết khác 

phục vụ cho bảo trì công trình xây dựng; 

b) Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao các tài liệu phục vụ bảo trì công trình xây dựng cho 

chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình trước khi bàn giao công trình đưa vào 

khai thác, sử dụng. 

9. Hồ sơ bảo trì công trình xây dựng bao gồm: 

a) Các tài liệu phục vụ công tác bảo trì công trình xây dựng nêu tại Khoản 8 Điều này; 

b) Kế hoạch bảo trì; 

c) Kết quả kiểm tra công trình thường xuyên và định kỳ; 

d) Kết quả bảo dưỡng, sửa chữa công trình; 

đ) Kết quả quan trắc, kết quả kiểm định chất lượng công trình (nếu có); 

e) Kết quả đánh giá an toàn chịu lực và vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử 

dụng (nếu có); 

g) Các tài liệu khác có liên quan. 

Điều 42. Chi phí bảo trì công trình xây dựng 
1. Kinh phí bảo trì công trình xây dựng được hình thành từ các nguồn sau đây: 

a) Ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương) phân bổ hàng năm 

đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; 

b) Nguồn thu phí sử dụng công trình xây dựng ngoài ngân sách nhà nước; 
992



c) Nguồn vốn của chủ đầu tư, chủ sở hữu đối với các công trình kinh doanh; 

d) Nguồn đóng góp và huy động của các tổ chức, cá nhân; 

đ) Các nguồn vốn hợp pháp khác. 

2. Chi phí lập, thẩm tra quy trình bảo trì công trình xây dựng: 

a) Chi phí lập, thẩm tra quy trình bảo trì công trình xây dựng được tính trong tổng mức đầu 

tư xây dựng công trình; 

b) Chi phí lập, thẩm tra quy trình bảo trì công trình xây dựng đối với công trình đã đưa vào 

khai thác, sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì được tính trong chi phí bảo trì công trình 

xây dựng; 

c) Chi phí điều chỉnh quy trình bảo trì công trình xây dựng nằm trong chi phí bảo trì công 

trình xây dựng. Nhà thầu lập quy trình bảo trì công trình xây dựng có trách nhiệm chi trả chi 

phí thực hiện điều chỉnh quy trình bảo trì công trình xây dựng trong trường hợp việc phải 

thực hiện điều chỉnh này do lỗi của mình gây ra. 

3. Dự toán bảo trì công trình xây dựng: 

a) Dự toán bảo trì công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là dự toán bảo trì) được xác định 

theo công việc bảo trì cụ thể và là căn cứ để chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công 

trình quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng; 

b) Dự toán bảo trì được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo kế 

hoạch bảo trì và đơn giá xây dựng theo quy định của cấp có thẩm quyền phục vụ bảo trì 

công trình xây dựng để thực hiện khối lượng công việc đó; 

c) Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định 

và phê duyệt dự toán bảo trì đối với các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

và vốn nhà nước ngoài ngân sách để thực hiện bảo trì công trình xây dựng. 

Đối với các công trình sử dụng nguồn vốn khác, khuyến khích chủ sở hữu hoặc người quản 

lý, sử dụng công trình tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí bảo trì; 

d) Các cơ quan quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 51 Nghị định này căn cứ 

phương pháp lập định mức xây dựng phục vụ bảo trì công trình xây dựng do Bộ Xây dựng 

hướng dẫn, tổ chức xây dựng và công bố các định mức xây dựng phục vụ bảo trì cho các 

công trình phù hợp với đặc thù của Bộ, địa phương và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, 

quản lý. 

4. Chủ sở hữu công trình hoặc người quản lý, sử dụng công trình phê duyệt dự toán bảo trì 

công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí trong hoạt động xây 

dựng. 

5. Quản lý, thanh toán, quyết toán chi phí bảo trì công trình xây dựng: 

a) Đối với công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chủ sở hữu hoặc 

người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí 

bảo trì công trình xây dựng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định 

khác của pháp luật có liên quan; 

b) Đối với công trình xây dựng không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện 

bảo trì, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình chịu trách nhiệm quản lý kinh 

phí thực hiện bảo trì và thanh toán, quyết toán chi phí bảo trì công trình xây dựng. 

6. Đối với trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 40 Nghị định này, chi phí bảo trì công 

trình xây dựng được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình. 

Điều 43. Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình 

khai thác, sử dụng 
1. Công trình quan trọng quốc gia, công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, ảnh hưởng đến 

an toàn cộng đồng phải được tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn của công trình trong quá 

trình khai thác sử dụng. 

2. Nội dung đánh giá bao gồm an toàn chịu lực và an toàn vận hành trong quá trình khai 

thác, sử dụng của công trình. Việc đánh giá an toàn phòng cháy và chữa cháy, an toàn hạt 

nhân và các nội dung đánh giá an toàn khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có 

liên quan. 
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3. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải tổ chức đánh giá định kỳ về an 

toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình, gửi kết quả đánh giá đến cơ quan có thẩm 

quyền quy định tại Khoản 4 Điều này để theo dõi và kiểm tra. 

4. Thẩm quyền kiểm tra công tác đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành trong quá trình 

khai thác, sử dụng công trình: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây 

dựng chuyên ngành kiểm tra đối với công trình cấp I trở lên theo chuyên ngành quản lý quy 

định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Nghị định này; 

b) Sở Xây dựng và Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra đối với công 

trình trên địa bàn từ cấp II trở xuống theo chuyên ngành quản lý quy định tại Khoản 4 Điều 

51 Nghị định này; 

c) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thực hiện kiểm tra đối với các công trình quốc 

phòng, an ninh. 

5. Chi phí thực hiện việc đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác sử dụng bao 

gồm chi phí kiểm định chất lượng, chi phí thuế chuyên gia và các chi phí cần thiết khác do 

chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình chi trả và được tính vào chi phí bảo trì 

công trình xây dựng. 

6. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Bộ 

Quốc phòng và Bộ Công an quy định về đối tượng công trình, tần suất đánh giá, quy trình 

đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành của công trình trong quá trình khai thác, sử 

dụng. 

Điều 44. Xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho 

khai thác, sử dụng 
1. Khi phát hiện công trình, hạng mục công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an 

toàn cho việc khai thác, sử dụng thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có 

trách nhiệm thực hiện các việc sau đây: 

a) Kiểm tra lại hiện trạng công trình; 

b) Tổ chức kiểm định chất lượng công trình (nếu cần thiết); 

c) Quyết định thực hiện các biện pháp khẩn cấp như hạn chế sử dụng công trình, ngừng sử 

dụng công trình, di chuyển người và tài sản để bảo đảm an toàn nếu công trình có nguy cơ 

sập đổ; 

d) Báo cáo ngay với chính quyền địa phương nơi gần nhất; 

đ) Sửa chữa những hư hỏng có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, an toàn vận 

hành của công trình hoặc phá dỡ công trình khi cần thiết. 

2. Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin bộ phận công trình hoặc công trình có dấu hiệu 

nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng thì chính quyền địa phương 

có trách nhiệm: 

a) Tổ chức kiểm tra, thông báo, yêu cầu và hướng dẫn chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử 

dụng công trình tổ chức khảo sát, kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ nguy hiểm, thực 

hiện sửa chữa hoặc phá dỡ bộ phận công trình hoặc công trình, nếu cần thiết; 

b) Yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện các biện pháp khẩn 

cấp nêu tại Điểm c Khoản 1 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử 

dụng công trình không chủ động thực hiện để đảm bảo an toàn; 

c) Trường hợp công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng có dấu hiệu nguy hiểm 

có thể dẫn tới nguy cơ sập đổ thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm 

chủ trì, phối hợp với chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng thực hiện ngay các biện pháp 

an toàn, bao gồm hạn chế sử dụng công trình, ngừng sử dụng công trình, di chuyển người và 

tài sản nếu cần thiết để bảo đảm an toàn; 

d) Xử lý trách nhiệm của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình theo quy định 

của pháp luật khi không thực hiện theo các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền quy định tại Khoản 2 Điều 45 Nghị định này. 
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3. Riêng đối với chung cư cũ, chung cư có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho 

việc khai thác, sử dụng, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện các 

quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật về nhà ở. 

4. Mọi công dân đều có quyền thông báo cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công 

trình, cơ quan quản lý nhà nước hoặc các phương tiện thông tin đại chúng biết khi phát hiện 

bộ phận công trình, công trình xây dựng xảy ra sự cố hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không 

đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng để xử lý kịp thời. 

5. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền khi tiếp nhận được thông tin về bộ phận công trình, công trình xây dựng xảy ra sự cố 

hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng có trách 

nhiệm áp dụng các biện pháp an toàn nêu tại Điểm c Khoản 1 Điều này. Trường hợp không 

xử lý kịp thời, gây thiệt hại về người và tài sản thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Điều 45. Xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp 
1. Công trình hết thời hạn sử dụng thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình 

phải thực hiện các công việc sau: 

a) Tổ chức kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình; 

b) Gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng công trình (nếu có) để đảm bảo công năng và an toàn 

sử dụng trước khi xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng công trình; 

c) Tự quyết định việc tiếp tục sử dụng sau khi thực hiện các công việc nêu tại Điểm a, Điểm 

b Khoản này trừ các công trình quy định tại Điểm d Khoản này; 

d) Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình, kết quả sửa chữa 

công trình (nếu có) với các cơ quan quy định tại Khoản 2 Điều này để được xem xét và chấp 

thuận việc kéo dài thời hạn sử dụng đối với công trình quy định tại Phụ lục II Nghị định 

này. 

2. Trách nhiệm thông báo và thẩm quyền xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng có 

nhu cầu sử dụng tiếp: 

a) Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các công trình cấp 

đặc biệt thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Nghị 

định này; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các công trình cấp I, cấp II trên địa bàn; 

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các công trình còn lại trên địa bàn; 

d) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định về trách nhiệm thông báo và thẩm quyền xử lý đối 

với công trình hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp đối với công trình quốc phòng, 

an ninh; 

đ) Riêng đối với nhà ở, thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

3. Việc quyết định thời hạn tiếp tục sử dụng của công trình được căn cứ vào tình trạng kỹ 

thuật, yêu cầu sử dụng cụ thể, loại và cấp của công trình. 

4. Các trường hợp không tiếp tục sử dụng đối với công trình hết thời hạn sử dụng: 

a) Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình không có nhu cầu sử dụng tiếp; 

b) Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình đã thực hiện các quy định tại Khoản 

1 Điều này nhưng công trình không đảm bảo an toàn. 

5. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm phá dỡ công trình quy 

định tại Khoản 4 Điều này. 

Chương VI  

SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Điều 46. Phân cấp sự cố trong quá trình thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công 

trình 
Cấp sự cố được chia thành ba cấp theo mức độ hư hại công trình và thiệt hại về người, bao 

gồm sự cố cấp I, cấp II và cấp III như sau: 

1. Sự cố cấp I bao gồm: 

a) Sự cố công trình xây dựng làm chết từ 6 người trở lên; 
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b) Sập, đổ công trình, hạng mục công trình cấp I trở lên hoặc hư hỏng có nguy cơ gây sập, 

đổ công trình, hạng mục công trình cấp I trở lên. 

2. Sự cố cấp II bao gồm: 

a) Sự cố công trình xây dựng làm chết từ 1 người đến 5 người; 

b) Sập, đổ công trình, hạng mục công trình cấp II, cấp III hoặc hư hỏng có nguy cơ gây sập, 

đổ công trình, hạng mục công trình cấp II và cấp III. 

3. Sự cố cấp III bao gồm các sự cố còn lại ngoài các sự cố công trình xây dựng quy định tại 

Khoản 1, Khoản 2 Điều này. 

Điều 47. Báo cáo sự cố công trình xây dựng 
1. Ngay sau khi xảy ra sự cố, bằng phương pháp nhanh nhất chủ đầu tư phải báo cáo tóm tắt 

về sự cố cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố và cơ quan cấp trên của mình, Ủy ban 

nhân dân cấp xã ngay sau khi nhận được thông tin phải báo cáo cho Ủy ban nhân dân cấp 

huyện và cấp tỉnh về sự cố. 

2. Trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư báo cáo về sự cố bằng văn bản tới 

Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố. Đối với tất cả các 

loại sự cố, nếu có thiệt hại về người thì chủ đầu tư gửi báo cáo cho Bộ Xây dựng và các cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Sau khi nhận được báo cáo bằng văn bản hoặc nhận được thông tin về sự cố, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo sự cố cho Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình 

xây dựng chuyên ngành đối với các sự cố sự cố cấp I và các sự cố khác có thiệt hại về 

người. 

4. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được quyền yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên 

quan cung cấp thông tin về sự cố. 

5. Trường hợp sự cố công trình xảy ra trong quá trình khai thác, sử dụng, chủ sở hữu hoặc 

người quản lý, sử dụng có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, 

Khoản 3 Điều này. 

Điều 48. Giải quyết sự cố công trình xây dựng 
1. Khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm 

thực hiện các biện pháp kịp thời để tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, 

hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố 

và thực hiện báo cáo theo quy định tại Điều 47 Nghị định này. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ 

đạo, hỗ trợ các bên có liên quan tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ hiện trường sự 

cố và thực hiện các công việc cần thiết khác trong quá trình giải quyết sự cố. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng và 

thực hiện các công việc sau: 

a) Xem xét, quyết định dừng, tạm dừng thi công hoặc khai thác sử dụng đối với hạng mục 

công trình, một phần hoặc toàn bộ công trình tùy theo mức độ và phạm vi sự cố; 

b) Xem xét, quyết định việc phá dỡ, thu dọn hiện trường sự cố trên cơ sở đáp ứng các yêu 

cầu sau: Đảm bảo an toàn cho người, tài sản, công trình và các công trình lân cận. Hiện 

trường sự cố phải được các bên liên quan chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép 

các tư liệu cần thiết phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố và lập hồ sơ sự cố trước 

khi phá dỡ, thu dọn; 

c) Thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố cho chủ đầu tư, các chủ thể khác có liên 

quan; các yêu cầu đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc các bên có liên quan phải thực hiện 

để khắc phục sự cố; 

d) Xử lý trách nhiệm của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật; 

đ) Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho 

Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì giải quyết đối với sự cố công trình xây dựng cấp III. 

3. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng trong quá trình thi công xây dựng hoặc chủ sở 

hữu, người quản lý, sử dụng trong quá trình khai thác, sử dụng có trách nhiệm khắc phục sự 

cố theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi khắc phục sự cố, cơ quan có 
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thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này quyết định việc tiếp tục thi công hoặc đưa công 

trình vào sử dụng. 

4. Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chi phí cho việc 

khắc phục sự cố tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sự cố. 

Điều 49. Giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng 
1. Thẩm quyền chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng được quy 

định như sau: 

a) Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức giám định 

nguyên nhân sự cố cấp I đối với công trình xây dựng chuyên ngành theo trách nhiệm quản 

lý quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Nghị định này, trừ trường hợp khác theo yêu cầu 

của Thủ tướng Chính phủ; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức giám định nguyên nhân các sự cố cấp II, cấp III trên 

địa bàn. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể đề nghị Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành phối hợp hoặc tổ chức thực hiện giám định nguyên nhân sự cố nêu trên khi cần thiết; 

c) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình 

quốc phòng, an ninh. 

2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này thành lập Tổ điều tra sự cố để 

giám định nguyên nhân sự cố. Tổ điều tra sự cố bao gồm đại diện các đơn vị của cơ quan 

chủ trì giải quyết sự cố, các cơ quan có liên quan và các chuyên gia về những chuyên ngành 

kỹ thuật liên quan đến sự cố. Trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì tổ chức giám định 

nguyên nhân sự cố chỉ định tổ chức kiểm định thực hiện giám định chất lượng công trình 

phục vụ đánh giá nguyên nhân sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục. 

Đối với sự cố có hậu quả nghiêm trọng, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ủy ban 

hoặc Tổ điều tra sự cố do Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan để 

giám định nguyên nhân sự cố. 

3. Nội dung thực hiện giám định nguyên nhân sự cố: 

a) Thu thập hồ sơ, tài liệu, số liệu kỹ thuật có liên quan và thực hiện các công việc chuyên 

môn để xác định nguyên nhân sự cố; 

b) Đánh giá mức độ an toàn của công trình sau sự cố; 

c) Phân định trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan; 

d) Lập hồ sơ giám định nguyên nhân sự cố, bao gồm: Báo cáo giám định nguyên nhân sự cố 

và các tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện giám định nguyên nhân sự cố. 

4. Chi phí tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng 

a) Trường hợp sự cố công trình xây dựng xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công 

trình, chủ đầu tư có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công 

trình xây dựng. Sau khi có kết quả giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng và 

phân định trách nhiệm thì tổ chức, cá nhân gây ra sự cố công trình xây dựng phải có trách 

nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên nhân sự cố nêu trên. Trường hợp sự cố công 

trình xảy ra do nguyên nhân bất khả kháng thì trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định 

nguyên nhân sự cố thực hiện theo quy định của hợp đồng xây dựng có liên quan; 

b) Trường hợp sự cố công trình xây dựng xảy ra trong quá trình khai thác, sử dụng công 

trình, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm chi trả chi phí tổ 

chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng. Sau khi có kết quả giám định 

nguyên nhân sự cố công trình xây dựng và phân định trách nhiệm thì tổ chức, cá nhân gây ra 

sự cố công trình xây dựng phải có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên 

nhân sự cố nêu trên. Trường hợp sự cố công trình xảy ra do nguyên nhân bất khả kháng thì 

trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức giám định nguyên nhân sự cố do chủ sở hữu hoặc người 

quản lý, sử dụng công trình chi trả. 

Điều 50. Hồ sơ sự cố công trình xây dựng 
Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng có trách nhiệm lập hồ sơ sự cố bao gồm 

các nội dung sau: 
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1. Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố với các nội dung: Tên công trình, hạng mục công 

trình xảy ra sự cố; địa điểm xây dựng công trình, thời điểm xảy ra sự cố, mô tả sơ bộ và diễn 

biến sự cố; tình trạng công trình khi xảy ra sự cố; sơ bộ về tình hình thiệt hại về người và 

vật chất; sơ bộ về nguyên nhân sự cố. 

2. Các tài liệu về thiết kế và thi công xây dựng công trình liên quan đến sự cố. 

3. Hồ sơ giám định nguyên nhân sự cố. 

4. Các tài liệu liên quan đến quá trình giải quyết sự cố. 

Chương VII 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Điều 51. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 
1. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trong phạm 

vi cả nước và quản lý chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành, bao gồm: Công 

trình dân dụng; công trình công nghiệp vật liệu xây dựng; công trình công nghiệp nhẹ; công 

trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông trong đô thị trừ công trình đường sắt, công 

trình cầu vượt sông và đường quốc lộ. 

2. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: 

a) Bộ Giao thông vận tải quản lý chất lượng công trình giao thông trừ các công trình giao 

thông do Bộ Xây dựng quản lý; 

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý chất lượng công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn; 

c) Bộ Công Thương quản lý chất lượng các công trình công nghiệp trừ các công trình công 

nghiệp do Bộ Xây dựng quản lý. 

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý chất lượng các công trình quốc phòng, an ninh. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa 

bàn. Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành giúp Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quản lý chất lượng công trình chuyên ngành trên địa bàn như sau: 

a) Sở Xây dựng quản lý chất lượng các công trình dân dụng; công trình công nghiệp vật liệu 

xây dựng, công trình công nghiệp nhẹ; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông 

trong đô thị trừ công trình đường sắt, công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ; 

b) Sở Giao thông vận tải quản lý chất lượng công trình giao thông trừ các công trình giao 

thông do Sở Xây dựng quản lý. 

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý chất lượng công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn; 

d) Sở Công thương quản lý chất lượng công trình công nghiệp trừ các công trình công 

nghiệp do Sở Xây dựng quản lý. 

Điều 52. Nội dung thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của 

Bộ Xây dựng 
1. Ban hành và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về quản lý chất 

lượng công trình xây dựng. 

2. Tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng 

của các Bộ, ngành, địa phương, các chủ thể tham gia xây dựng công trình và kiểm tra chất 

lượng các công trình xây dựng khi cần thiết. 

3. Yêu cầu, đôn đốc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh thực hiện kiểm tra công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng 

trong phạm vi quản lý của mình. 

4. Hướng dẫn việc đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân 

trên cả nước và đăng tải trên trang thông tin điện tử do Bộ quản lý theo quy định. 

5. Thẩm định thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình. 

6. Kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng chuyên ngành thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ và phối hợp với Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra đối 

với các công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 32 Nghị định này. 
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7. Hướng dẫn về chi phí cho việc lập, thẩm tra và điều chỉnh quy trình bảo trì; xác định tổ 

chức, cá nhân có trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng và hướng dẫn việc đóng góp chi 

phí để bảo trì đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý của Bộ; hướng dẫn phương pháp 

lập dự toán bảo trì công trình xây dựng và tổ chức lập, công bố các định mức xây dựng phục 

vụ bảo trì công trình xây dựng. 

8. Kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng, đánh giá an toàn chịu lực và an toàn 

vận hành trong quá trình khai thác sử dụng. 

9. Xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng đối với công trình hết tuổi thọ thiết kế, xử lý 

đối với công trình có biểu hiện xuống cấp về chất lượng, không đảm bảo an toàn cho việc 

khai thác, sử dụng và thông báo thông tin các công trình hết thời hạn sử dụng được tiếp tục 

sử dụng, tạm dừng sử dụng đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý của Bộ. 

10. Chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương có liên quan thực 

hiện thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo trì công trình xây dựng 

trên phạm vi toàn quốc. 

11. Tổ chức giám định chất lượng đối với các công trình xây dựng quy định tại Khoản 1 

Điều 51 Nghị định này khi được yêu cầu hoặc khi phát hiện công trình có chất lượng không 

đảm bảo yêu cầu theo thiết kế, có nguy cơ mất an toàn chịu lực. 

12. Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 49 Nghị định này đối với 

các công trình xây dựng quy định tại Khoản 1 Điều 51 Nghị định này. 

13. Chủ trì tổ chức xét giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Điều 

9 Nghị định này. 

14. Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hằng năm về tình hình chất lượng, công tác 

quản lý chất lượng công trình xây dựng trên phạm vi cả nước và báo cáo đột xuất khi có yêu 

cầu. 

15. Xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định. 

16. Thực hiện các nội dung quản lý khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến quản 

lý chất lượng công trình xây dựng. 

Điều 53. Nội dung quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của các Bộ, 

ngành khác 
1. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm quản lý chất lượng 

công trình xây dựng như sau: 

a) Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình 

xây dựng áp dụng cho các công trình xây dựng chuyên ngành; 

b) Tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng 

của các chủ thể tham gia xây dựng công trình và kiểm tra chất lượng các công trình xây 

dựng chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ khi cần thiết hoặc khi được Bộ Xây dựng 

yêu cầu; 

c) Báo cáo Bộ Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kết quả kiểm tra công tác quản lý chất lượng và 

chất lượng các công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ; 

d) Thực hiện các quy định từ Khoản 5 đến Khoản 9 Điều 52 Nghị định này đối với công 

trình xây dựng chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ; 

đ) Phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra 

việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo trì công trình xây dựng trên phạm vi toàn quốc; 

e) Tổ chức giám định chất lượng đối với các công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 2 

Điều 51 Nghị định này khi được yêu cầu hoặc khi phát hiện công trình có chất lượng không 

đảm bảo yêu cầu theo thiết kế, có nguy cơ mất an toàn chịu lực; 

g) Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 49 Nghị định này đối với 

các công trình xây dựng quy định tại Khoản 2 Điều 51 Nghị định này; 

h) Phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng theo 

quy định tại Điều 9 Nghị định này. 

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng như 

sau: 
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a) Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình 

quốc phòng, an ninh; 

b) Tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng 

của các chủ thể tham gia xây dựng công trình và kiểm tra chất lượng các công trình quốc 

phòng, an ninh do Bộ quản lý; 

c) Thực hiện các quy định từ Khoản 5 đến Khoản 9 Điều 52 Nghị định này đối với công 

trình quốc phòng, an ninh; 

d) Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo trì công trình xây dựng đối với công 

trình quốc phòng, an ninh; 

đ) Tổ chức giám định chất lượng đối với các công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 3 

Điều 51 Nghị định này khi được yêu cầu hoặc khi phát hiện công trình có chất lượng không 

đảm bảo yêu cầu theo thiết kế, có nguy cơ mất an toàn chịu lực; 

e) Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 49 Nghị định này đối với 

các công trình xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 51 Nghị định này. 

3. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các Bộ, ngành khác tổng hợp, báo 

cáo Bộ Xây dựng về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây 

dựng do Bộ, ngành quản lý trước ngày 15 tháng 12 hằng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu 

cầu. 

Điều 54. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 
1. Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 

cho các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Căn cứ và điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho 

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện chức năng quản 

lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình thuộc địa bàn quản lý. 

2. Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng 

công trình xây dựng trên địa bàn. 

3. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Nghị định này đối với các tổ chức, cá nhân tham 

gia xây dựng công trình trên địa bàn. 

4. Hướng dẫn xác định tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng phù hợp 

với loại công trình, nguồn vốn bảo trì và hình thức sở hữu công trình. 

5. Kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng và đánh giá sự an toàn công trình 

theo quy định. 

6. Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 49 Nghị định này đối với 

các công trình xây dựng trên địa bàn theo quy định tại Khoản 4 Điều 51 Nghị định này. 

7. Tổ chức giám định chất lượng khi được yêu cầu đối với các công trình xây dựng trên địa 

bàn theo quy định tại Khoản 4 Điều 51 Nghị định này. 

8. Phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng theo 

quy định tại Điều 9 Nghị định này. 

9. Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình 

xây dựng trên địa bàn trước ngày 15 tháng 12 hằng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

Điều 55. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý 

nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 
1. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất quản lý nhà 

nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn, thực hiện các việc sau: 

a) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các 

văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn; 

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây 

dựng thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

c) Kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất 

lượng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và chất lượng các 

công trình xây dựng trên địa bàn; 
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d) Chủ trì, phối hợp với Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc tuân 

thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành; 

đ) Thẩm định thiết kế xây dựng công trình xây dựng chuyên ngành do Sở quản lý theo quy 

định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

e) Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 

này đối với công trình xây dựng chuyên ngành do Sở quản lý; 

g) Kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình xây dựng và đánh giá sự an toàn chịu lực và 

vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng đối với công trình, xây dựng chuyên 

ngành do Sở quản lý; 

h) Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức giám định công trình xây dựng khi được yêu cầu 

và tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 49 Nghị định này; theo dõi, 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình sự cố trên địa bàn; 

i) Hướng dẫn việc đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân 

trên cả nước và đăng tải trên trang thông tin điện tử do Sở quản lý theo quy định; 

k) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định kỳ, đột xuất về việc tuân thủ quy định về quản lý 

chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn; 

l) Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp và báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình chất lượng 

công trình xây dựng trên địa bàn định kỳ hằng năm và đột xuất; báo cáo danh sách các nhà 

thầu vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình khi tham gia các hoạt động xây 

dựng trên địa bàn. 

2. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và 

kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công 

trình chuyên ngành và chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn; 

b) Thực hiện quy định tại Điểm đ, Điểm e Khoản 1 Điều này đối với công trình xây dựng 

chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Sở; 

c) Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức giám định công trình xây dựng chuyên ngành khi 

được yêu cầu và tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình xây dựng chuyên 

ngành; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Xây dựng về tình hình chất lượng 

công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn định kỳ hằng năm và đột xuất. 

3. Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng 

trên địa bàn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây 

dựng; 

b) Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình, xây 

dựng đối với các công trình xây dựng được ủy quyền quyết định đầu tư và cấp giấy phép 

xây dựng trên địa bàn; 

c) Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra việc 

thực hiện bảo trì công trình xây dựng và đánh giá sự an toàn chịu lực và vận hành công trình 

trong quá trình khai thác; 

d) Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra công 

trình xây dựng trên địa bàn khi được yêu cầu; 

đ) Thực hiện quy định tại Điểm đ, Điểm e Khoản 1 Điều này đối với công trình được phân 

cấp; 

e) Báo cáo sự cố và giải quyết sự cố theo quy định của Nghị định này; 

g) Tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng định kỳ hằng năm, đột xuất 

việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng 

công trình xây dựng trên địa bàn. 

4. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình thuộc địa bàn 

quản lý trong trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. 

Chương VIII 
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ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 56. Xử lý chuyển tiếp 
Công trình xây dựng khởi công trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc kiểm tra công 

tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định 

số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công 

trình xây dựng. Công trình xây dựng khởi công sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc 

kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi 

công xây dựng công trình thực hiện theo quy định của Nghị định này. 

Điều 57. Tổ chức thực hiện 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và thay thế Nghị định 

số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây 

dựng và Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản 

lý chất lượng công trình xây dựng trừ các nội dung liên quan đến thẩm tra thiết kế của cơ 

quan quản lý nhà nước về xây dựng. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

3. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn 

và tổ chức thực hiện Nghị định này./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban 

của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị 

trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, KTN (3b). XH 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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PHỤ LỤC I 
PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính 

phủ) 

I. CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG 
1. Nhà ở: Nhà chung cư và các loại nhà ở tập thể khác; nhà ở riêng lẻ.

2. Công trình công cộng.

a) Công trình giáo dục: Nhà trẻ, trường mẫu giáo; trường phổ thông các cấp; trường đại học

và cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp; trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, 

trường nghiệp vụ và các loại trường khác; 

b) Công trình y tế: Bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa từ trung ương đến địa

phương; các phòng khám đa khoa, khám chuyên khoa khu vực; trạm y tế, nhà hộ sinh; nhà 

điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, nhà dưỡng lão; cơ sở phòng chống dịch bệnh; 

các cơ sở y tế khác; 

c) Công trình thể thao: Công trình thể thao ngoài trời, công trình thể thao trong nhà và công

trình thể thao khác; 

d) Công trình văn hóa: Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu

phim, rạp xiếc, vũ trường; công trình vui chơi, giải trí và các công trình văn hóa tập trung 

đông người khác; các công trình di tích; bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày, tượng 

đài ngoài trời và các công trình khác có chức năng tương đương; pa nô, biển quảng cáo độc 

lập; 

đ) Công trình tôn giáo, tín ngưỡng. 

Công trình tôn giáo: Trụ sở của tổ chức tôn giáo, chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh đường, 

thánh thất, niệm phật đường, trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo, tượng 

đài, bia, tháp và những công trình tương tự của các tổ chức tôn giáo; 

Công trình tín ngưỡng: Đình, đền, am, miếu, từ đường, nhà thờ họ và những công trình 

tương tự khác; 

e) Công trình thương mại, dịch vụ và trụ sở làm việc: Công trình đa năng, khách sạn, nhà

khách, nhà nghỉ; trụ sở làm việc của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và 

doanh nghiệp; trung tâm thương mại, siêu thị; chợ; cửa hàng, nhà hàng ăn uống, giải khát và 

công trình tương tự khác; nhà phục vụ thông tin liên lạc: bưu điện, bưu cục, nhà lắp đặt thiết 

bị thông tin; 

g) Nhà ga: hàng không, đường thủy, đường sắt; bến xe ô tô; cáp treo vận chuyển người;

h) Trụ sở cơ quan nhà nước: Nhà làm việc của Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, nhà

làm việc của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và cơ quan chuyên môn trực thuộc các cấp; 

trụ sở tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 

II. CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1. Công trình sản xuất vật liệu xây dựng: Nhà máy sản xuất xi măng; mỏ khai thác vật liệu

xây dựng và các công trình sản xuất vật liệu/sản phẩm xây dựng khác. 

2. Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo: Nhà máy luyện kim mầu; nhà máy luyện, cán

thép; nhà máy chế tạo máy động lực và máy nông nghiệp; nhà máy chế tạo máy công cụ và 

thiết bị công nghiệp; nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ; nhà máy chế tạo máy xây dựng; nhà 

máy chế tạo thiết bị toàn bộ; nhà máy sản xuất, lắp ráp phương tiện giao thông (ô tô, xe 

máy, tàu thủy, đầu máy tầu hỏa...); nhà máy chế tạo thiết bị điện- điện tử; nhà máy sản xuất 

công nghiệp hỗ trợ. 

3. Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản: Mỏ than hầm lò; mỏ than lộ thiên; nhà

máy sàng tuyển, chế biến than; nhà máy chế biến khoáng sản; mỏ quặng hầm lò; mỏ quặng 

lộ thiên; nhà máy tuyển quặng, làm giầu quặng; nhà máy sản xuất alumin. 

4. Công trình dầu khí: Các công trình khai thác trên biển (giàn khai thác và tàu chứa dầu);

nhà máy lọc dầu; nhà máy chế biến khí; nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học; kho xăng 

dầu; kho chứa khí hóa lỏng; tuyến ống dẫn khí, dầu; trạm bán xăng dầu; trạm chiết khí hóa 

lỏng; nhà máy sản xuất dầu nhờn; nhà máy tái chế dầu thải. 
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5. Công trình năng lượng: Nhà máy nhiệt điện; nhà máy cấp nhiệt; nhà máy cấp hơi; nhà 

máy cấp khí nén; công trình thủy điện; nhà máy điện nguyên tử; nhà máy điện gió; nhà máy 

điện mặt trời; nhà máy điện địa nhiệt; nhà máy điện thủy triều; nhà máy điện rác; nhà máy 

điện sinh khối; nhà máy điện khí biogas; nhà máy điện đồng phát; đường dây điện và trạm 

biến áp. 

6. Công trình hóa chất: 

a) Công trình sản xuất sản phẩm phân bón; công trình sản phẩm hóa chất bảo vệ thực vật; 

công trình sản xuất sản phẩm hóa dầu; công trình sản xuất sản phẩm hóa dược; công trình 

sản xuất sản phẩm hóa chất cơ bản và hóa chất khác; công trình sản xuất sản phẩm nguồn 

điện hóa học; công trình sản xuất sản phẩm khí công nghiệp; công trình sản xuất sản phẩm 

cao su; công trình sản xuất sản phẩm tẩy rửa; công trình sản xuất sản phẩm sơn, mực in; 

b) Công trình sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; công trình sản xuất tiền chất thuốc nổ; kho 

chứa vật liệu nổ công nghiệp. 

7. Công trình công nghiệp nhẹ: 

a) Công trình công nghiệp thực phẩm: Nhà máy sữa; nhà máy sản xuất bánh kẹo, mỳ ăn 

liền; kho đông lạnh; nhà máy sản xuất dầu ăn, hương liệu; nhà máy sản xuất rượu, bia, nước 

giải khát; nhà máy chế biến khác; 

b) Công trình công nghiệp tiêu dùng: Nhà máy xơ sợi; nhà máy dệt; nhà máy in, nhuộm; 

nhà máy sản xuất các sản phẩm may; nhà máy thuộc da và sản xuất các sản phẩm từ da; nhà 

máy sản xuất các sản phẩm nhựa; nhà máy sản xuất đồ sành sứ, thủy tinh; nhà máy bột giấy 

và giấy; nhà máy sản xuất thuốc lá; các nhà máy sản xuất các sản phẩm tiêu dùng khác; 

c) Công trình công nghiệp chế biến nông, thủy và hải sản: Nhà máy chế biến thủy hải sản; 

nhà máy chế biến đồ hộp; các nhà máy xay xát, lau bóng gạo; các nhà máy chế biến nông 

sản khác. 

III. CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT 
1. Công trình cấp nước: Nhà máy nước, công trình xử lý nước sạch; trạm bơm (nước thô, 

nước sạch hoặc tăng áp); bể chứa nước sạch; tuyến ống cấp nước (nước thô hoặc nước 

sạch). 

2. Công trình thoát nước: Tuyến cống thoát nước mưa, cống chung; tuyến cống thoát nước 

thải; hồ điều hòa; trạm bơm nước mưa; công trình xử lý nước thải; trạm bơm nước thải; 

công trình xử lý bùn. 

3. Công trình xử lý chất thải rắn: 

a) Công trình xử lý chất thải rắn thông thường: trạm trung chuyển; bãi chôn lấp rác; khu liên 

hợp xử lý/khu xử lý; cơ sở xử lý chất thải rắn; 

b) Công trình xử lý chất thải nguy hại. 

4. Công trình chiếu sáng công cộng: mạng lưới điện chiếu sáng, cột đèn. 

5. Công trình khác: 

a) Công trình thông tin, truyền thông: Cột thông tin, công trình thu phát sóng; đường cáp 

truyền dẫn tín hiệu viễn thông (cáp chôn trực tiếp dưới lòng đất, cáp trong cống bể, cáp dưới 

đáy biển, cáp dưới đáy sông, cáp treo); công trình xây dựng lắp đặt cột bê tông (loại cột như 

trên) để treo các loại cáp thông tin; 

b) Nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; 

c) Công viên, cây xanh; 

d) Bãi đỗ ô tô, xe máy: bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe nổi; 

đ) Cống, bể kỹ thuật, hào và tuy nen kỹ thuật. 

IV. CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 
1. Công trình đường bộ: Đường ô tô cao tốc các loại; đường ô tô, đường trong đô thị; đường 

nông thôn, bến phà. 

2. Công trình đường sắt: đường sắt cao tốc và cận cao tốc; đường sắt đô thị, đường sắt trên 

cao, đường tầu điện ngầm (Metro); đường sắt quốc gia; đường sắt chuyên dụng và đường 

sắt địa phương. 
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3. Công trình cầu: cầu đường bộ, cầu bộ hành (không bao gồm cầu treo dân sinh); cầu 

đường sắt; cầu phao; cầu treo dân sinh. 

4. Công trình hầm: Hầm đường ô tô; hầm đường sắt; hầm cho người đi bộ. 

5. Công trình đường thủy nội địa: Công trình sửa chữa/đóng mới phương tiện thủy nội địa 

(bến, ụ, triền, đà, ...); cảng bến thủy nội địa; âu tầu; đường thủy chạy tàu (trên sông, hồ, vịnh 

và đường ra đảo, trên kênh đào). 

6. Công trình hàng hải: bến cảng biển; công trình sửa chữa/đóng mới phương tiện thủy nội 

địa (bến, ụ, triền, đà...); luồng hàng hải (chạy tàu 1 chiều); công trình chỉnh trị (đê chắn 

sóng/chắn cát, kè hướng dòng/bảo vệ bờ). 

7. Các công trình hàng hải khác: bến phà/cảng ngoài đảo, bến cảng chuyên dụng, công trình 

nổi trên biển; hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên sông/biển; đèn biển, đăng tiêu. 

8. Công trình hàng không: Khu bay (bao gồm cả các công trình đảm bảo bay). 

V. CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
1. Công trình thủy lợi: hồ chứa nước; đập ngăn nước (bao gồm đập tạo hồ, đập ngăn mặt, 

giữ ngọt, điều tiết trên sông, suối.v.v..tràn xả lũ; cống lấy nước, cống tiêu nước, cống xả 

nước; kênh, đường ống dẫn nước; đường hầm thủy công; trạm bơm tưới-tiêu và công trình 

thủy lợi khác. 

2. Công trình đê điều: đê sông; đê biển; đê cửa sông và các công trình trên đê, trong đê và 

dưới đê. 

3. Công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và các công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn khác. 

VI. CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG, AN NINH 
Công trình quốc phòng, an ninh là công trình được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà 

nước do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, phục vụ quốc phòng, an ninh. Công trình 

quốc phòng, an ninh không thuộc các loại công trình đã nêu từ Mục I đến Mục V của Phụ 

lục này do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định. 
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PHỤ LỤC II 
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN AN 

TOÀN CỘNG ĐỒNG 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính 

phủ) 

Mã số Loại công trình Cấp công trình 

I CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG   

I.1 Nhà ở Nhà chung cư, nhà ở tập thể, ký túc 

xá, nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên 

Cấp III trở lên 

I.2 Công trình công cộng     

I.2.1 Công trình giáo dục   Cấp III trở lên 

I.2.2 Công trình y tế   Cấp III trở lên 

I.2.3 Công trình thể thao Công trình thể thao ngoài trời (không 

bao gồm sân thể thao), công trình thể 

thao trong nhà 

Cấp III trở lên 

I.2.4 Công trình văn hóa Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn 

hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp 

xiếc, vũ trường 

Cấp III trở lên 

Bảo tàng, thư viện, triển lãm Cấp III trở lên 

Công trình vui chơi, giải trí và các 

công trình văn hóa tập trung đông 

người khác 

Cấp III trở lên 

I.2.5 Công trình thương mại, 

dịch vụ và trụ sở làm việc 

của các tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp, đơn vị sự 

nghiệp và doanh nghiệp 

Công trình đa năng, khách sạn; trụ sở 

làm việc của các tổ chức xã hội, sự 

nghiệp và doanh nghiệp 

Cấp III trở lên 

Trung tâm thương mại, siêu thị Cấp III trở lên 

Nhà phục vụ thông tin liên lạc: bưu 

điện, bưu cục 

Cấp II trở lên 

Cửa hàng, nhà hàng ăn uống, giải 

khát và công trình tương tự khác 

Cấp II trở lên 

I.2.6   Cáp treo vận chuyển người Mọi cấp 

I.2.7 Nhà ga Nhà ga hàng không Mọi cấp 

Nhà ga đường thủy, nhà ga đường 

sắt, bến xe ô tô 

Cấp III trở lên 

II CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 

II.1 Công trình sản xuất vật liệu 

xây dựng 

  Cấp III trở lên 

II.2 Công trình luyện kim và cơ 

khí chế tạo 

  Cấp III trở lên 

II.3 Công trình khai thác mỏ và 

chế biến khoáng sản 

  Cấp III trở lên 

II.4 Công trình dầu khí   Cấp III trở lên 

II.5 Công trình năng lượng   Cấp III trở lên 

II.6 Công trình hóa chất   Cấp III trở lên 

II.7 Công trình công nghiệp nhẹ   Cấp III trở lên 

III CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

III.1 Cấp nước   Cấp II trở lên 

III.2 Thoát nước   Cấp II trở lên 

III.3 Xử lý chất thải rắn   Cấp II trở lên 

III.4 Công trình thông tin, truyền Tháp thu, phát sóng viễn thông, Cấp III trở lên 
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thông truyền thanh, truyền hình, cột BTS 

Đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn 

thông 

Cấp II trở lên 

III.5 Bãi đỗ xe ô tô, xe máy Bãi đỗ xe ngầm Cấp II trở lên 

Bãi đỗ xe nổi Cấp II trở lên 

III.6 Công cáp; hào và tuy nen 

kỹ thuật 

Tuy nen kỹ thuật Cấp II trở lên 

IV CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

IV.1 Đường bộ Đường ô tô cao tốc Mọi cấp 

Đường ô tô, đường trong đô thị Cấp I trở lên 

Bến phà Cấp II trở lên 

Đường sắt   Mọi cấp 

Cầu Cầu đường bộ, cầu bộ hành, cầu 

đường sắt, cầu phao 

Cấp III trở lên 

Hầm Hầm đường ô tô, hầm đường sắt, hầm 

cho người đi bộ 

Cấp III trở lên 

  Hầm tàu điện ngầm (Metro) Mọi cấp 

IV.2 Công trình đường thủy nội 

địa 

Cảng, bến thủy nội địa Cấp III trở lên 

Đường thủy có bề rộng (B) và độ sâu 

(H) nước chạy tầu (bao gồm cả phao 

tiêu, công trình chỉnh trị) 

Cấp III trở lên 

IV.3 Công trình hàng hải   Cấp II trở lên 

IV.4 Công trình hàng không Khu bay (bao gồm cả các công trình 

bảo đảm hoạt động bay) 

Mọi cấp 

V CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

V.1 Công trình thủy lợi Công trình cấp nước Cấp II trở lên 

Hồ chứa nước Cấp III trở lên 

Tường chắn Cấp III trở lên 

Đập ngăn nước và các công trình 

thủy lợi chịu áp khác 

Mọi cấp 

V.2 Công trình đê điều   Mọi cấp 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 59/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015 

NGHỊ ĐỊNH 
VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc 

xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự 

án đầu tư xây dựng. 

Đối với dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài 

trợ nước ngoài được thực hiện theo quy định của Nghị định này và pháp luật về quản lý sử 

dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. 

2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước 

ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
1. Công trình, hạng mục công trình chính thuộc dự án đầu tư xây dựng là công trình, hạng

mục công trình có quy mô, công năng quyết định đến mục tiêu đầu tư của dự án. 

2. Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng được quy định tại Nghị định về quản

lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

3. Công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường là công trình thuộc dự án theo quy định của

pháp luật về bảo vệ môi trường có yêu cầu lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

4. Công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan là công trình có yêu cầu phải tổ

chức thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc theo quy định tại Điều 15 Nghị định này. 

5. Công trình xây dựng theo tuyến là công trình được xây dựng theo hướng tuyến trong một

hoặc nhiều khu vực địa giới hành chính, như: Đường bộ; đường sắt; đường dây tải điện; 

đường cáp viễn thông; đường ống dẫn dầu, dẫn khí, cấp thoát nước; và các công trình tương 

tự khác. 

6. Dự án xây dựng khu nhà ở là dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy hoạch được duyệt,

được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và có từ 02 công 

trình nhà ở trở lên. 

7. Giám đốc quản lý dự án là người được Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban

quản lý dự án khu vực, người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn quản lý dự án phân 

công là người đứng đầu để thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án một dự án đầu tư xây dựng cụ 

thể. 

8. Giấy phép hoạt động xây dựng là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt

Nam cấp cho nhà thầu nước ngoài theo từng hợp đồng sau khi trúng thầu theo quy định của 

pháp luật Việt Nam. 
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9. Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là giấy phép được cấp cho chủ đầu tư để thực hiện 

xây dựng từng phần của công trình xây dựng, như: Móng cọc, phần móng, phần thân; hoặc 

thực hiện xây dựng từng công trình xây dựng trong một dự án đầu tư xây dựng. 

10. Nhà thầu nước ngoài là tổ chức, cá nhân nước ngoài có năng lực pháp luật dân sự; đối 

với cá nhân còn phải có năng lực hành vi dân sự để ký kết và thực hiện hợp đồng. Năng lực 

pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của nhà thầu nước ngoài được xác định theo 

pháp luật của nước mà nhà thầu có quốc tịch. Nhà thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà 

thầu chính, nhà thầu liên danh, nhà thầu phụ. 

11. Tổng thầu xây dựng thực hiện hợp đồng EPC (Engineering, Procurement and 

Construction) là nhà thầu thực hiện toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị công 

nghệ và thi công xây dựng công trình của một dự án đầu tư xây dựng. 

12. Tổng thầu xây dựng thực hiện hợp đồng chìa khóa trao tay là nhà thầu thực hiện toàn bộ 

các công việc lập dự án, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công 

trình của một dự án đầu tư xây dựng. 

13. Văn phòng điều hành là văn phòng của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động tại 

địa phương có công trình xây dựng để thực hiện nhiệm vụ nhận thầu sau khi được cấp giấy 

phép hoạt động xây dựng. Văn phòng điều hành chỉ tồn tại trong thời gian thực hiện hợp 

đồng và giải thể khi hết hiệu lực của hợp đồng. 

14. Vốn nhà nước ngoài ngân sách là vốn nhà nước theo quy định của pháp luật nhưng 

không bao gồm vốn ngân sách nhà nước. 

Điều 3. Nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án đầu tư xây dựng 
1. Dự án đầu tư xây dựng được quản lý thực hiện theo kế hoạch, chủ trương đầu tư, đáp ứng 

các yêu cầu theo quy định tại Điều 51 của Luật Xây dựng năm 2014 và phù hợp với quy 

định của pháp luật có liên quan. 

2. Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, của người quyết định 

đầu tư, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện các hoạt động đầu tư 

xây dựng của dự án. 

3. Quản lý thực hiện dự án phù hợp với loại nguồn vốn sử dụng để đầu tư xây dựng: 

a) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, toàn 

diện, theo đúng trình tự để bảo đảm mục tiêu đầu tư, chất lượng, tiến độ thực hiện, tiết kiệm 

chi phí và đạt được hiệu quả dự án; 

b) Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP (Public - Private Partner) có cấu phần 

xây dựng được quản lý như đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy 

định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; 

c) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách được Nhà nước quản lý về 

chủ trương đầu tư, mục tiêu, quy mô đầu tư, chi phí thực hiện, các tác động của dự án đến 

cảnh quan, môi trường, an toàn cộng đồng, quốc phòng, an ninh và hiệu quả của dự án. Chủ 

đầu tư tự chịu trách nhiệm quản lý thực hiện dự án theo quy định của Nghị định này và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan; 

d) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác được Nhà nước quản lý về mục tiêu, quy mô 

đầu tư và các tác động của dự án đến cảnh quan, môi trường, an toàn cộng đồng và quốc 

phòng, an ninh. 

4. Quản lý đối với các hoạt động đầu tư xây dựng của dự án theo các nguyên tắc được quy 

định tại Điều 4 của Luật Xây dựng năm 2014. 

Điều 4. Chủ đầu tư xây dựng 
Chủ đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 của Luật Xây dựng năm 2014 do 

người quyết định đầu tư quyết định và được quy định cụ thể như sau: 

1. Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, 

đơn vị được Thủ tướng Chính phủ giao. Chủ đầu tư thực hiện thẩm quyền của người quyết 

định đầu tư xây dựng, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 

2. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của 
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các tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được thành lập 

theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được 

giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình. Đối với dự án sử dụng vốn ngân 

sách của cấp xã, chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân cấp xã. Riêng đối với dự án thuộc lĩnh vực 

quốc phòng, an ninh, chủ đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định phù hợp với điều 

kiện cụ thể của mình. 

3. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

nhà nước quyết định đầu tư thì chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên 

ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực do các doanh nghiệp này quyết định 

thành lập hoặc là cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây 

dựng công trình. 

4. Đối với dự án sử dụng vốn khác, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn hoặc 

vay vốn để đầu tư xây dựng. Trường hợp dự án sử dụng vốn hỗn hợp, các bên góp vốn thỏa 

thuận về chủ đầu tư. 

5. Đối với dự án PPP, chủ đầu tư là doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư thành lập theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 5. Phân loại dự án đầu tư xây dựng 
1. Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình chính của 

dự án gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C theo 

các tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công và được quy định chi tiết tại Phụ lục I 

ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng gồm: 

a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo; 

b) Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ 

đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất). 

3. Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo loại nguồn vốn sử dụng gồm: Dự án sử dụng 

vốn ngân sách nhà nước, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án sử dụng 

vốn khác. 

Điều 6. Trình tự đầu tư xây dựng 
1. Trình tự thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 của Luật Xây dựng 

năm 2014 được quy định cụ thể như sau: 

a) Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các công việc: Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi (nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng để xem xét, quyết định đầu tư xây dựng và thực 

hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án; 

b) Giai đoạn thực hiện dự án gồm các công việc: Thực hiện việc giao đất hoặc thuê đất (nếu 

có); chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); khảo sát xây dựng; lập, thẩm 

định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình theo 

quy định phải có giấy phép xây dựng); tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây 

dựng; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; tạm ứng, thanh toán khối 

lượng hoàn thành; nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành; bàn giao công trình hoàn 

thành đưa vào sử dụng; vận hành, chạy thử và thực hiện các công việc cần thiết khác; 

c) Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng gồm các 

công việc: Quyết toán hợp đồng xây dựng, bảo hành công trình xây dựng. 

2. Tùy thuộc điều kiện cụ thể và yêu cầu kỹ thuật của dự án, người quyết định đầu tư quyết 

định trình tự thực hiện tuần tự hoặc kết hợp đồng thời đối với các hạng mục công việc quy 

định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này. 

3. Các bản vẽ thiết kế đã được thẩm định, đóng dấu được giao lại cho chủ đầu tư và chủ đầu 

tư có trách nhiệm lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Chủ đầu tư có trách nhiệm 
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đáp ứng kịp thời yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi cần xem xét hồ sơ đang 

lưu trữ này. Chủ đầu tư nộp tệp tin (file) bản vẽ và dự toán hoặc tệp tin bản chụp (đã chỉnh 

sửa theo kết quả thẩm định) về cơ quan chuyên môn theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 

Luật Xây dựng năm 2014 về xây dựng để quản lý. 

Chương II 

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ 

THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Mục 1: LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Điều 7. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng 
1. Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án quan trọng quốc 

gia, dự án nhóm A tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để có cơ sở xem xét, quyết 

định chủ trương đầu tư xây dựng. Trường hợp các dự án Nhóm A (trừ dự án quan trọng 

quốc gia) đã có quy hoạch được phê duyệt đảm bảo các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 

này thì không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. 

2. Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được thực hiện theo quy định tại Điều 53 của 

Luật Xây dựng năm 2014, trong đó phương án thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi gồm các nội dung sau: 

a) Sơ bộ về địa điểm xây dựng; quy mô dự án; vị trí, loại và cấp công trình chính; 

b) Bản vẽ thiết kế sơ bộ tổng mặt bằng dự án; mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình chính 

của dự án; 

c) Bản vẽ và thuyết minh sơ bộ giải pháp thiết kế nền móng được lựa chọn của công trình 

chính; 

d) Sơ bộ về dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghệ (nếu có). 

Điều 8. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định chủ trương đầu tư 

xây dựng 
1. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

và quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

2. Đối với các dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác (trừ các dự 

án quy định tại Khoản 1 của Điều này) chưa có trong quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng 

được duyệt, chủ đầu tư phải báo cáo Bộ quản lý ngành, Bộ Xây dựng hoặc địa phương theo 

phân cấp để xem xét, chấp thuận bổ sung quy hoạch theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng 

Chính phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch trước khi lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo 

quy định. 

Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi có 

trách nhiệm lấy ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng của Bộ quản lý ngành và các 

cơ quan có liên quan để tổng hợp và trình người quyết định đầu tư xem xét, quyết định chủ 

trương đầu tư. Thời hạn có ý kiến chấp thuận về chủ trương đầu tư xây dựng không quá 20 

(hai mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Điều 9. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 
1. Chủ đầu tư tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Điều 54 của Luật 

Xây dựng năm 2014 để trình người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định dự án, quyết định 

đầu tư, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 52 của Luật Xây dựng năm 2014 và 

Khoản 2 Điều 5 Nghị định này. 

Riêng đối với dự án PPP, việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng do cơ quan, 

tổ chức theo quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thực hiện. Nội 

dung Báo cáo nghiên cứu khả thi được lập theo quy định của Nghị định này và Nghị định 

của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, chủ đầu tư tổ chức lập Báo cáo 

nghiên cứu khả thi sau khi đã có quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền theo 

quy định của Luật Đầu tư công. 

3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng chưa có trong quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng 

thì chủ đầu tư phải báo cáo Bộ quản lý ngành, Bộ Xây dựng hoặc địa phương theo phân cấp 
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để xem xét, chấp thuận bổ sung quy hoạch theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính 

phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch ngành trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Thời 

gian xem xét, chấp thuận bổ sung quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng không quá 45 (bốn 

mươi lăm) ngày. 

4. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp tại khu vực 

chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt thì chủ đầu tư đề nghị cấp giấy phép quy hoạch xây dựng theo quy định tại 

Điều 47 của Luật Xây dựng năm 2014 để làm cơ sở lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. 

5. Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A có yêu cầu về bồi thường, giải phóng 

mặt bằng và tái định cư thì khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, người quyết định 

đầu tư căn cứ điều kiện cụ thể của dự án có thể quyết định tách hợp phần công việc bồi 

thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và tái định cư để hình thành dự án riêng giao cho địa 

phương nơi có dự án tổ chức thực hiện. Việc lập, thẩm định, phê duyệt đối với dự án này 

được thực hiện như một dự án độc lập. 

Điều 10. Thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở 
1. Đối với dự án quan trọng quốc gia: Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng 

thẩm định nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả 

thi theo quy định riêng của pháp luật. 

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì thẩm định các nội dung quy 

định tại Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 đối với dự án nhóm A, dự án từ nhóm B trở 

xuống do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quyết định đầu tư. Đối với các dự án do Thủ tướng 

Chính phủ giao các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức thẩm định thì cơ 

quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc các Bộ này thực hiện việc thẩm định; 

b) Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 

Nghị định này chủ trì thẩm định đối với các nội dung quy định tại Điều 58 của Luật Xây 

dựng năm 2014 của các dự án quy mô từ nhóm B trở xuống được đầu tư xây dựng trên địa 

bàn hành chính của tỉnh, trừ các dự án quy định tại Điểm a, Điểm c Khoản này; 

c) Theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng có chức năng quản lý xây dựng 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì thẩm định dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư. 

3. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở với 

các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 (trừ phần thiết kế 

công nghệ) của dự án nhóm A; dự án quy mô từ nhóm B trở xuống do các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư. Đối với các dự 

án do Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ 

chức thẩm định thì cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc các Bộ này thực hiện việc 

thẩm định thiết kế cơ sở của dự án; 

b) Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quy định tại Điều 76 Nghị 

định này chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở với các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 58 của 

Luật Xây dựng năm 2014 (trừ phần thiết kế công nghệ) của dự án quy mô từ nhóm B trở 

xuống được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ các dự án quy định tại 

Điểm a, Điểm c Khoản này; 

c) Theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng có chức năng quản lý xây dựng 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây 

dựng (trừ phần thiết kế công nghệ) đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư; 
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d) Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định thiết 

kế công nghệ (nếu có), các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại 

Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 và tổng hợp kết quả thẩm định, trình phê duyệt dự 

án; chủ trì tổ chức thẩm định dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì và nâng cấp có tổng mức đầu 

tư dưới 5 (năm) tỷ đồng. 

4. Đối với dự án PPP, cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều này 

chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở với các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật Xây 

dựng năm 2014 (trừ phần thiết kế công nghệ); góp ý kiến về việc áp dụng đơn giá, định 

mức, đánh giá giải pháp thiết kế về tiết kiệm chi phí xây dựng công trình của dự án; đơn vị 

đầu mối quản lý về hoạt động PPP thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng 

dự án chủ trì thẩm định các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế công 

nghệ (nếu có) và tổng hợp kết quả thẩm định thiết kế cơ sở do cơ quan chuyên môn về xây 

dựng thực hiện, trình phê duyệt dự án. 

5. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ 

sở với các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 (trừ phần 

thiết kế công nghệ) của dự án đầu tư xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I; 

b) Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quy định tại Điều 76 Nghị 

định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở với các nội dung quy định tại Khoản 2 

Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 (trừ phần thiết kế công nghệ) của dự án đầu tư xây 

dựng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an 

toàn của cộng đồng đối với công trình từ cấp II trở xuống được xây dựng trên địa bàn hành 

chính của tỉnh; 

c) Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định toàn bộ nội dung dự án theo quy định tại Điều 

58 của Luật Xây dựng năm 2014, trừ các nội dung thẩm định thiết kế cơ sở do cơ quan 

chuyên môn về xây dựng thực hiện được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này. 

6. Cơ quan chủ trì thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm lấy ý kiến của 

cơ quan, tổ chức liên quan về các nội dung của dự án. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến theo 

chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm góp ý kiến bằng văn bản trong thời hạn quy 

định về các nội dung của thiết kế cơ sở; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường; sử dụng 

đất đai, tài nguyên, kết nối hạ tầng kỹ thuật và các nội dung cần thiết khác. 

7. Trong quá trình thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm định 

thiết kế cơ sở, thiết kế công nghệ và các nội dung khác của dự án, cụ thể như sau: 

a) Cơ quan chủ trì thẩm định được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham 

gia thẩm định từng phần dự án, từng phần thiết kế cơ sở, thiết kế công nghệ và các nội dung 

khác của dự án; 

b) Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, cơ quan chuyên môn về 

xây dựng, người quyết định đầu tư được yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá 

nhân có đủ điều kiện năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động 

xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để chủ đầu tư ký kết 

hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Trường hợp tổ chức, cá nhân tư vấn thẩm tra 

chưa đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử 

của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thì phải được cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng, Sở 

Xây dựng chấp thuận bằng văn bản. Tổ chức tư vấn lập dự án không được thực hiện thẩm 

tra dự án do mình lập. 

Điều 11. Trình tự thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở 
1. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước: 

a) Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án đến người quyết định đầu tư, đồng thời gửi tới cơ quan 

chuyên môn về xây dựng quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này để tổ chức thẩm định 

dự án. Hồ sơ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm: Tờ trình thẩm 

1013



định dự án theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; hồ sơ 

dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở; các văn bản pháp lý có liên quan; 

b) Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án, cơ quan chuyên 

môn về xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ có liên quan đến các 

cơ quan, tổ chức theo quy định tại Khoản 6 Điều 10 Nghị định này để lấy ý kiến về nội dung 

liên quan đến dự án. Khi thẩm định dự án có quy mô nhóm A được đầu tư xây dựng trong 

khu vực đô thị, cơ quan chủ trì thẩm định phải lấy ý kiến của Bộ Xây dựng về thiết kế cơ sở. 

2. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án sử dụng vốn khác có yêu cầu 

thẩm định thiết kế cơ sở: 

a) Chủ đầu tư, đơn vị đầu mối quản lý về hoạt động PPP gửi hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án 

đến người quyết định đầu tư, đồng thời gửi tới cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định 

tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 10 Nghị định này để tổ chức thẩm định; 

b) Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ dự án, cơ quan 

chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo hồ sơ đến các cơ quan, tổ 

chức có liên quan theo quy định tại Khoản 6 Điều 10 Nghị định này để lấy ý kiến về nội 

dung liên quan đến thiết kế cơ sở của dự án. 

3. Thời hạn có văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự án, thiết kế cơ sở 

theo quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều này quy định như sau: Không 

quá 30 (ba mươi) ngày đối với dự án quan trọng quốc gia; 20 (hai mươi) ngày đối với dự án 

nhóm A; 15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B và 10 (mười) ngày đối với dự án nhóm 

C. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem 

như đã chấp thuận về nội dung xin ý kiến về thiết kế cơ sở và chịu trách nhiệm về lĩnh vực 

quản lý của mình. 

4. Thời gian thẩm định dự án theo quy định tại Điều 59 của Luật Xây dựng năm 2014. Thời 

hạn thẩm định thiết kế cơ sở: Không quá 60 (sáu mươi) ngày đối với dự án quan trọng quốc 

gia, 30 (ba mươi) ngày đối với dự án nhóm A, 20 (hai mươi) ngày đối với dự án nhóm B và 

15 (mười lăm) ngày đối với dự án nhóm C. 

5. Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn 

vị tư vấn thẩm tra theo quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 10 Nghị định này, trong thời gian 

5 (năm) ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn 

bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết 

hợp đồng với tư vấn thẩm tra; thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 30 (ba mươi) 

ngày đối với dự án quan trọng quốc gia; 20 (hai mươi) ngày đối với dự án nhóm A; 15 

(mười lăm) ngày đối với dự án nhóm B và 10 (mười) ngày đối với dự án nhóm C. Chủ đầu 

tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết 

định đầu tư để làm cơ sở thẩm định dự án, thiết kế cơ sở. 

6. Cơ quan chủ trì thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm tổ chức thẩm 

định theo cơ chế một cửa liên thông đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo quy định của 

Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định này. Mẫu văn bản kết quả thẩm định dự án, thẩm 

định thiết kế cơ sở thực hiện theo Mẫu số 02 và 03 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định này. 

Điều 12. Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng 
1. Dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt tại quyết định đầu tư xây dựng. Thẩm quyền 

quyết định đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 60 Luật Xây dựng năm 2014. 

2. Nội dung chủ yếu của quyết định đầu tư xây dựng gồm: 

a) Tên dự án; 

b) Chủ đầu tư; 

c) Tổ chức tư vấn lập dự án, khảo sát (nếu có), lập thiết kế cơ sở; 

d) Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng, tiến độ thực hiện dự án; 

đ) Công trình xây dựng chính, các công trình xây dựng và cấp công trình thuộc dự án; 

e) Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng; 
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g) Thiết kế cơ sở, thiết kế công nghệ (nếu có), quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng được 

lựa chọn; 

h) Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có), vận hành sử dụng công 

trình; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, phương án bảo vệ môi trường (nếu có), 

phòng chống cháy nổ; 

i) Tổng mức đầu tư và dự kiến phân bổ nguồn vốn sử dụng theo tiến độ; 

k) Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng. 

2. Bộ Xây dựng quy định chi tiết về hồ sơ trình thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở và 

mẫu quyết định đầu tư xây dựng. 

Điều 13. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
1. Dự án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định này. 

2. Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm: 

a) Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo Mẫu số 04 

quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 55 của Luật 

Xây dựng năm 2014. 

3. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng quy định như sau: 

a) Thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế bản vẽ thi 

công, dự toán xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định này; mẫu kết 

quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả 

thẩm định và trình hồ sơ dự án đến người quyết định đầu tư để xem xét, quyết định đầu tư 

xây dựng. 

Điều 14. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở 
1. Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách 

theo quy định tại Điểm b, Điểm d Khoản 1 Điều 61 của Luật Xây dựng năm 2014 được quy 

định cụ thể như sau: 

a) Chủ đầu tư phải có phương án giải trình, chứng minh hiệu quả bổ sung do việc điều chỉnh 

dự án mang lại gồm: Hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội đối với dự án sản xuất, 

kinh doanh, dự án có yêu cầu thu hồi vốn; hiệu quả trong giai đoạn xây dựng, hiệu quả kinh 

tế - xã hội đối với dự án không có yêu cầu thu hồi vốn; 

b) Điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án khi quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực 

tiếp đến vị trí địa điểm xây dựng, hướng tuyến, quy mô, công năng sử dụng các công trình 

thuộc dự án; 

c) Việc điều chỉnh dự án do yếu tố trượt giá xây dựng được thực hiện theo Nghị định của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

2. Việc thẩm định dự án, thiết kế cơ sở điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị 

định này. 

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm trình đề xuất điều chỉnh dự án, thiết kế cơ sở để người quyết 

định đầu tư xem xét, quyết định. 

Điều 15. Thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng 
1. Công trình công cộng quy mô lớn, có yêu cầu kiến trúc đặc thù phải tổ chức thi tuyển 

hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc gồm: 

a) Công trình công cộng cấp I, cấp đặc biệt; 

b) Trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, trung tâm hành chính - chính trị, trung tâm phát thanh, 

truyền hình; 

c) Nhà ga đường sắt trung tâm cấp tỉnh, nhà ga hàng không dân dụng; 

d) Công trình giao thông trong đô thị từ cấp II trở lên có yêu cầu thẩm mỹ cao (cầu qua 

sông, cầu vượt, ga đường sắt nội đô); 
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đ) Các công trình có vị trí quan trọng, có yêu cầu cao về kiến trúc (công trình tượng đài, 

điểm nhấn trong đô thị); 

2. Bộ Xây dựng quy định chi tiết các công trình khác có ý nghĩa quan trọng trong đô thị và 

trên các tuyến đường chính cần tổ chức thi tuyển; quy định cụ thể về hình thức thi tuyển, 

tuyển chọn thiết kế kiến trúc xây dựng; quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

liên quan đến thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc và chi phí cho việc thi tuyển, tuyển 

chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. 

Tổ chức, cá nhân có phương án thiết kế kiến trúc được lựa chọn được ưu tiên thực hiện các 

bước thiết kế tiếp theo khi có đủ điều kiện năng lực thực hiện theo quy định. 

Mục 2: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Điều 16. Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng 
1. Người quyết định đầu tư quyết định áp dụng hình thức tổ chức quản lý dự án theo quy 

định tại Điều 62 của Luật Xây dựng năm 2014. 

2. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, hình thức 

tổ chức quản lý dự án được áp dụng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng 

năm 2014 và Điều 17 Nghị định này. 

Trường hợp nếu người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng vốn để đầu 

tư xây dựng công trình là chủ đầu tư dự án thì người quyết định đầu tư giao chủ đầu tư có 

trách nhiệm ký hợp đồng thuê Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu 

vực để thực hiện quản lý dự án theo quy định. 

3. Đối với dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, hình thức tổ 

chức quản lý dự án được áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế về ODA hoặc thỏa 

thuận với nhà tài trợ. Trường hợp điều ước quốc tế về ODA hoặc thỏa thuận với nhà tài trợ 

không có quy định cụ thể thì hình thức tổ chức quản lý dự án được thực hiện theo quy định 

của Nghị định này. 

4. Đối với dự án sử dụng vốn khác, người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự 

án phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án. 

5. Đối với dự án PPP, doanh nghiệp dự án lựa chọn hình thức quản lý dự án quy định tại 

Điều 19, Điều 20 Nghị định này. 

Điều 17. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực 
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, 

Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định thành lập 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu 

vực (sau đây gọi là Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực) để thực 

hiện chức năng chủ đầu tư và nhiệm vụ quản lý đồng thời nhiều dự án sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách. 

2. Hình thức Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được áp dụng đối 

với các trường hợp: 

a) Quản lý các dự án được thực hiện trong cùng một khu vực hành chính hoặc trên cùng một 

hướng tuyến; 

b) Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc cùng một chuyên ngành; 

c) Quản lý các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay của cùng một nhà tài trợ có yêu cầu phải 

quản lý thống nhất về nguồn vốn sử dụng. 

3. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thành lập là tổ chức sự 

nghiệp công lập; do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nhà nước thành lập là 

tổ chức thành viên của doanh nghiệp. 

Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực có tư cách pháp nhân đầy đủ, 

được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng thương 

mại theo quy định; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư và trực 
1016



tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

người quyết định đầu tư về các hoạt động của mình; quản lý vận hành, khai thác sử dụng 

công trình hoàn thành khi được người quyết định đầu tư giao. 

4. Căn cứ số lượng dự án cần quản lý, yêu cầu nhiệm vụ quản lý và điều kiện thực hiện cụ 

thể thì cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực có 

thể được sắp xếp theo trình tự quản lý đầu tư xây dựng của dự án hoặc theo từng dự án. 

5. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được thực hiện tư vấn quản 

lý dự án cho các dự án khác trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được 

giao, có đủ điều kiện về năng lực thực hiện. 

Điều 18. Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự 

án khu vực 
1. Người quyết định thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực 

quyết định về số lượng, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các Ban quản 

lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực, cụ thể như sau: 

a) Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự 

án khu vực được thành lập phù hợp với các chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý hoặc theo 

yêu cầu về xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng tại các vùng, khu vực. Việc tổ chức các Ban 

quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an do Bộ trưởng các Bộ này xem xét, quyết định để phù hợp với yêu cầu đặc thù trong 

quản lý ngành, lĩnh vực; 

b) Đối với cấp tỉnh: Các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập gồm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

dân dụng và công nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Riêng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương có thể có thêm Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, Ban quản lý dự án phát triển đô thị. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý đối với Ban quản lý dự án chuyên 

ngành, Ban quản lý dự án khu vực do mình thành lập. 

c) Đối với cấp huyện: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc thực hiện vai trò chủ 

đầu tư và quản lý các dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư xây dựng; 

d) Đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư thì Ủy ban nhân dân cấp xã 

thực hiện vai trò của chủ đầu tư đồng thời ký kết hợp đồng với Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng của cấp huyện hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định tại Khoản 5 Điều 

17 Nghị định này để thực hiện quản lý dự án; 

đ) Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước: Các Ban quản lý dự án chuyên ngành, 

Ban quản lý dự án khu vực được thành lập phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh 

chính hoặc theo các địa bàn, khu vực đã được xác định là trọng điểm đầu tư xây dựng. 

2. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được tổ chức phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ được giao, số lượng, quy mô các dự án cần phải quản lý và gồm các 

bộ phận chủ yếu sau: 

a) Ban giám đốc, các giám đốc quản lý dự án và các bộ phận trực thuộc để giúp Ban quản lý 

dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thực hiện chức năng làm chủ đầu tư và 

chức năng quản lý dự án; 

b) Giám đốc quản lý dự án của các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu 

vực phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 54 Nghị định này; cá nhân đảm 

nhận các chức danh thuộc các phòng, ban điều hành dự án phải có chuyên môn đào tạo và 

có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc do mình đảm nhận. 

3. Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do 

người quyết định thành lập phê duyệt, trong đó phải quy định rõ về các quyền, trách nhiệm 

giữa bộ phận thực hiện chức năng chủ đầu tư và bộ phận thực hiện nghiệp vụ quản lý dự án 

phù hợp với quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và pháp luật có liên quan. 
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4. Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành, 

Ban quản lý dự án khu vực. 

Điều 19. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án 
1. Chủ đầu tư quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án để quản lý 

thực hiện dự án quy mô nhóm A có công trình xây dựng cấp đặc biệt, dự án áp dụng công 

nghệ cao được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận bằng văn bản, dự án về quốc 

phòng, an ninh có yêu cầu bí mật nhà nước, dự án sử dụng vốn khác. 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án là tổ chức sự nghiệp trực thuộc chủ đầu tư, 

có tư cách pháp nhân độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc 

nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định để thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án 

được chủ đầu tư giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về hoạt động quản lý 

dự án của mình. 

3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 64 Nghị định này, được phép thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều 

kiện năng lực để thực hiện một số công việc thuộc nhiệm vụ quản lý dự án của mình. 

4. Chủ đầu tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 của Luật 

Xây dựng năm 2014. 

Điều 20. Thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 
1. Trường hợp Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực không đủ điều 

kiện năng lực để thực hiện một số công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng thì được thuê tổ 

chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện. 

2. Đối với các doanh nghiệp là thành viên của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nếu 

không đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 

ngoài ngân sách hoặc vốn khác thì được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng 

lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện. 

3. Tổ chức tư vấn quản lý dự án có thể đảm nhận thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội 

dung quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư. 

4. Tổ chức tư vấn quản lý dự án được lựa chọn phải thành lập văn phòng quản lý dự án tại 

khu vực thực hiện dự án và phải có văn bản thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của người 

đại diện và bộ máy trực tiếp quản lý dự án gửi chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan. 

5. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát việc thực hiện hợp đồng tư vấn quản lý dự án, xử lý 

các vấn đề có liên quan giữa tổ chức tư vấn quản lý dự án với các nhà thầu và chính quyền 

địa phương trong quá trình thực hiện dự án. 

Điều 21. Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án 
1. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc để 

trực tiếp quản lý đối với dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình xây dựng quy mô nhỏ 

có tổng mức đầu tư dưới 5 (năm) tỷ đồng, dự án có sự tham gia của cộng đồng và dự án có 

tổng mức đầu tư dưới 2 (hai) tỷ đồng do Ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư. 

2. Cá nhân tham gia quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và phải có chuyên môn 

nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ 

điều kiện năng lực để giám sát thi công và tham gia nghiệm thu hạng mục, công trình hoàn 

thành. Chi phí thực hiện dự án phải được hạch toán riêng theo quy định của pháp luật. 

Điều 22. Quản lý dự án của tổng thầu xây dựng 
1. Tổng thầu xây dựng thực hiện hợp đồng EPC, hợp đồng chìa khóa trao tay có trách nhiệm 

tham gia quản lý thực hiện một phần hoặc toàn bộ dự án theo thỏa thuận hợp đồng với chủ 

đầu tư và phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định 

này và các quy định khác của pháp luật có liên quan để thực hiện công việc do mình đảm 

nhận. 

2. Nội dung tham gia quản lý thực hiện dự án của tổng thầu xây dựng gồm: 

a) Thành lập Ban điều hành để thực hiện quản lý theo phạm vi công việc của hợp đồng; 

b) Quản lý tổng mặt bằng xây dựng công trình; 
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c) Quản lý công tác thiết kế xây dựng, gia công chế tạo và cung cấp vật tư, thiết bị, chuyển 

giao công nghệ, đào tạo vận hành; 

d) Quản lý hoạt động thi công xây dựng, các kết nối với công việc của các nhà thầu phụ; 

đ) Điều phối chung về tiến độ thực hiện, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn, vệ 

sinh lao động, bảo vệ môi trường tại công trường xây dựng; 

e) Tổ chức nghiệm thu hạng mục, công trình hoàn thành để bàn giao cho chủ đầu tư; 

g) Quản lý các hoạt động xây dựng khác theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

3. Tổng thầu xây dựng được hưởng một phần chi phí quản lý dự án theo thỏa thuận với chủ 

đầu tư. 

Chương III 

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Mục 1: THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Điều 23. Các bước thiết kế xây dựng 
1. Thiết kế xây dựng gồm các bước: Thiết kế sơ bộ (trường hợp lập Báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi), thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các bước thiết kế khác 

(nếu có) theo thông lệ quốc tế do người quyết định đầu tư quyết định khi quyết định đầu tư 

dự án. 

2. Dự án đầu tư xây dựng gồm một hoặc nhiều loại công trình, mỗi loại công trình có một 

hoặc nhiều cấp công trình. Tùy theo loại, cấp của công trình và hình thức thực hiện dự án, 

việc quy định số bước thiết kế xây dựng công trình do người quyết định đầu tư quyết định, 

cụ thể như sau: 

a) Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình có yêu cầu 

lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; 

b) Thiết kế hai bước gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với 

công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng; 

c) Thiết kế ba bước gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công được áp 

dụng đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng, có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật và 

điều kiện thi công phức tạp; 

d) Thiết kế theo các bước khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế. 

3. Công trình thực hiện trình tự thiết kế xây dựng từ hai bước trở lên thì thiết kế bước sau 

phải phù hợp với các nội dung, thông số chủ yếu của thiết kế ở bước trước. 

4. Trường hợp thiết kế ba bước, nếu nhà thầu thi công xây dựng có đủ năng lực theo quy 

định của pháp luật thì được phép thực hiện bước thiết kế bản vẽ thi công. 

Điều 24. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình 

thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước 
1. Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ 

thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây 

dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình cấp đặc biệt, cấp I; công trình do Thủ 

tướng Chính phủ giao và các công trình thuộc dự án do mình quyết định đầu tư; 

b) Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 

Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp 

thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) 

của công trình từ cấp II trở xuống được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, 

trừ các công trình quy định tại Điểm a Khoản này. 

2. Thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng: 

a) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trường hợp thiết 

kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế hai 

bước; 

b) Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba 

bước. 
1019



Điều 25. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình 

thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách 
1. Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ 

thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 

xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình cấp đặc biệt, cấp I; công trình từ cấp 

III trở lên của dự án thuộc chuyên ngành do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thuộc 

phạm vi quản lý của mình quyết định đầu tư; công trình do Thủ tướng Chính phủ giao và 

các công trình thuộc dự án do mình quyết định đầu tư; 

b) Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 

Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp 

thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai 

bước) của công trình từ cấp III trở lên được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 

tỉnh, trừ các công trình quy định tại Điểm a Khoản này; 

c) Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán phần công nghệ (nếu có) đối 

với các công trình quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này; tổ chức thẩm định thiết kế, dự 

toán xây dựng các công trình còn lại và công trình lưới điện trung áp. 

Người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định do mình thực hiện và có 

trách nhiệm gửi kết quả thẩm định (trừ phần công nghệ) đến cơ quan chuyên môn về xây 

dựng theo phân cấp tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định này để theo dõi, quản lý. 

2. Thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng: 

a) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp 

thiết kế ba bước; 

b) Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết 

kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước; 

c) Đối với dự án đầu tư theo hình thức PPP, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng 

công trình. 

Điều 26. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình 

thuộc dự án sử dụng vốn khác 
1. Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ 

thuật (trường hợp thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước) 

của công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình theo tuyến đi qua hai tỉnh trở lên và công trình 

do Thủ tướng Chính phủ giao; 

b) Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 

76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế ba bước), 

thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình công cộng từ cấp III 

trở lên, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng 

đồng được xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ các công trình quy định tại Điểm 

a Khoản này; 

c) Người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng của các công trình còn 

lại (trừ các công trình quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này), phần thiết kế công nghệ 

(nếu có) và dự toán xây dựng. 

2. Thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng: 

Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán xây dựng công trình. 

Điều 27. Nội dung thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng 
1. Nội dung thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 83 của 

Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định này và Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 
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2. Kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng được lập theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 28. Nội dung phê duyệt thiết kế xây dựng 
1. Các thông tin chung về công trình: Tên công trình, hạng mục công trình (nêu rõ loại và 

cấp công trình); chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; địa điểm xây dựng, diện 

tích sử dụng đất. 

2. Quy mô, công nghệ, các thông số kỹ thuật và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của 

công trình. 

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng. 

4. Các giải pháp thiết kế chính của hạng mục công trình và toàn bộ công trình. 

5. Dự toán xây dựng công trình. 

6. Những yêu cầu phải hoàn chỉnh bổ sung hồ sơ thiết kế và các nội dung khác (nếu có). 

Điều 29. Hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây 

dựng 
Chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để thẩm định, gồm: 

1. Tờ trình thẩm định thiết kế theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định này. 

2. Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan. 

3. Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế 

cơ sở được phê duyệt hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình, trừ công trình 

nhà ở riêng lẻ. 

4. Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây 

dựng công trình; văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi 

trường (nếu có). 

5. Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp 

đồng. 

6. Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà 

nước ngoài ngân sách. 

Điều 30. Quy trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình 
1. Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư chủ 

trì tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo các nội dung quy định tại 

Điều 27 Nghị định này. 

2. Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm định các nội dung của thiết kế, dự 

toán xây dựng công trình. Trong quá trình thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm định được mời tổ 

chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định từng phần thiết kế 

xây dựng, thiết kế công nghệ, dự toán xây dựng công trình để phục vụ công tác thẩm định 

của mình. 

Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây 

dựng, người quyết định đầu tư được yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân 

có năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên 

Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để chủ đầu tư ký kết hợp đồng thẩm 

tra phục vụ công tác thẩm định. Trường hợp tổ chức, cá nhân tư vấn thẩm tra chưa đăng ký 

công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây 

dựng, Sở Xây dựng thì phải được cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng 

chấp thuận bằng văn bản. Tổ chức tư vấn thiết kế không được thực hiện thẩm tra công trình 

do mình thiết kế. 

3. Trong quá trình thẩm định thiết kế xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách 

nhiệm yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định về môi trường, phòng, 

chống cháy, nổ và nội dung khác theo quy định của pháp luật. 

Thời hạn có văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền thẩm định về môi trường, phòng, chống cháy, nổ và nội dung khác theo quy định của 

pháp luật chuyên ngành nhưng không được vượt quá thời gian thẩm tra thiết kế, dự toán xây 
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dựng quy định tại Khoản 4 Điều này. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan 

không có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận về nội dung thẩm định và chịu 

trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình. 

4. Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp đơn 

vị tư vấn thẩm tra theo quy định tại Khoản 2 Điều này, trong thời gian 5 (năm) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản thông 

báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn, ký hợp đồng với tư 

vấn thẩm tra; thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 20 (hai mươi) ngày đối với công 

trình cấp I, cấp đặc biệt; 15 (mười lăm) ngày đối với công trình cấp II và cấp III; 10 (mười) 

ngày đối với các công trình còn lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho cơ 

quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư để làm cơ sở thẩm định thiết kế, dự 

toán xây dựng. 

5. Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình có loại và cấp 

khác nhau thì cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện thẩm định là cơ quan có trách nhiệm thực 

hiện thẩm định đối với công trình, hạng mục công trình chính của dự án đầu tư xây dựng 

công trình. 

6. Đối với các công trình bí mật nhà nước, công trình theo lệnh khẩn cấp và công trình tạm 

thì việc thẩm định, phê duyệt thiết kế được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý 

đầu tư xây dựng công trình đặc thù. 

7. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây 

dựng do mình thực hiện. 

8. Thời gian thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng 

tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau: 

a) Không quá 40 (bốn mươi) ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt; 

b) Không quá 30 (ba mươi) ngày đối với công trình cấp II và cấp III; 

c) Không quá 20 (hai mươi) ngày đối với các công trình còn lại. 

Mục 2: QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Điều 31. Nội dung quản lý thi công xây dựng công trình 
Quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm: 

1. Quản lý chất lượng xây dựng công trình. 

2. Quản lý tiến độ xây dựng thi công xây dựng công trình. 

3. Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình. 

4. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng. 

5. Quản lý hợp đồng xây dựng. 

6. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng. 

Điều 32. Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình 
1. Công trình xây dựng trước khi triển khai phải có tiến độ thi công xây dựng. Tiến độ thi 

công xây dựng công trình do nhà thầu lập phải phù hợp với tiến độ tổng thể của dự án được 

chủ đầu tư chấp thuận. 

2. Đối với công trình xây dựng có quy mô lớn và thời gian thi công kéo dài thì tiến độ xây 

dựng công trình được lập cho từng giai đoạn theo tháng, quý, năm. 

3. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng và các bên có 

liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và điều 

chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở một số giai đoạn bị kéo dài 

nhưng không được làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của dự án. 

4. Trường hợp xét thấy tiến độ tổng thể của dự án bị kéo dài thì chủ đầu tư phải báo cáo 

người quyết định đầu tư quyết định điều chỉnh tiến độ tổng thể của dự án. 

Điều 33. Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình 
1. Việc thi công xây dựng công trình phải được thực hiện theo khối lượng của thiết kế được 

duyệt. 
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2. Khối lượng thi công xây dựng được tính toán, xác nhận giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi 

công xây dựng, tư vấn giám sát theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và được đối chiếu với 

khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng. 

3. Khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công trình được duyệt thì 

chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng phải xem xét để xử lý. 

Khối lượng phát sinh được chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư chấp thuận, phê duyệt 

là cơ sở để thanh toán, quyết toán công trình. 

4. Nghiêm cấm việc khai khống, khai tăng khối lượng hoặc thông đồng giữa các bên tham 

gia dẫn đến làm sai khối lượng thanh toán. 

Điều 34. Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng 
1. Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, 

phương tiện thi công và công trình trước khi thi công xây dựng. Trường hợp các biện pháp 

an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận. 

2. Các biện pháp an toàn và nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công 

trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường 

phải được bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn. 

3. Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm 

tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi xảy ra sự cố mất an toàn phải 

tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đến khi khắc phục xong mới được tiếp tục thi công, Người 

để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

4. Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tập huấn các quy định về 

an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì 

người lao động phải có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động theo quy định của 

pháp luật về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được huấn luyện 

và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động. 

5. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo vệ cá 

nhân, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công 

trường. 

6. Nhà thầu thi công có trách nhiệm bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công 

tác an toàn, vệ sinh lao động như sau: 

a) Đối với công trường của nhà thầu có tổng số lao động trực tiếp đến dưới 50 (năm mươi) 

người thì cán bộ kỹ thuật thi công có thể kiêm nhiệm làm công tác an toàn, vệ sinh lao 

động; 

b) Đối với công trường của nhà thầu có tổng số lao động trực tiếp từ 50 (năm mươi) người 

trở lên thì phải bố trí ít nhất 1 (một) cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn, vệ sinh lao 

động; 

c) Đối với công trường của nhà thầu có tổng số lao động trực tiếp từ 1.000 (một nghìn) 

người trở lên thì phải thành lập phòng hoặc ban an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí tối 

thiểu 2 (hai) cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; 

d) Người làm công tác chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động phải có chứng chỉ hành 

nghề theo quy định tại Điều 51 Nghị định này. 

7. Số lượng cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 

6 Điều này cần được bố trí phù hợp với quy mô công trường, mức độ rủi ro xảy ra tai nạn 

lao động của công trường cụ thể. 

8. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp quản lý có trách nhiệm kiểm tra 

định kỳ hoặc đột xuất công tác quản lý an toàn lao động trên công trường của chủ đầu tư và 

các nhà thầu. Trường hợp công trình xây dựng thuộc đối tượng cơ quan quản lý nhà nước 

kiểm tra công tác nghiệm thu thì công tác kiểm tra an toàn lao động được phối hợp kiểm tra 

đồng thời. 

9. Bộ Xây dựng quy định về công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng. 

Điều 35. Quản lý môi trường xây dựng 
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1. Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho 

người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp 

chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với những công trình xây 

dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến 

đúng nơi quy định. 

2. Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo 

đảm an toàn, vệ sinh môi trường. 

3. Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực 

hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý 

nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy 

định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền 

đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi 

trường. 

4. Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây 

dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của 

mình gây ra. 

Điều 36. Quản lý các công tác khác 
1. Quản lý chất lượng xây dựng công trình 

Việc quản lý chất lượng xây dựng công trình được thực hiện theo quy định của Nghị định 

này, Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực 

hiện. 

2. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của Nghị định này, Nghị 

định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

3. Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng 

Việc quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng được thực hiện theo quy định của Nghị 

định này, Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực 

hiện. 

Mục 3: KẾT THÚC XÂY DỰNG ĐƯA CÔNG TRÌNH CỦA DỰ ÁN VÀO KHAI 

THÁC SỬ DỤNG 

Điều 37. Nghiệm thu đưa công trình và khai thác sử dụng 
1. Công trình xây dựng được đưa vào khai thác sử dụng khi đã xây dựng hoàn chỉnh theo 

thiết kế được duyệt, vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng. 

2. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng công trình, trong quá trình xây dựng có thể tiến hành 

bàn giao từng phần công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành thuộc dự án hoặc dự án 

thành phần để khai thác theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

3. Biên bản nghiệm thu bàn giao từng phần công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công 

trình hoàn thành là văn bản pháp lý để chủ đầu tư đưa công trình vào khai thác sử dụng và 

quyết toán vốn đầu tư. 

4. Hồ sơ bàn giao công trình gồm: Hồ sơ hoàn thành công trình; tài liệu hướng dẫn sử dụng, 

vận hành; quy định bảo trì công trình. 

5. Hồ sơ xây dựng công trình phải được nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ 

nhà nước. 

Điều 38. Kết thúc xây dựng công trình 
1. Kết thúc xây dựng công trình khi chủ đầu tư đã nhận bàn giao toàn bộ công trình và công 

trình đã hết thời gian bảo hành theo quy định. 

2. Trước khi bàn giao công trình, nhà thầu xây dựng phải di chuyển hết tài sản của mình ra 

khỏi khu vực công trường xây dựng. 

Điều 39. Vận hành công trình xây dựng, dự án đầu tư xây dựng 
1. Sau khi nhận bàn giao công trình xây dựng, dự án đầu tư xây dựng chủ đầu tư hoặc tổ 

chức được giao quản lý sử dụng công trình xây dựng có trách nhiệm vận hành, khai thác 
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đảm bảo hiệu quả công trình, dự án theo đúng mục đích và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đã 

được phê duyệt. 

2. Chủ đầu tư hoặc tổ chức được giao quản lý sử dụng công trình xây dựng có trách nhiệm 

thực hiện duy tu, bảo dưỡng, bảo trì công trình theo quy định. 

Mục 4: GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

Điều 40. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng 
1. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với các trường hợp cụ thể được quy định tại Điều 

91, Điều 92 và Điều 93 của Luật Xây dựng năm 2014. 

2. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng trong đô thị tại khu vực chưa có quy hoạch phân khu, 

quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc không yêu cầu lập quy 

hoạch chi tiết theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị thì giấy phép quy hoạch xây 

dựng hoặc thông tin quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp là cơ sở để 

xem xét cấp giấy phép xây dựng. 

Điều 41. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng 
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo; di dời công trình; nhà ở 

riêng lẻ; công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tôn 

giáo; công trình tượng đài, tranh hoành tráng; công trình quảng cáo được thực hiện theo quy 

định tại Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật Xây dựng năm 2014. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tín ngưỡng: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng; 

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật về đất đai; 

c) Bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định theo quy định; 

d) Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì 

thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. 

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và 

tổ chức quốc tế: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng; 

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật về đất đai; 

c) Bản vẽ thiết kế xây dựng đã được thẩm định theo quy định; 

d) Các tài liệu khác theo quy định của hiệp định hoặc điều ước quốc tế đã được ký kết với 

Chính phủ Việt Nam. 

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như quy định đối với từng loại công 

trình, nhà ở riêng lẻ quy định tại Khoản 1 Điều này. 

5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo giai đoạn: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng; 

b) Bản sao một trong những giấy tờ hợp pháp về đất đai theo quy định của pháp luật về đất 

đai; 

c) Bản vẽ thiết kế xây dựng theo quy định, văn bản thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng theo từng giai đoạn (nếu có); 

d) Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đối với công trình quy định phải lập 

dự án. 

6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án: 

a) Tài liệu quy định tại các Điểm a, b, c và đ Khoản 2 Điều 95 của Luật Xây dựng năm 

2014; 

b) Bản vẽ thiết kế của từng công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng, văn bản thẩm định 

thiết kế đối với công trình có yêu cầu do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. 

Mục 5: QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ 

Điều 42. Công trình xây dựng đặc thù 
Công trình xây dựng đặc thù theo quy định tại Điều 128 của Luật Xây dựng năm 2014 gồm: 

1. Công trình bí mật nhà nước: 
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a) Công trình bí mật nhà nước gồm: Công trình xây dựng có yêu cầu phải tuân thủ bảo đảm 

bí mật trong các hoạt động đầu tư xây dựng thuộc các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối 

ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực đặc thù khác; công trình xây dựng được 

quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; 

b) Thủ tướng Chính phủ quyết định việc xây dựng công trình bí mật nhà nước khi có yêu 

cầu đầu tư xây dựng. 

2. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, cấp bách gồm: 

a) Công trình có yêu cầu triển khai cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an 

ninh quốc gia, an toàn sinh mạng cộng đồng; 

b) Công trình thuộc dự án có yêu cầu cấp bách về an ninh, an toàn năng lượng, an toàn về 

môi trường, dự trữ quốc gia, khoa học công nghệ được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ xác nhận bằng văn bản; 

c) Công trình có yêu cầu triển khai xây dựng ngay để tránh gây thảm họa trực tiếp đến sinh 

mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng hoặc để không ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng 

đến các công trình lân cận, công trình liền kề; 

d) Công trình có yêu cầu xây dựng ngay theo lệnh khẩn cấp để khắc phục hoặc ứng cứu kịp 

thời hoặc ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do sự cố bất khả kháng, sự cố công trình xây 

dựng hoặc ứng phó sự cố môi trường đặc biệt nghiêm trọng; 

đ) Công trình thuộc các dự án có yêu cầu cấp bách phải triển khai thực hiện khác theo quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Công trình xây dựng tạm gồm: 

a) Công trình được xây dựng để phục vụ thi công xây dựng công trình chính được quy định 

tại Khoản 2 Điều này; 

b) Các công trình hỗ trợ hoặc bổ trợ cho công trình chính được quy định tại các Điểm c và d 

Khoản 2 Điều này. 

Điều 43. Quản lý đầu tư xây dựng công trình xây dựng đặc thù 
1. Đối với công trình bí mật nhà nước: 

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư xây dựng công trình bí mật nhà nước sau khi được Thủ 

tướng Chính phủ quyết định về chủ trương đầu tư công trình bí mật nhà nước; 

b) Người quyết định đầu tư xây dựng công trình bí mật nhà nước có quyền quyết định hoặc 

ủy quyền cho chủ đầu tư quyết định, chịu trách nhiệm về việc tổ chức quản lý thực hiện dự 

án đầu tư xây dựng và được giao thầu (không thông qua lựa chọn nhà thầu) từ giai đoạn lập 

dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng cho đến giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào 

khai thác, sử dụng. 

2. Đối với công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, có tính cấp bách: 

a) Người quyết định đầu tư xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp, có tính cấp bách tự 

quyết định về trình tự thực hiện đầu tư xây dựng và hình thức quản lý dự án; tự tổ chức 

thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng, giám sát thi công và nghiệm thu 

bàn giao công trình hoàn thành phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng; 

b) Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, có tính cấp bách được miễn giấy phép xây dựng 

theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014; 

c) Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép người quyết định đầu tư xây dựng công trình 

xây dựng theo lệnh khẩn cấp, có tính cấp bách quyết định hoặc ủy quyền cho chủ đầu tư 

quyết định, chịu trách nhiệm về việc tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng và 

được giao thầu (không thông qua lựa chọn nhà thầu) từ giai đoạn lập dự án, khảo sát, thiết 

kế, thi công xây dựng cho đến giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng. 

3. Đối với công trình xây dựng tạm: 

a) Chủ đầu tư tự tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng phù hợp với quy định của 

Nghị định này; tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; tự quyết định 

giao nhận thầu xây dựng công trình hoặc tự thực hiện xây dựng; 
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b) Chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng công trình chính có trách nhiệm phá dỡ, thu dọn công 

trình xây dựng tạm (nếu có) để khôi phục mặt bằng nguyên trạng khi bàn giao công trình 

hoàn thành. 

Chương IV 

ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Mục 1: ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN 

Điều 44. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại 

Việt Nam để đảm nhận các chức danh, được tham gia công việc cho các chức danh hoặc 

hành nghề độc lập quy định tại Khoản 3 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014. 

2. Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ 

hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt 

Nam dưới 6 (sáu) tháng thi được công nhận hành nghề. Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt 

động xây dựng ở Việt Nam từ 6 (sáu) tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng tại Bộ Xây dựng. 

3. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa trong thời hạn 5 (năm) năm, 

khi hết thời hạn phải làm thủ tục cấp lại. 

4. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên toàn 

quốc, bao gồm cả việc ban hành mẫu các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng quy 

định tại Nghị định này. 

5. Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng hạng I; chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là người nước 

ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 

b) Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III; 

c) Tổ chức xã hội - nghề nghiệp có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên của Hội, đối với lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt 

động của mình theo quy định của Bộ Xây dựng. 

Điều 45. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt 

Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù 

hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau: 

a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham 

gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên; 

b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham 

gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở 

lên; 

c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc 

phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân 

có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung 

cấp chuyên nghiệp. 

3. Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến 

lĩnh vực hành nghề. 

Điều 46. Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng 
1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng gồm: 

a) Khảo sát địa hình; 

b) Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình. 

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng phù hợp với loại hình khảo sát 

được quy định tại Điều 73 của Luật Xây dựng năm 2014 như sau: 
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a) Hạng I: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng chuyên ngành ít nhất 1 (một) dự án nhóm A 

hoặc 5 (năm) dự án nhóm B hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp I hoặc 3 (ba) công trình cấp 

II cùng loại; 

b) Hạng II: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng chuyên ngành ít nhất 2 (hai) dự án nhóm B 

hoặc 5 (năm) dự án nhóm C hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp II hoặc 3 (ba) công trình cấp 

III cùng loại; 

c) Hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng chuyên ngành ít nhất 3 (ba) dự án nhóm C hoặc 

ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 3 (ba) công trình cấp IV cùng loại. 

3. Phạm vi hoạt động khảo sát xây dựng: 

a) Hạng I: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng tất cả các nhóm dự án, các cấp công trình 

cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề; 

b) Hạng II: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm B, công trình cấp II trở 

xuống cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề; 

c) Hạng III: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm C, công trình cấp III trở 

xuống cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. 

Điều 47. Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng 
1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng phải có trình độ đại 

học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch và các chuyên ngành phù hợp với yêu 

cầu của đồ án quy hoạch và đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng sau: 

a) Hạng I: Đã làm chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành của ít 

nhất 1 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, 2 (hai) đồ án quy hoạch vùng tỉnh 

hoặc 3 (ba) đồ án quy hoạch vùng liên huyện hoặc 5 (năm) đồ án quy hoạch vùng huyện, 5 

(năm) đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù; 

b) Hạng II: Đã làm chủ trì thiết kế hoặc chủ trì thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành của 

ít nhất 1 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, 2 (hai) đồ án quy hoạch vùng liên 

huyện hoặc 3 (ba) đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc 3 (ba) đồ án quy hoạch 

chung xây dựng khu chức năng đặc thù; 

c) Hạng III: Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành của ít nhất 1 

(một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc 3 (ba) đồ án quy hoạch chung xây dựng 

khu chức năng đặc thù hoặc 5 (năm) đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì bộ môn chuyên ngành của các đồ án quy 

hoạch xây dựng; 

b) Hạng II: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì bộ môn chuyên ngành đồ án quy hoạch vùng 

tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù có 

quy mô dân số tương đương với đô thị loại II trở xuống, quy hoạch phân khu và quy hoạch 

chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn; 

c) Hạng III: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì bộ môn chuyên ngành đồ án quy hoạch 

vùng huyện, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù, 

quy hoạch xây dựng nông thôn. 

Điều 48. Chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình bao gồm: 

a) Thiết kế kiến trúc công trình; 

b) Thiết kế nội - ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan; 

c) Thiết kế kết cấu công trình; 

d) Thiết kế điện - cơ điện công trình; 

đ) Thiết kế cấp - thoát nước; 

e) Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; 

g) Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng; 

h) Thiết kế phòng cháy - chữa cháy. 

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình: 
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a) Hạng I: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc 

liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 2 (hai) công trình cấp II 

và đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp I trở lên 

cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề; 

b) Hạng II: Đã làm chủ trì thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội 

dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 5 (năm) công trình cấp III và đã tham gia 

thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II trở lên cùng loại với 

công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề; 

c) Hạng III: Đã tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội 

dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 3 (ba) công trình cấp III hoặc 5 (năm) 

công trình cấp IV cùng loại với công trình ghi trong chứng chỉ hành nghề, 

3. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế các cấp công trình 

cùng loại đối với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ nhiệm lập 

tất cả các nhóm dự án cùng loại dự án được cấp chứng chỉ hành nghề; 

b) Hạng II: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế công trình cấp II 

trở xuống cùng loại đối với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ 

nhiệm lập dự án nhóm B, nhóm C cùng loại dự án được cấp chứng chỉ hành nghề; 

c) Hạng III: Được làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế công trình cấp III, 

cấp IV cùng loại đối với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. Được làm chủ 

nhiệm lập dự án nhóm C cùng loại dự án được cấp chứng chỉ hành nghề. 

Điều 49. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng 
1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ giám sát thi công xây dựng: 

a) Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện; 

b) Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; 

c) Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ. 

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng: 

a) Hạng I: Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp 

chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng 

loại; 

b) Hạng II: Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan 

đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 

(hai) công trình cấp III cùng loại; 

c) Hạng III: Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết 

kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng 

loại. 

3. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng tất cả các cấp 

công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề; 

b) Hạng II: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ 

cấp II trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp I cùng loại với công 

trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề; 

c) Hạng III: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ 

cấp III trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp II cùng loại với 

công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. 

Điều 50. Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng 
1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng: 

a) Hạng I: Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I; chứng chỉ thiết kế 

xây dựng hạng I; đã làm chủ trì kiểm định, chủ trì thiết kế hoặc đã trực tiếp giám sát thi 

công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại với 

công trình đề nghị cấp chứng chỉ; 
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b) Hạng II: Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II; chứng chỉ thiết 

kế xây dựng hạng II; đã làm chủ trì kiểm định, chủ trì thiết kế hoặc đã trực tiếp giám sát thi 

công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại với 

công trình đề nghị cấp chứng chỉ; 

c) Hạng III: Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III; chứng chỉ thiết 

kế xây dựng hạng III; đã làm chủ trì kiểm định, chủ trì thiết kế hoặc đã trực tiếp giám sát thi 

công xây dựng ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 3 (ba) công trình cấp IV cùng loại với 

công trình đề nghị cấp chứng chỉ. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm chủ trì kiểm định tất cả các cấp công trình cùng loại được ghi trong 

chứng chỉ hành nghề; 

b) Hạng II: Được làm chủ trì kiểm định công trình cấp II trở xuống cùng loại với công trình 

được ghi trong chứng chỉ hành nghề; 

c) Hạng III: Được làm chủ trì kiểm định công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình 

được ghi trong chứng chỉ hành nghề. 

Điều 51. Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng 
1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động trong xây dựng đối với từng hạng 

như sau: 

a) Hạng I: Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên trách 

về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) 

công trình cấp II; 

b) Hạng II: Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên 

trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 (một) công 

trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III; 

c) Hạng III: Đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng công trình hoặc làm cán bộ chuyên 

trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn lao động trên công trường xây dựng ít nhất 1 (một) công 

trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an 

toàn lao động trong thi công xây dựng công trình tất cả các cấp; 

b) Hạng II: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an 

toàn lao động trong thi công xây dựng công trình cấp I trở xuống; 

c) Hạng III: Được phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách an toàn 

lao động trong thi công xây dựng công trình cấp II, cấp III. 

Điều 52. Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng 
1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng được chủ trì thực hiện các 

công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm: 

a) Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả đầu 

tư của dự án; 

b) Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá 

xây dựng; 

c) Đo bóc khối lượng; 

d) Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng; 

đ) Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; 

e) Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; 

g) Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công 

trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. 

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng: 

a) Hạng I: Đã tham gia quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc chủ trì lập tổng mức đầu tư của 

ít nhất 1 (một) dự án nhóm A hoặc 3 (ba) dự án nhóm B hoặc đã lập dự toán xây dựng của ít 

nhất 2 (hai) công trình cấp I hoặc 5 (năm) công trình cấp II; 
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b) Hạng II: Đã tham gia quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoặc chủ trì lập tổng mức đầu tư 

của ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 3 (ba) dự án nhóm C hoặc đã lập dự toán xây dựng 

của ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 3 (ba) công trình cấp II hoặc 10 (mười) công trình 

cấp III; 

c) Hạng III: Đã tham gia lập tổng mức đầu tư của ít nhất 1 (một) dự án nhóm C hoặc 2 (hai) 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc đã lập dự toán xây dựng của ít nhất 2 (hai) 

công trình cấp III hoặc 10 (mười) công trình cấp IV. 

3. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được chủ trì thực hiện tư vấn định giá xây dựng không phân biệt nhóm dự án và 

cấp công trình xây dựng; 

b) Hạng II: Được chủ trì thực hiện tư vấn định giá xây dựng dự án từ nhóm B trở xuống và 

công trình từ cấp I trở xuống; 

c) Hạng III: Được chủ trì thực hiện tư vấn định giá xây dựng dự án nhóm C, dự án có yêu 

cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và công trình từ cấp II trở xuống. 

Điều 53. Điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trường 
1. Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện 

tương ứng với các hạng như sau: 

a) Hạng I: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành 

nghề an toàn lao động hạng I; đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 

1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại; 

b) Hạng II: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành 

nghề an toàn lao động hạng II; đã làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng ít nhất 

1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại; 

c) Hạng III: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ 

hành nghề an toàn lao động hạng III; đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 1 (một) 

công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm chỉ huy trưởng công trường mọi cấp công trình cùng loại; 

b) Hạng II: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp II cùng loại trở 

xuống; 

c) Hạng III: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp III, cấp IV 

cùng loại. 

Điều 54. Điều kiện năng lực đối với giám đốc quản lý dự án 
1. Giám đốc quản lý dự án thuộc các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án 

khu vực, tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án và Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng một dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều này. 

2. Giám đốc quản lý dự án phải có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù 

hợp với yêu cầu của dự án, có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án và đáp ứng các điều 

kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây: 

a) Giám đốc quản lý dự án hạng I: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I hoặc chứng chỉ 

hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 (một) 

dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường 

hạng I; 

b) Giám đốc quản lý dự án hạng II: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II hoặc chứng chỉ 

hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 

(một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công 

trường hạng II; 

c) Giám đốc quản lý dự án hạng III: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc chứng chỉ hành 

nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã là Giám đốc tư vấn quản lý dự án của 1 

(một) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng III. 

3. Phạm vi hoạt động: 

a) Giám đốc quản lý dự án hạng I: Được làm giám đốc quản lý dự án tất cả các nhóm dự án; 
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b) Giám đốc quản lý dự án hạng II: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm B, nhóm C; 

c) Giám đốc quản lý dự án hạng III: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm C và các dự án 

chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

Điều 55. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng gồm các tài liệu sau: 

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng. 

2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do cơ sở hợp pháp 

cấp. 

3. Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh 

vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng kèm theo bản 

sao các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc liên 

quan đến nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Người kê khai phải 

chịu trách nhiệm về sự trung thực và tính chính xác của nội dung kê khai. 

Điều 56. Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Nội dung sát hạch gồm 2 phần liên quan đến nội dung hành nghề: 

a) Phần về kiến thức chuyên môn; 

b) Phần về kiến thức pháp luật. 

2. Tổ chức sát hạch: 

a) Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thành lập Hội đồng để thực hiện công 

tác sát hạch; 

b) Thành phần Hội đồng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề gồm: Đại diện cơ quan cấp 

chứng chỉ hành nghề là Chủ tịch hội đồng và là thường trực hội đồng; đại diện của hội nghề 

nghiệp có liên quan; chuyên gia có trình độ chuyên môn cao thuộc lĩnh vực sát hạch do Chủ 

tịch hội đồng mời; 

c) Bộ Xây dựng thống nhất quản lý chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong cả nước 

thông qua việc cấp và quản lý số chứng chỉ hành nghề; công khai danh sách các cá nhân 

được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của mình. 

3. Bộ Xây dựng quy định chi tiết về Hội đồng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề; hình thức, 

thời gian, nội dung sát hạch cấp và cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

Mục 2: ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC 

Điều 57. Điều kiện chung 
1. Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật. 

2. Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung 

đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật. 

3. Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề 

nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. 

4. Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy 

sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt 

thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn 

phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án. 

5. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có hiệu lực tối đa trong thời hạn 5 

(năm) năm. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày có thay đổi, hết hiệu lực thì phải 

làm thủ tục cấp lại. 

Điều 58. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: 

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu quy định của Bộ Xây 

dựng; 

b) Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức; 

c) Bản kê khai danh sách, kinh nghiệm kèm theo chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động 

của những cá nhân chủ chốt theo mẫu; 
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d) Bản kê khai theo mẫu về kinh nghiệm của tổ chức ít nhất 3 (ba) công việc tiêu biểu trong 

thời gian gần nhất cho mỗi lĩnh vực liên quan đến nội dung đăng ký; 

đ) Bản kê khai năng lực tài chính; máy, thiết bị, phần mềm máy tính theo yêu cầu đối với 

từng lĩnh vực đăng ký; 

e) Quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với từng 

lĩnh vực đăng ký. 

2. Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: 

a) Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

hạng I; 

b) Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ 

chức có trụ sở chính tại địa bàn hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình. 

3. Bộ Xây dựng quy định chi tiết về hồ sơ; mẫu chứng chỉ; phương thức, quy trình đánh giá 

cấp mới, cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. 

Điều 59. Chứng chỉ năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng 
1. Hạng I: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I phù hợp với 

lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; 

b) Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức khảo sát xây 

dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp 

chứng chỉ năng lực; 

c) Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 (một) dự án nhóm A; 1 (một) công trình cấp I 

hoặc 2 (hai) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) công trình cấp II trở lên cùng loại hình khảo sát. 

2. Hạng II: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng II phù hợp với 

lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; 

b) Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức khảo sát xây 

dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp 

chứng chỉ năng lực; 

c) Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 (một) dự án nhóm B; 1 (một) công trình cấp II 

hoặc 2 (hai) dự án nhóm C hoặc 2 (hai) công trình cấp III trở lên cùng loại hình khảo sát. 

3. Hạng III: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III phù hợp với 

lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; 

b) Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức khảo sát xây 

dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp 

chứng chỉ năng lực. 

4. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được thực hiện khảo sát xây dựng tất cả các dự án và cấp công trình cùng loại; 

b) Hạng II: Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án đến nhóm B, công trình đến cấp II 

cùng loại; 

c) Hạng III: Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án đến nhóm C, công trình đến cấp III 

cùng loại. 

Điều 60. Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng 
1. Hạng I: 

a) Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I; 

những người chủ trì các bộ môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực 

chuyên môn đảm nhận; 

b) Có ít nhất 30 (ba mươi) người có chuyên môn phù hợp với loại quy hoạch xây dựng đăng 

ký cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng; 

c) Đã thực hiện lập ít nhất 1 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh hoặc 2 (hai) đồ án 

quy hoạch chung xây dựng đô thị loại I hoặc 2 (hai) đồ án quy hoạch xây dựng khu chức 

năng đặc thù. 
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2. Hạng II: 

a) Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II; 

những người chủ trì các bộ môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng II phù hợp với lĩnh vực 

chuyên môn đảm nhận; 

b) Có ít nhất 20 (hai mươi) người có chuyên môn phù hợp với loại quy hoạch xây dựng 

đăng ký cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng; 

c) Đã thực hiện lập ít nhất 1 (một) đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện hoặc 2 (hai) 

đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại II hoặc 2 (hai) đồ án quy hoạch xây dựng khu 

chức năng đặc thù. 

3. Hạng III: 

a) Có ít nhất 5 (năm) người có có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng 

III; những người chủ trì các bộ môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng III phù hợp với lĩnh 

vực chuyên môn đảm nhận; 

b) Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn phù hợp với loại quy hoạch xây dựng đăng ký 

cấp chứng chỉ năng lực lập quy hoạch xây dựng. 

4. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được lập các loại đồ án quy hoạch xây dựng; 

b) Hạng II: Được lập các đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng 

huyện, quy hoạch chung xây dựng đô thị loại II trở xuống, quy hoạch khu chức năng đặc thù 

cấp tỉnh, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch xây dựng nông thôn; 

c) Hạng III: Được lập các đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây 

dựng đô thị loại IV trở xuống, quy hoạch khu chức năng đặc thù cấp huyện, quy hoạch chi 

tiết xây dựng và quy hoạch xây dựng nông thôn. 

Điều 61. Chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình 
1. Hạng I: 

a) Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ thiết kế hạng I phù hợp với loại công trình đề 

nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ 

hành nghề thiết kế hạng I phù hợp với công việc đảm nhận; 

b) Có ít nhất 15 (mười lăm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế 

xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp 

chứng chỉ năng lực; 

c) Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công 

trình cấp II cùng loại. 

2. Hạng II: 

a) Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ thiết kế hạng II phù hợp với loại công trình đề 

nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ 

hành nghề thiết kế hạng II phù hợp với công việc đảm nhận; 

b) Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây 

dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng 

chỉ năng lực; 

c) Đã thực hiện thiết kế ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng 

loại. 

3. Hạng III: 

a) Có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ thiết kế hạng III phù hợp với loại công trình đề 

nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ 

hành nghề thiết kế hạng III phù hợp với công việc đảm nhận; 

b) Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng 

công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ 

năng lực. 

4. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại các cấp; 
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b) Hạng II: Được thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại cấp II trở xuống; 

c) Hạng III: Được thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại cấp III trở xuống. 

Điều 62. Chứng chỉ năng lực của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng 
1. Hạng I: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự án nhóm A đối với 

loại dự án đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; 

b) Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có chứng chỉ hành nghề hạng I 

phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận; 

c) Có ít nhất 30 (ba mươi) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án đăng ký 

cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư xây dựng; 

d) Đã thực hiện lập, thẩm tra ít nhất 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng 

loại. 

2. Hạng II: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự án nhóm B phù 

hợp với loại dự án đề nghị cấp chứng chỉ; 

b) Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có chứng chỉ hành nghề hạng II 

phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận; 

c) Có tối thiểu 20 (hai mươi) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án đăng 

ký cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư xây dựng; 

d) Đã thực hiện lập, thẩm tra ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm c cùng 

loại. 

3. Hạng III: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người có đủ điều kiện năng lực làm chủ nhiệm lập dự án nhóm C phù 

hợp với loại dự án đề nghị cấp chứng chỉ; 

b) Những người chủ trì lĩnh vực chuyên môn của dự án phải có chứng chỉ hành nghề hạng 

III phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận; 

c) Có tối thiểu 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án đăng ký 

cấp chứng chỉ năng lực lập dự án đầu tư xây dựng. 

4. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được lập và thẩm tra các dự án cùng loại; 

b) Hạng II: Được lập và thẩm tra các dự án nhóm B cùng loại trở xuống; 

c) Hạng III: Được lập và thẩm tra các dự án nhóm C và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng cùng loại. 

Điều 63. Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án 
1. Hạng I: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người đủ điều kiện năng lực làm giám đốc quản lý dự án nhóm A; 

b) Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng I phù 

hợp với công việc đảm nhận; 

c) Có ít nhất 20 (hai mươi) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức tư vấn, ban 

quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ 

năng lực; 

d) Đã thực hiện quản lý ít nhất 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại. 

2. Hạng II: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người đủ điều kiện năng lực làm giám đốc quản lý dự án nhóm B; 

b) Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng II 

phù hợp với công việc đảm nhận; 

c) Có ít nhất 15 (mười lăm) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức tư vấn, ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án đăng ký 

cấp chứng chỉ năng lực; 

d) Đã thực hiện quản lý ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại. 

3. Hạng III: 
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a) Có ít nhất 3 (ba) người đủ điều kiện năng lực làm giám đốc quản lý dự án nhóm C cùng 

loại; 

b) Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng III 

phù hợp với công việc đảm nhận; 

c) Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức tư vấn, ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án đăng ký 

cấp chứng chỉ năng lực. 

4. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được quản lý các dự án cùng loại; 

b) Hạng II: Được quản lý các dự án nhóm B cùng loại trở xuống; 

c) Hạng III: Được quản lý các dự án nhóm C và các công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

Điều 64. Điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
1. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước: 

a) Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 

Nghị định này; 

b) Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp 

với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận; 

c) Có ít nhất 20 (hai mươi) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án chuyên 

ngành. 

2. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện: 

a) Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 

Nghị định này; 

b) Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp 

quy mô dự án, cấp công trình và với công việc đảm nhận; 

c) Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án chuyên 

ngành. 

3. Ban quản lý dự án một dự án: 

a) Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 

Nghị định này; 

b) Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp 

với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận; 

c) Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án được giao 

quản lý. 

Điều 65. Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình 
1. Hạng I: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường hạng I 

cùng loại công trình xây dựng; 

b) Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng 

nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 3 (ba) năm đối với trình 

độ đại học, 5 (năm) năm đối với trình độ cao đẳng nghề; 

c) Có ít nhất 15 (mười lăm) người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao 

động có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình; 

d) Có ít nhất 30 (ba mươi) công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

đ) Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công 

xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận; 

e) Đã thực hiện thầu chính thi công ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình 

cấp II cùng loại. 

2. Hạng II: 
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a) Có ít nhất 2 (hai) người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường hạng II 

cùng loại công trình xây dựng; 

b) Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ cao đẳng, cao đẳng 

nghề, trung cấp nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 3 (ba) 

năm; 

c) Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao động 

có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình; 

d) Có ít nhất 20 (hai mươi) công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

đ) Đã thực hiện thầu chính thi công ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình 

cấp III cùng loại. 

3. Hạng III: 

a) Có ít nhất 1 (một) người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường hạng III 

cùng loại công trình xây dựng; 

b) Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ nghề phù hợp với công 

việc đảm nhận; 

c) Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao động có 

chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình; 

d) Có ít nhất 5 (năm) công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. 

4. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại; 

b) Hạng II: Được thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống cùng loại; 

c) Hạng III: Được thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống cùng loại. 

Điều 66. Chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây 

dựng 
1. Hạng I: Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, 

chủ trì kiểm định xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng. 

2. Hạng II: Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, 

chủ trì kiểm định xây dựng hạng II phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng. 

3. Hạng III: Có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, 

kiểm định xây dựng hạng III phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng, kiểm định 

xây dựng. 

4. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng tất cả các cấp công trình 

cùng loại; 

b) Hạng II: Được giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng các công trình từ cấp II 

trở xuống cùng loại; 

c) Hạng III: Được giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng các công trình từ cấp III 

trở xuống cùng loại. 

Điều 67. Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
1. Hạng I: 

a) Có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I; 

b) Có ít nhất 15 (mười lăm) người có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công tác quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

c) Đã thực hiện quản lý chi phí ít nhất 2 (hai) dự án nhóm A hoặc 5 (năm) dự án nhóm B. 

2. Hạng II: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II; 

b) Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công tác quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng. 

3. Hạng III: 

a) Có ít nhất 3 (ba) người có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III; 
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b) Có ít nhất 5 (năm) người có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công tác quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng. 

4. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối 

với tất cả các dự án; 

b) Hạng II: Được thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối 

với dự án nhóm B trở xuống; 

c) Hạng III: Được thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối 

với dự án nhóm C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

Điều 68. Điều kiện của tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây 

dựng 
1. Các tổ chức sau đây được tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây 

dựng: Cơ sở đào tạo từ trung học chuyên nghiệp trở lên; cơ sở có chức năng đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tổ chức đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Hiệp 

hội, Hội nghề nghiệp về lĩnh vực xây dựng. Trường hợp cụ thể khác do Bộ Xây dựng xem 

xét, công nhận. 

2. Cơ sở vật chất phục vụ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng: 

a) Đảm bảo các phòng học có quy mô và tiện nghi phù hợp với số lượng học viên và các 

phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập; 

b) Có các phòng thí nghiệm hoặc các băng đĩa hình để giới thiệu về các thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng. 

3. Giảng viên: 

a) Cơ sở bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng phải có ít nhất 40% giảng 

viên trong biên chế hoặc có hợp đồng không xác định thời hạn trên tổng số giảng viên tham 

gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; 

b) Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội dung tham 

gia giảng dạy; giảng viên tham gia giảng dạy phải có kinh nghiệm thực tế từ 7 (bảy) năm trở 

lên hoạt động trong các lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kinh tế xây dựng; khảo sát, thiết kế; 

thi công xây dựng; giám sát thi công xây dựng công trình; nghiên cứu, giảng dạy về chuyên 

ngành xây dựng; 

c) Giảng viên có bản kê khai về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động 

nghề nghiệp và đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. 

4. Tài liệu giảng dạy: 

a) Tài liệu giảng dạy phải được in, đóng thành quyển kèm theo bộ đề kiểm tra của chương 

trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; 

b) Nội dung tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung theo quy định của Bộ Xây 

dựng. 

5. Quản lý cơ sở bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: 

a) Có bộ máy quản lý đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ để tổ chức các 

khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lưu trữ hồ sơ học viên, hồ sơ tài liệu liên quan tới 

công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; 

b) Có quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; 

c) Có người phụ trách khóa học có kinh nghiệm 5 (năm) năm trở lên trong việc tổ chức các 

khóa bồi dưỡng chuyên môn hoặc tập huấn nghiệp vụ về các lĩnh vực liên quan đến hoạt 

động xây dựng. 

6. Bộ Xây dựng quy định chi tiết về công tác tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất cơ sở bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng; chương trình khung bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ hoạt động xây dựng. 

Điều 69. Đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng 
1. Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực 

hoạt động xây dựng của mình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để đăng tải công khai 
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trên Trang thông tin điện tử do cơ quan này quản lý. Thẩm quyền tiếp nhận và đăng tải 

thông tin được quy định như sau: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng: Tiếp nhận, đăng tải thông tin của 

tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án 

nhóm A, công trình cấp I trở lên; tổ chức có 100% vốn đầu tư nước ngoài, cá nhân là người 

nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng tại Việt Nam; tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý 

của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương, Tập đoàn, Tổng 

công ty nhà nước; 

b) Sở Xây dựng: Tiếp nhận, đăng tải thông tin của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có 

địa chỉ trụ sở chính tại địa phương do minh quản lý và cá nhân do mình cấp chứng chỉ hành 

nghề (trừ những tổ chức, cá nhân quy định tại Điểm a Khoản này). 

2. Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị đăng tải của các 

tổ chức, cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp có trách nhiệm xem xét, thẩm định 

và đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trên Trang thông tin điện 

tử theo phân cấp quản lý. 

3. Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động xây dựng như sau: 

a) Lập quy hoạch xây dựng; 

b) Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; 

c) Quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư xây 

dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước; 

d) Khảo sát xây dựng; 

đ) Lập thiết kế, dự toán; thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 

e) Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; 

g) Giám sát thi công xây dựng; 

h) Thi công xây dựng công trình; 

i) Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng. 

4. Bộ Xây dựng quy định chi tiết hồ sơ, quy trình đăng tải thông tin năng lực về hoạt động 

xây dựng. 

Mục 3: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO NHÀ THẦU NƯỚC 

NGOÀI 

Điều 70. Nguyên tắc quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài 
1. Nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động xây dựng tại Việt Nam sau khi được cơ quan 

quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng. 

2. Hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam phải tuân theo các quy định của pháp 

luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. 

Điều 71. Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng 
1. Nhà thầu nước ngoài tham gia các hoạt động xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 69 

Nghị định này phải công bố thông tin trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Sở 

Xây dựng theo phân cấp. 

2. Trường hợp các gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật 

về đấu thầu của Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải đảm bảo điều kiện đã có quyết định 

trúng thầu hoặc được chọn thầu. 

3. Trường hợp các gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định pháp luật 

về đấu thầu của Việt Nam, nhà thầu nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện sau: 

a) Đã có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư; 

b) Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật về 

xây dựng. 

4. Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ 

Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công 

việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội 
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dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu 

phụ Việt Nam thực hiện. 

5. Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam 

có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam. 

Điều 72. Hồ sơ đề nghị, thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng 
1. Nhà thầu nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 1 bộ hồ sơ tới cơ quan 

cấp Giấy phép hoạt động xây dựng, gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng (theo mẫu do Bộ Xây dựng quy định); 

b) Bản sao có chứng thực văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp; 

c) Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài 

mang quốc tịch cấp; 

d) Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động liên quan đến các công việc nhận thầu và báo cáo 

tổng hợp kiểm toán tài chính trong 3 (ba) năm gần nhất (đối với trường hợp nêu tại Khoản 3 

Điều 71 Nghị định này); 

đ) Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng chính thức hoặc hợp đồng 

nguyên tắc với nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ 

dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu); 

e) Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của 

nhà thầu. 

2. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng phải làm bằng tiếng Việt. Giấy phép 

thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp 

hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là 

thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự. Các giấy tờ, tài liệu quy định tại 

Điểm b, c, đ và e Khoản 1 Điều này nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt 

và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

3. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng 

cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên 

địa bàn hai tỉnh trở lên; 

b) Sở Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp 

đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh. 

Điều 73. Thời hạn và lệ phí cấp Giấy phép hoạt động xây dựng 
1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 72 Nghị định này xem xét 

hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài trong thời hạn 20 (hai 

mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 72 Nghị định này. Trường hợp 

không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng phải trả lời bằng văn 

bản cho nhà thầu và nêu rõ lý do. 

2. Khi nhận Giấy phép hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài phải nộp lệ phí theo quy 

định của Bộ Tài chính. 

3. Giấy phép hoạt động xây dựng hết hiệu lực trong các trường hợp sau: 

a) Hợp đồng thầu đã hoàn thành và được thanh lý; 

b) Hợp đồng không còn hiệu lực khi nhà thầu nước ngoài bị đình chỉ hoạt động, giải thể, 

phá sản hoặc vì các lý do khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước 

mà nhà thầu có quốc tịch. 

Điều 74. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài 
1. Nhà thầu nước ngoài có các quyền sau: 

a) Được quyền yêu cầu các cơ quan có chức năng hướng dẫn việc lập hồ sơ xin cấp giấy 

phép hoạt động xây dựng và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của nhà thầu theo quy 

định của Nghị định này; 

b) Được quyền tố cáo, khiếu nại những hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân thực hiện các 

công việc theo quy định của Nghị định này; 
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c) Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong kinh doanh tại Việt Nam theo giấy phép thầu được 

cấp. 

2. Nhà thầu nước ngoài có các nghĩa vụ sau: 

a) Đăng ký địa chỉ, số điện thoại, fax, e-mail của văn phòng điều hành và người đại diện 

thực hiện hợp đồng tại các cơ quan có liên quan đến các nội dung nêu trên theo quy định 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án nhận thầu. Đối với nhà thầu thực hiện các gói 

thầu lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây 

dựng công trình có thể đăng ký các nội dung nêu trên tại địa phương khác không phải là nơi 

có dự án nhận thầu. 

Sau khi thực hiện xong việc đăng ký các nội dung nêu trên, nhà thầu thông báo các thông tin 

này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ 

Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nơi có công trình xây dựng biết, theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; 

b) Đăng ký sử dụng con dấu của văn phòng điều hành công trình tại Công an tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương nơi có công trình xây dựng. Nhà thầu nước ngoài chỉ sử dụng con 

dấu này trong công việc phục vụ thực hiện hợp đồng tại Việt Nam theo quy định tại giấy 

phép thầu. Khi kết thúc hợp đồng, nhà thầu nước ngoài phải nộp lại con dấu cho cơ quan đã 

cấp; 

c) Đăng ký và nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện chế độ kế toán, mở 

tài khoản, thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

để phục vụ hoạt động kinh doanh theo hợp đồng; 

d) Thực hiện việc tuyển lao động, sử dụng lao động Việt Nam và lao động là người nước 

ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam về lao động. 

Chỉ được phép đăng ký đưa vào Việt Nam những chuyên gia quản lý kinh tế, quản lý kỹ 

thuật và người có tay nghề cao mà Việt Nam không đủ khả năng đáp ứng. 

Người nước ngoài làm việc cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật 

Việt Nam về xuất - nhập cảnh, đăng ký tạm trú hoặc thường trú và đăng ký để được cấp 

giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam về lao động; 

đ) Làm các thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị liên quan đến hợp đồng 

nhận thầu tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Công 

Thương, gồm: 

Đăng ký tạm nhập tái xuất vật tư, máy móc, thiết bị thi công xây dựng; 

Đăng ký danh mục nhập khẩu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, các thiết bị toàn bộ và đồng 

bộ cho công trình thuộc hợp đồng nhận thầu; 

e) Thực hiện hợp đồng liên danh đã ký kết với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu 

phụ Việt Nam đã được xác định trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng; 

g) Mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với công việc của nhà thầu 

gồm: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng; bảo hiểm 

tài sản hàng hóa đối với nhà thầu mua sắm; các loại bảo hiểm đối với nhà thầu thi công xây 

dựng và các chế độ bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

h) Đăng kiểm chất lượng vật tư, thiết bị nhập khẩu cung cấp theo hợp đồng nhận thầu; 

i) Đăng kiểm an toàn thiết bị thi công xây dựng và phương tiện giao thông liên quan đến 

hoạt động kinh doanh của nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

k) Tuân thủ các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn, về quản lý chất lượng công trình xây 

dựng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường cũng như các quy định khác của pháp luật Việt 

Nam có liên quan; 

l) Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định trong Giấy phép hoạt động xây dựng; 

m) Khi hoàn thành công trình, nhà thầu nước ngoài phải lập hồ sơ hoàn thành công trình; 

chịu trách nhiệm bảo hành; quyết toán vật tư, thiết bị nhập khẩu; xử lý vật tư, thiết bị còn dư 

trong hợp đồng thi công xây dựng công trình theo quy định về xuất nhập khẩu; tái xuất các 

vật tư, thiết bị thi công đã đăng ký theo chế độ tạm nhập - tái xuất; thanh lý hợp đồng. Đồng 
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thời thông báo tới các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về việc kết thúc hợp đồng, 

chấm dứt sự hoạt động của văn phòng điều hành công trình. 

Điều 75. Trách nhiệm của chủ đầu tư hoặc chủ dự án đối với nhà thầu nước ngoài 
Chủ đầu tư hoặc chủ dự án có trách nhiệm: 

1. Chỉ được ký hợp đồng giao nhận thầu khi đã có Giấy phép hoạt động xây dựng do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho nhà thầu nước ngoài; hướng dẫn nhà thầu nước ngoài 

tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; hỗ 

trợ nhà thầu nước ngoài trong việc chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến công trình nhận 

thầu mà nhà thầu nước ngoài phải kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thầu và các thủ 

tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cùng với nhà thầu nước ngoài 

đăng ký việc xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị có liên quan đến việc thực hiện 

hợp đồng thuộc trách nhiệm của nhà thầu nước ngoài theo quy định Nghị định này. 

2. Giám sát nhà thầu nước ngoài thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng liên danh với 

nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo nội dung quy định tại Điều 71 

Nghị định này. 

3. Xem xét khả năng cung cấp thiết bị thi công xây dựng trong nước trước khi thỏa thuận 

danh mục máy móc, thiết bị thi công của nhà thầu nước ngoài xin tạm nhập - tái xuất. 

4. Xem xét khả năng cung cấp lao động kỹ thuật tại Việt Nam trước khi thỏa thuận với nhà 

thầu nước ngoài về danh sách nhân sự người nước ngoài làm việc cho nhà thầu xin nhập 

cảnh vào Việt Nam để thực hiện các công việc thuộc hợp đồng của nhà thầu nước ngoài. 

5. Xác nhận quyết toán vật tư, thiết bị nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài khi hoàn thành 

công trình. 

6. Khi sử dụng nhà thầu nước ngoài để thực hiện tư vấn quản lý dự án, giám sát chất lượng 

xây dựng, chủ đầu tư hoặc chủ dự án phải thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu khác và 

các cơ quan quản lý chất lượng xây dựng biết về chức năng, nhiệm vụ của nhà thầu được 

thực hiện thay mặt cho chủ đầu tư hoặc chủ dự án. 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 76. Trách nhiệm thi hành 
1. Bộ Xây dựng 

a) Thống nhất quản lý nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 

này. Hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các quy 

định của Nghị định này; 

b) Chỉ đạo và kiểm tra cơ quan chuyên môn trực thuộc trong việc tổ chức thẩm định dự án, 

thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của công trình dân dụng, công trình công nghiệp 

nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình 

giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua 

đô thị). 

2. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra cơ 

quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc trong việc tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, 

thiết kế, dự toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc chuyên ngành, cụ 

thể: 

a) Bộ Giao thông vận tải đối với công trình giao thông (trừ công trình do Bộ Xây dựng quản 

lý quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này); 

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với công trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn; 

c) Bộ Công Thương đối với công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, 

trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành (trừ công trình công nghiệp nhẹ); 

d) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với các công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định chi tiết về phí, lệ phí có liên quan đến các hoạt 

động: Thẩm định dự án; thẩm định thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng; cấp 

Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 
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xây dựng cho tổ chức; sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; bảo hiểm 

trong hoạt động đầu tư xây dựng; chế độ hạch toán, kế toán và sử dụng kinh phí của Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm quy định chi tiết về giám sát, đánh giá dự án đầu 

tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công; cơ chế hoạt động của hội đồng thẩm định nhà nước 

về các dự án đầu tư xây dựng. 

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý nhà 

nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này trên địa bàn hành 

chính của mình theo phân cấp; quyết định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết 

kế, dự toán xây dựng công trình thuộc thẩm quyền; chỉ đạo, kiểm tra các Sở quản lý công 

trình xây dựng chuyên ngành trong việc tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự 

toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc chuyên ngành, cụ thể: 

a) Sở Xây dựng đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công 

nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị 

(trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị); 

b) Sở Giao thông vận tải đối với công trình giao thông (trừ công trình do Sở Xây dựng thẩm 

định quy định tại Điểm a Khoản này); 

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với công trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn; 

d) Sở Công Thương đối với công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, 

trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành. 

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quản lý nhà nước về những nội dung thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Nghị định này trên địa bàn hành chính của mình theo phân cấp; chỉ 

đạo, kiểm tra phòng có chức năng quản lý về xây dựng trực thuộc tổ chức thực hiện công 

tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng các công trình theo phân cấp của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

7. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn 

kinh tế, tổng công ty nhà nước có trách nhiệm thành lập, tổ chức sắp xếp lại các Ban quản lý 

dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách thuộc phạm vi quản lý của 

mình theo quy định của Nghị định này. Trường hợp cần thiết phải ban hành văn bản hướng 

dẫn cụ thể các nội dung liên quan đến quy định của Nghị định này thì phải lấy ý kiến thống 

nhất của Bộ Xây dựng trước khi ban hành. 

8. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có trách nhiệm báo cáo 

định kỳ hàng quý về nội dung thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng. Báo cáo gửi 

về Bộ Xây dựng để tổng hợp, theo dõi. Mẫu báo cáo theo quy định của Bộ Xây dựng. 

Điều 77. Xử lý chuyển tiếp 
1. Trường hợp hồ sơ thiết kế cơ sở đã trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho ý kiến, 

thiết kế xây dựng đã trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm tra trước ngày 

01 tháng 01 năm 2015 thì tiếp tục thực hiện theo Luật Xây dựng năm 2003. Trường hợp phê 

duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt điều chỉnh thiết kế sau ngày 01 tháng 01 năm 2015 thì 

thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014. 

2. Công trình khởi công xây dựng trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 theo quy định thuộc đối 

tượng không yêu cầu cấp giấy phép xây dựng thì được tiếp tục xây dựng. Nếu công trình 

chưa khởi công xây dựng thuộc đối tượng yêu cầu cấp giấy phép xây dựng thì phải đề nghị 

cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Nghị định này. 

3. Các chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cấp được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn, trường hợp có nhu cầu chuyển đổi chứng chỉ 

hành nghề trước thời hạn thì thực hiện theo quy định của Nghị định này. Sau ngày 01 tháng 

3 năm 2016, cá nhân có nhu cầu sử dụng chứng chỉ hành nghề thì thực hiện các thủ tục đề 

nghị cấp chứng chỉ theo quy định tại Nghị định này. 
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4. Đối với các cơ sở bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hoạt động xây dựng đã được Bộ Xây 

dựng công nhận được tiếp tục hoạt động. Kể từ sau ngày 01 tháng 01 năm 2016 nếu các cơ 

sở đào tạo, bồi dưỡng có nhu cầu hoạt động bồi dưỡng đào tạo thì đăng ký để được công 

nhận và công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng theo quy định của 

Nghị định này. 

5. Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 

phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 phải có 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này. 

Điều 78. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2015 và thay thế Nghị định số 

12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính 

phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 

tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; các quy định về thẩm tra thiết 

kế quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 

2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù; quy định tại Mục 1 

Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê 

duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 

2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu 

nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam; Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16 

tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban 

hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg; Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28 

tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật 

Xây dựng. Các quy định trước đây của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương 

trái với Nghị định này đều bãi bỏ. 

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định 

này./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban 

của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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PHỤ LỤC 1 
PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính 

phủ) 

TT LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

I DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA   

 1. Theo tổng mức đầu tư:   

 Dự án sử dụng vốn đầu tư công 10.000 tỷ đồng trở lên 

 

2. Theo mức độ ảnh hưởng đến môi trường hoặc tiềm ẩn 

khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao 

gồm: 

a) Nhà máy điện hạt nhân; 

b) Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất 

vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh 

quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 

héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở 

lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn 

biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản 

xuất từ 1.000 héc ta trở lên; 

c) Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta 

trở lên; 

d) Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, 

từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác; 

đ) Dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt 

cần được Quốc hội quyết định. 

Không phân biệt tổng 

mức đầu tư 

II NHÓM A   

II.1 

1. Dự án tại địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt. 

2. Dự án tại địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia 

về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về 

quốc phòng, an ninh. 

3. Dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ quốc phòng, an ninh có 

tính chất bảo mật quốc gia. 

4. Dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ. 

5. Dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất. 

Không phân biệt tổng 

mức đầu tư 

II.2 

1. Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân 

bay, đường sắt, đường quốc lộ. 

2. Công nghiệp điện. 

3. Khai thác dầu khí. 

4. Hóa chất, phân bón, xi măng. 

5. Chế tạo máy, luyện kim. 

6. Khai thác, chế biến khoáng sản. 

7. Xây dựng khu nhà ở. 

Từ 2.300 tỷ đồng trở lên 

II.3 

1. Dự án giao thông trừ các dự án quy định tại điểm 1 

Mục II.2. 

2. Thủy lợi. 

3. Cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật. 

4. Kỹ thuật điện. 

5. Sản xuất thiết bị thông tin, điện tử. 

6. Hóa dược. 

7. Sản xuất vật liệu, trừ các dự án quy định tại điểm 4 

Từ 1.500 tỷ đồng trở lên 
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Mục II.2. 

8. Công trình cơ khí, trừ các dự án quy định tại điểm 5 

Mục II.2. 

9. Bưu chính, viễn thông. 

II.4 

1. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản. 

2. Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. 

3. Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới. 

4. Công nghiệp, trừ các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp 

quy định tại các Mục I.1, I.2 và I.3. 

Từ 1.000 tỷ đồng trở lên 

II.5 

1. Y tế, văn hóa, giáo dục; 

2. Nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; 

3. Kho tàng; 

4. Du lịch, thể dục thể thao; 

5. Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở quy định 

tại Mục II.2. 

Từ 800 tỷ đồng trở lên 

III NHÓM B   

III.1 Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.2 
Từ 120 đến 2.300 tỷ 

đồng 

III.2 Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.3 Từ 80 đến 1.500 tỷ đồng 

III.3 Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.4 Từ 60 đến 1.000 tỷ đồng 

III. 4 Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.5 Từ 45 đến 800 tỷ đồng 

IV NHÓM C   

IV.1 Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.2 Dưới 120 tỷ đồng 

IV.2 Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.3 Dưới 80 tỷ đồng 

IV.3 Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.4 Dưới 60 tỷ đồng 

IV.4 Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Mục II.5 Dưới 45 tỷ đồng 

  

PHỤ LỤC II 
MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THIẾT KẾ CƠ SỞ 

CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính 

phủ) 

Mẫu số 01 Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở 

Mẫu số 02 Công văn thông báo kết quả thẩm định dự án 

Mẫu số 03 Công văn thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án 

Mẫu số 04 Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

Mẫu số 05 Công văn thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng 

Mẫu số 06 Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình 

Mẫu số 07 Công văn thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công 

trình 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 119/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015 

NGHỊ ĐỊNH 
QUY ĐỊNH BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 24 tháng 11 

năm 2010; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây 

dựng. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định về: Trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc, điều kiện triển khai 

bảo hiểm bắt buộc, số tiền bảo hiểm tối thiểu, nguyên tắc xác định mức phí bảo hiểm và 

quản lý Nhà nước về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng đối với: 

1. Chủ đầu tư, nhà thầu (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp

đồng). 

2. Nhà thầu tư vấn.

3. Nhà thầu thi công xây dựng.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

nước ngoài (sau đây gọi là “doanh nghiệp bảo hiểm”), doanh nghiệp tái bảo hiểm. 

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu

tư xây dựng. 

Điều 3. Nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 
1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm và

tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài phải đáp ứng điều kiện triển khai bảo hiểm bắt buộc 

trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định này. 

2. Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng khi

bên mua bảo hiểm đáp ứng đầy đủ điều kiện năng lực xây dựng quy định tại Luật Xây dựng 

và quy định pháp luật liên quan. 

3. Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng (sau đây gọi là “bên mua bảo

hiểm”) và doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây 

dựng theo trách nhiệm, mức phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị 

định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

4. Chi phí mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định

sau: 

a) Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Phí bảo hiểm được tính vào tổng

mức đầu tư xây dựng; 

b) Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Phí bảo hiểm được

tính vào giá thành sản phẩm tư vấn; 

c) Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường: Phí bảo hiểm được tính

vào chi phí sản xuất kinh doanh. 
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5. Ngoài việc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo trách 

nhiệm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định này, bên mua 

bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm với trách nhiệm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm cao 

hơn trên cơ sở thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm và phù hợp với các quy định của pháp 

luật. Chi phí mua bảo hiểm phát sinh thêm (nếu có) thực hiện theo quy định tại Khoản 4 

Điều này. 

6. Bên nhận thầu tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba theo Khoản 3 

Điều 9 Luật Xây dựng và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

7. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm bắt 

buộc theo quy định tại Nghị định này mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây 

dựng trên cơ sở thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm và phù hợp với các quy định pháp 

luật liên quan. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1. TRÁCH NHIỆM THAM GIA BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG HOẠT 

ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Điều 4. Đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 
1. Trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước, chủ đầu tư 

hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng phải 

mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình sau: 

a) Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ 

lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); 

b) Công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải 

thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III Nghị định 

số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo 

vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch 

bảo vệ môi trường và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); 

c) Công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp theo quy 

định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan. 

2. Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối 

với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở 

lên. 

3. Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công 

trường. 

Điều 5. Thời hạn bảo hiểm 
1. Thời hạn bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng là khoảng thời gian cụ thể, tính từ 

ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm 

quyền quyết định đầu tư (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung nếu có) và được ghi trong hợp 

đồng bảo hiểm. 

2. Thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bắt đầu kể từ ngày 

thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật. 

3. Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày 

thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo 

quy định pháp luật. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động căn cứ 

vào hợp đồng lao động. 

Điều 6. Phạm vi bảo hiểm, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm 
1. Phạm vi bảo hiểm 

a) Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện 

trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro, trừ 

các tổn thất quy định tại Khoản 2 Điều này; 
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b) Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Doanh nghiệp bảo 

hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu tư 

vấn có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của bên thứ ba và các chi phí có liên quan 

theo quy định pháp luật phát sinh từ việc thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng, trừ 

các tổn thất quy định tại Khoản 2 Điều này; 

c) Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường: Doanh nghiệp bảo hiểm 

thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà 

thầu thi công có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm. 

2. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm 

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất sau: 

a) Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý; 

b) Tổn thất không mang tính ngẫu nhiên; 

c) Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền; 

d) Tổn thất mang tính thảm họa; 

đ) Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được 

bảo hiểm. 

3. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

Mục 2. ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG HOẠT ĐỘNG 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Điều 7. Điều kiện đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm 
Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt 

động đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Tại Giấy phép thành lập và hoạt động có nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và thiệt hại, bảo 

hiểm trách nhiệm (đối với doanh nghiệp bảo hiểm); có nghiệp vụ tái bảo hiểm phi nhân thọ 

(đối với doanh nghiệp tái bảo hiểm). 

2. Đáp ứng đủ các điều kiện về năng lực tài chính, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ 

nghiệp vụ theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 8. Điều kiện đối với doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm, tổ chức nhận tái bảo hiểm 

nước ngoài 
Trường hợp tái bảo hiểm ra nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm 

phải tái bảo hiểm cho doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước 

ngoài đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Đang hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở 

chính. 

2. Được xếp hạng tối thiểu “BBB” theo Standard & Poor’s, “B++” theo A.M.Best hoặc các 

kết quả xếp hạng tương đương của các tổ chức có chức năng, kinh nghiệm xếp hạng khác 

trong năm tài chính gần nhất năm nhận tái bảo hiểm. 

Điều 9. Mức giữ lại 
Nhằm đảm bảo an toàn tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm và 

quyền lợi của bên mua bảo hiểm, căn cứ vào năng lực tài chính, kết quả thẩm định rủi ro, 

doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm quyết định nhận bảo hiểm, nhận tái bảo 

hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng như sau: 

1. Mức trách nhiệm giữ lại trên mỗi rủi ro hoặc trên mỗi tổn thất riêng lẻ không quá 10% 

vốn chủ sở hữu. 

2. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhượng tái bảo hiểm theo chỉ định của người được 

bảo hiểm (fronting), tỷ lệ tái bảo hiểm chỉ định tối đa là 90% mức trách nhiệm bảo hiểm. 

Mục 3. SỐ TIỀN BẢO HIỂM TỐI THIỂU, NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH MỨC PHÍ 

BẢO HIỂM 

Điều 10. Số tiền bảo hiểm tối thiểu 
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1. Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng: Số tiền bảo hiểm tối thiểu là giá trị 

đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây 

dựng, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có). 

2. Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: Số tiền bảo hiểm tối 

thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế. 

3. Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường: Số tiền bảo hiểm tối 

thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ. Mức bồi thường cụ thể trong trường hợp người lao động bị 

thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài 

chính. 

Điều 11. Nguyên tắc xác định mức phí bảo hiểm 
Mức phí bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 

phải được xác định dựa trên số liệu thống kê, đảm bảo khả năng thanh toán của doanh 

nghiệp bảo hiểm và phải tương ứng với điều kiện bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm, số tiền bảo 

hiểm tối thiểu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

Chương III 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG 

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 
1. Ban hành quy tắc, điều khoản bảo hiểm, mức phí bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo 

hiểm bắt buộc sau: 

a) Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; 

b) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng; 

c) Bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường. 

2. Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, thống kê; chế độ tài chính đối với các doanh nghiệp 

bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm khi triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu 

tư xây dựng. 

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện bảo hiểm bắt buộc 

trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định này. 

4. Quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử phạt vi phạm hành 

chính các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm vi phạm chế độ bảo hiểm bắt 

buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật. 

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng 
1. Ban hành quy định hướng dẫn theo thẩm quyền về các công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc 

thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp. 

2. Hướng dẫn việc lập chi phí bảo hiểm trong chi phí đầu tư xây dựng. 

3. Phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện 

bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố 

cáo và xử lý vi phạm hành chính đối với bên mua bảo hiểm vi phạm chế độ bảo hiểm bắt 

buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Trách nhiệm của các Bộ, ngành 
1. Phối hợp với Bộ Xây dựng để ban hành theo thẩm quyền các quy định hướng dẫn về công 

trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp. 

2. Phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện 

bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, hướng 

dẫn và thực hiện bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý 

theo quy định của Nghị định này. 

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 
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Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến Nghị định, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện chế 

độ bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và áp dụng các biện pháp đề phòng 

và hạn chế tổn thất. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp 
Các hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng đã giao kết trước ngày Nghị định 

này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết 

hợp đồng. 

Điều 17. Hiệu lực thi hành 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2016. 

Điều 18. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện Nghị định 

này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ 

Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, 

Công báo; 

- Lưu: VT, KTTH (3b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------- 
Số: 42/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017 

NGHỊ ĐỊNH 
VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 

THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Chính phủ ban hành Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-

CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 

năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, bao gồm: 
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau:

“1. Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình chính của 

dự án. Dự án theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, bao gồm: Dự án quan 

trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 như sau:

“2. Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được thực hiện theo quy định tại Điều 53 của 

Luật xây dựng năm 2014, trong đó phương án thiết kế sơ bộ bao gồm các nội dung sau: 

a) Sơ bộ về địa điểm xây dựng; quy mô dự án; vị trí, loại và cấp công trình chính của dự án;

b) Bản vẽ thiết kế sơ bộ tổng mặt bằng dự án; bản vẽ thể hiện giải pháp thiết kế sơ bộ công

trình chính của dự án; 

c) Sơ bộ về dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghệ (nếu có)”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 như sau:

“1. Thẩm quyền lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định chủ trương 

đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đầu tư công”. 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 5 và bổ sung khoản 8 vào Điều 10 như sau:

“2. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước: 

a) Trừ các dự án quy định tại điểm c khoản này, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ

Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị 

định này (sau đây gọi chung là Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành) chủ trì thẩm định các 

nội dung quy định tại Điều 58 của Luật xây dựng năm 2014 đối với các dự án sau đây: Dự 

án do Thủ tướng Chính phủ giao; dự án nhóm A; các dự án nhóm B, nhóm C (trừ các dự án 

có yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung 

là cơ quan ở trung ương) quyết định đầu tư; dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành 

chính từ 02 tỉnh trở lên; 

b) Trừ các dự án quy định tại điểm a khoản này, Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây

dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này (sau đây gọi chung là Sở quản 

lý xây dựng chuyên ngành) chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại Điều 58 của Luật 

xây dựng năm 2014 đối với các dự án nhóm B, dự án nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa 

bàn hành chính của tỉnh; 

c) Sở quản lý xây dựng chuyên ngành trực thuộc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí

Minh chủ trì tổ chức thẩm định các dự án do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư; 

d) Trường hợp cơ quan chủ trì thẩm định dự án là cơ quan chuyên môn về xây dựng trực

thuộc người quyết định đầu tư thì cơ quan này có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định 
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và trình phê duyệt dự án; các trường hợp còn lại do người quyết định đầu tư xem xét, giao 

cơ quan chuyên môn trực thuộc tổng hợp kết quả thẩm định và trình phê duyệt. 

3. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm 

định thiết kế cơ sở về các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 58 của Luật xây dựng năm 

2014 (trừ phần thiết kế công nghệ) đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ giao, dự án nhóm 

A; dự án nhóm B, dự án nhóm C (trừ các dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) do 

các cơ quan ở trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ 

quyết định thành lập (sau đây gọi chung là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước) hoặc 

tổng công ty trực thuộc bộ quyết định đầu tư; dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành 

chính từ 02 tỉnh trở lên, trừ các dự án quy định tại điểm c, đ khoản này; 

b) Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở về các nội 

dung quy định tại khoản 2 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 (trừ phần thiết kế công 

nghệ) đối với các dự án nhóm B, dự án nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành 

chính của tỉnh, trừ các dự án quy định tại các điểm a, d và đ khoản này; 

c) Sở quản lý xây dựng chuyên ngành trực thuộc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 

Minh chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của dự án do Ủy ban nhân dân thành phố 

quyết định đầu tư; 

d) Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định thiết 

kế công nghệ (nếu có) và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định 

tại Điều 58 của Luật xây dựng năm 2014, tổng hợp kết quả thẩm định, trình phê duyệt dự 

án; chủ trì thẩm định dự án có nội dung chủ yếu về mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ 

nhưng có cấu phần xây dựng gồm các hạng mục công trình, công việc không quyết định đến 

mục tiêu đầu tư, an toàn trong vận hành, sử dụng và có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 

05 tỷ đồng; 

đ) Trường hợp tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có đủ điều kiện năng lực và có đề 

nghị được tự tổ chức thẩm định, Bộ trưởng Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành quyết định 

việc phân cấp, ủy quyền cho tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chủ trì tổ chức thẩm 

định dự án đầu tư xây dựng đối với dự án nhóm B, dự án nhóm C có công trình xây dựng từ 

cấp II trở xuống do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư thuộc chuyên 

ngành do Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành quản lý. 

Việc phân cấp, ủy quyền phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định của pháp 

luật. Người được phân cấp, ủy quyền thẩm định chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định do 

mình thực hiện. Kết quả thẩm định phải được gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng 

thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành để theo dõi, quản lý theo quy định. 

5. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ 

chức thẩm định thiết kế cơ sở về các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 58 của Luật 

xây dựng năm 2014 (trừ phần thiết kế công nghệ) của dự án đầu tư xây dựng có công trình 

cấp I trở lên (trừ dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở quy mô dưới 25 tầng có chiều cao 

không quá 75m); dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn 

đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành 

chính của 02 tỉnh trở lên; 

b) Sở quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở về các nội 

dung quy định tại khoản 2 Điều 58 của Luật xây dựng năm 2014 (trừ phần thiết kế công 

nghệ) của dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở quy mô dưới 25 tầng có chiều cao không 

quá 75 m; dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến 

cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng đối với công trình cấp II, cấp III được xây 

dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh; 

c) Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định toàn bộ nội dung dự án theo quy định tại Điều 

58 của Luật xây dựng năm 2014, trừ các nội dung thẩm định thiết kế cơ sở do cơ quan 

chuyên môn về xây dựng thực hiện được quy định tại các điểm a và b khoản này. 
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8. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được thực hiện việc phân cấp, ủy quyền thẩm định dự 

án, thiết kế cơ sở đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại khoản 6 Điều 34 của 

Luật tổ chức Chính phủ và Điều 13, Điều 14 của Luật tổ chức chính quyền địa phương, cụ 

thể như sau: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành được 

phân cấp hoặc ủy quyền các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định dự án, thẩm định 

thiết kế cơ sở của các dự án cụ thể thuộc thẩm quyền thẩm định của mình sau khi được Bộ 

trưởng Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành chấp thuận; 

b) Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thực 

hiện phân cấp hoặc ủy quyền cho phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế 

thẩm định dự án, thiết kế cơ sở đối với các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của các Sở 

quản lý công trình xây dựng chuyên ngành”. 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau: 

“Điều 13. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
Dự án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thực hiện 

theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được thực hiện như sau: 

1. Đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn 

ngân sách nhà nước: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì 

thẩm định các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 58 của Luật xây dựng năm 2014 đối với 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng có công trình cấp I trở lên do các cơ quan ở 

trung ương quyết định đầu tư; 

b) Sở quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại khoản 4 

Điều 58 của Luật xây dựng năm 2014 đối với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư; 

c) Theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng có chức năng quản lý xây dựng 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 

58 của Luật xây dựng năm 2014 đối với các dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư; 

d) Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định các 

nội dung quy định tại khoản 4 Điều 58 của Luật xây dựng năm 2014 đối với các dự án có 

yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do các bộ, cơ quan ở trung ương 

quyết định đầu tư trừ các dự án quy định tại điểm a khoản này. Kết quả thẩm định phải được 

gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành để theo 

dõi, quản lý theo quy định. 

Trường hợp cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư không đủ điều kiện thực 

hiện công tác thẩm định thì yêu cầu chủ đầu tư trình thẩm định tại cơ quan chuyên môn 

thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành hoặc Sở quản lý xây dựng chuyên ngành nơi thực 

hiện đầu tư xây dựng dự án. 

2. Đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà 

nước ngoài ngân sách: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm 

định các nội dung quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 58 của Luật xây dựng 

năm 2014 đối với thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ) 

của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng có công trình cấp I trở lên do các cơ quan ở 

trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư; 

b) Sở quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại các điểm 

c, d, đ và e khoản 4 Điều 58 của Luật xây dựng năm 2014 đối với thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán xây dựng của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định đầu tư; 
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c) Theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng có chức năng quản lý xây dựng 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại các điểm c, d, 

đ và e khoản 4 Điều 58 của Luật xây dựng năm 2014 đối với thiết kế bản vẽ thi công, dự 

toán xây dựng (trừ phần thiết kế công nghệ) đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư; 

d) Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định các nội dung quy định tại các điểm a và b 

khoản 4 Điều 58 của Luật xây dựng năm 2014 và phần thiết kế công nghệ (nếu có) đối với 

các dự án quy định tại các khoản a, b và c Điều này; 

đ) Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định các 

nội dung quy định tại khoản 4 Điều 58 của Luật xây dựng năm 2014 đối với các dự án có 

yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do các bộ, cơ quan ở trung ương, tập 

đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư, trừ các dự án quy định tại điểm a 

khoản này. Kết quả thẩm định phải được gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc 

Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành để theo dõi, quản lý theo quy định. 

Trường hợp cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư không đủ điều kiện thực 

hiện công tác thẩm định thì yêu cầu chủ đầu tư trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự 

toán xây dựng tại cơ quan chuyên môn thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành hoặc Sở 

quản lý xây dựng chuyên ngành nơi đầu tư xây dựng dự án. 

3. Đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn 

khác: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 

này chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung theo quy định tại các điểm c và d khoản 4 Điều 

58 của Luật xây dựng năm 2014 đối với thiết kế bản vẽ thi công (trừ phần thiết kế công 

nghệ) của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cấp I trở lên (trừ công trình 

thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở có quy mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 

75 m); công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an 

toàn của cộng đồng nằm trên địa bàn hành chính của hai tỉnh trở lên; 

b) Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung 

theo quy định tại các điểm c và d khoản 4 Điều 58 của Luật xây dựng năm 2014 đối với 

thiết kế bản vẽ thi công (trừ phần thiết kế công nghệ) của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở có quy mô dưới 25 tầng 

chiều cao không quá 75 m; công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh 

quan, môi trường và an toàn của cộng đồng đối với công trình cấp II, cấp III nằm trên địa 

bàn hành chính của tỉnh, trừ các dự án quy định tại điểm a khoản này; 

c) Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định toàn bộ nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

theo quy định tại khoản 4 Điều 58 của Luật xây dựng năm 2014, trừ các nội dung thẩm định 

do cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện được quy định tại các điểm a và b khoản 

này. 

4. Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công 

trình của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng”. 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau: 

“1. Việc tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc được đề xuất trong chủ 

trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. 

2. Công trình công cộng có quy mô lớn, có yêu cầu kiến trúc đặc thù phải tổ chức thi tuyển, 

tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc gồm: 

a) Công trình công cộng có quy mô cấp I, cấp đặc biệt; 

b) Công trình có yêu cầu kiến trúc đặc thù gồm: Nhà ga đường sắt trung tâm cấp tỉnh, nhà 

ga hàng không dân dụng; cầu trong đô thị từ cấp II trở lên, ga đường sắt nội đô từ cấp II trở 

lên; công trình tượng đài, công trình là biểu tượng về truyền thống, văn hóa và lịch sử của 

địa phương; công trình có ý nghĩa quan trọng, điểm nhấn trong đô thị và trên các tuyến 

đường chính được xác định trong đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy chế quản lý 

quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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3. Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về Hội đồng tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án 

thiết kế kiến trúc; hình thức thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc; trình tự, thủ 

tục, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thi tuyển, tuyển 

chọn phương án thiết kế kiến trúc và chi phí cho việc thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết 

kế kiến trúc công trình xây dựng. 

4. Khi có đủ điều kiện năng lực thực hiện theo quy định thì tổ chức, cá nhân có phương án 

thiết kế kiến trúc được lựa chọn được ưu tiên thực hiện các bước thiết kế tiếp theo của dự 

án”. 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 17 như sau: 

“1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn kinh tế, tổng 

công ty nhà nước quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (sau đây gọi là Ban quản lý dự án chuyên 

ngành, Ban quản lý dự án khu vực) để giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện nhiệm 

vụ quản lý đồng thời nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài 

ngân sách, tham gia tư vấn quản lý các dự án khác khi cần thiết. 

Tùy thuộc số lượng, quy mô dự án được phân cấp quản lý và điều kiện tổ chức thực hiện cụ 

thể, Bộ trưởng có thể ủy quyền cho Tổng cục trưởng trực thuộc Bộ thành lập Ban quản lý 

dự án trực thuộc để quản lý các dự án được phân cấp cho Tổng cục quyết định đầu tư. 

3. Cơ chế hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực: 

a) Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thành lập là đơn vị sự 

nghiệp đặc thù, áp dụng cơ chế tự chủ tài chính tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định 

tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

b) Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do người đại diện có thẩm 

quyền của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định thành lập là đơn vị thành viên 

hạch toán độc lập hoặc là đơn vị hạch toán phụ thuộc sử dụng tư cách pháp nhân của công 

ty mẹ để quản lý thực hiện dự án. Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu 

vực được tổ chức lại, thành lập theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị 

và hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo kinh phí hoặc được cấp kinh phí hoạt động trong 

trường hợp là đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ. 

c) Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực có tư cách pháp nhân đầy 

đủ, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng 

thương mại theo quy định; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư 

và trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật 

và người quyết định đầu tư về các hoạt động của mình; quản lý vận hành, khai thác sử dụng 

công trình hoàn thành khi được người quyết định đầu tư giao”. 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 21 như sau: 

“1. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có 

đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức 

đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ 

chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”. 

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 24 như sau: 

“1. Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ 

chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình cấp đặc 

biệt, cấp I (trừ công trình nhà ở có quy mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 75 m); công 

trình do Thủ tướng Chính phủ giao; các công trình thuộc dự án chuyên ngành do mình quyết 

định đầu tư; các công trình thuộc dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ hai 

tỉnh trở lên, trừ các công trình quy định tại điểm c khoản này; 
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b) Sở quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán 

xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường 

hợp thiết kế hai bước) của công trình nhà ở có quy mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 75 

m; công trình từ cấp II trở xuống được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ 

các công trình quy định tại điểm a khoản này; 

c) Sở quản lý xây dựng chuyên ngành trực thuộc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 

Minh chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); 

thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) công trình thuộc 

dự án do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư”. 

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 25 như sau: 

“1. Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ 

chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) và thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình cấp đặc 

biệt, cấp I (trừ công trình nhà ở có quy mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 75 m); công 

trình từ cấp III trở lên của dự án thuộc chuyên ngành do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà 

nước thuộc phạm vi quản lý của mình quyết định đầu tư; công trình do Thủ tướng Chính 

phủ giao và các công trình của dự án thuộc chuyên ngành do mình quyết định đầu tư, các 

công trình thuộc dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ hai tỉnh trở lên, trừ 

các công trình quy định tại các điểm c và d khoản này; 

b) Sở quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán 

xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng 

(trường hợp thiết kế hai bước) của công trình nhà ở có quy mô dưới 25 tầng chiều cao 

không quá 75 m; công trình từ cấp III trở lên được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính 

của tỉnh, trừ các công trình quy định tại các điểm a và d khoản này; 

c) Sở quản lý xây dựng chuyên ngành trực thuộc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 

Minh chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); 

thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) công trình thuộc 

dự án do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư; 

d) Trường hợp tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có đủ điều kiện năng lực và có đề 

nghị được tự tổ chức thẩm định, Bộ trưởng Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành quyết định 

việc phân cấp, ủy quyền cho tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chủ trì tổ chức thẩm 

định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi 

công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước), phần thiết kế công nghệ (nếu có) của 

công trình từ cấp II trở xuống của dự án do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết 

định đầu tư thuộc chuyên ngành do Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành quản lý. 

Việc phân cấp, ủy quyền phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định pháp luật. 

Người được phân cấp, ủy quyền chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định do mình thực hiện. 

Kết quả thẩm định phải được gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý 

xây dựng chuyên ngành để theo dõi, quản lý; 

đ) Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng của các công trình 

còn lại; tổ chức thẩm định phần thiết kế, dự toán phần công nghệ (nếu có) đối với các công 

trình quy định tại các điểm a, b và c khoản này”. 

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 như sau: 

“1. Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ 

chức thẩm định thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công 

(trường hợp thiết kế hai bước) của công trình cấp đặc biệt, cấp I (trừ công trình nhà ở có quy 

mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 75 m), các công trình công cộng, công trình có ảnh 

hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng thuộc dự án được đầu tư 

xây dựng trên địa bàn hành chính từ 2 tỉnh trở lên; 

1057



b) Sở quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật (trường 

hợp thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình 

nhà ở có quy mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 75 m; công trình công cộng, công trình 

xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng đối với công 

trình cấp II, III được xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ các công trình quy định 

tại điểm a khoản này; 

c) Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng của các công trình 

còn lại; tổ chức thẩm định phần thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng đối với các 

công trình quy định tại các điểm a và b khoản này”. 

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 và bổ sung khoản 9, khoản 10 vào Điều 30 như sau: 

“5. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình có loại, cấp công 

trình khác nhau, cơ quan chủ trì thẩm định là cơ quan có trách nhiệm thẩm định công trình 

chính có cấp cao nhất của dự án. 

9. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được thực hiện việc phân cấp, ủy quyền thẩm định thiết 

kế, dự toán xây dựng trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại khoản 

6 Điều 34 của Luật tổ chức Chính phủ và Điều 13, Điều 14 của Luật tổ chức chính quyền 

địa phương, cụ thể như sau: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành được phân 

cấp hoặc ủy quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng các công trình cụ thể thuộc thẩm 

quyền thẩm định của mình cho các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành sau khi được Bộ 

trưởng Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành chấp thuận; 

b) Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thực 

hiện phân cấp hoặc ủy quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng đối với công trình thuộc 

thẩm quyền thẩm định của Sở quản lý xây dựng chuyên ngành cho phòng có chức năng 

quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế 

xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. 

10. Đối với dự án thực hiện theo hình thức tổng thầu EPC, giao Bộ Xây dựng quy định chi 

tiết về thẩm định thiết kế xây dựng”. 

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 47 như sau: 

“Điều 47. Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng 
1. Cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng phải có trình độ 

đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch hoặc các chuyên ngành phù hợp 

với yêu cầu của đồ án quy hoạch và đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng sau: 

a) Hạng I: Đã làm chủ trì thiết kế hoặc chủ trì thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành ít 

nhất 05 đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ hoặc 10 đồ 

án quy hoạch (trong đó ít nhất 05 đồ án là quy hoạch vùng hoặc quy hoạch chung) thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các đồ án quy định tại điểm này đều 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Hạng II: Đã chủ trì thiết kế hoặc chủ trì thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 

06 đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 12 đồ 

án quy hoạch (trong đó, ít nhất có 03 đồ án quy hoạch chung xây dựng xã) thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện; các đồ án quy định tại điểm này đều đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Hạng III: Đã tham gia thiết kế hoặc tham gia thẩm định thiết kế bộ môn chuyên ngành ít 

nhất 01 đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ 03 đồ án thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 05 đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện; các đồ án quy định tại điểm này đều đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Phạm vi hoạt động 

a) Hạng I: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế các bộ môn chuyên ngành của tất cả 

các đồ án quy hoạch xây dựng; 
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b) Hạng II: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế các bộ môn chuyên ngành của tất cả 

các đồ án quy hoạch xây dựng, trừ chủ nhiệm các đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh; 

c) Hạng III: Được làm chủ nhiệm các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ trì thiết kế các bộ môn chuyên ngành của các đồ 

án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp 

huyện; 

d) Các cá nhân chưa được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng được tham 

gia lập tất cả các loại đồ án quy hoạch theo đúng chuyên ngành của mình, không được đảm 

nhận các vai trò chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế. 

14. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 48 như sau: 

“1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình bao gồm: 

a) Thiết kế kiến trúc công trình; 

b) Thiết kế kết cấu công trình; 

c) Thiết kế điện - cơ điện công trình; 

d) Thiết kế cấp - thoát nước; 

đ) Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; 

e) Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình”. 

15. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 49 như sau: 

“2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng: 

a) Hạng I: Đã làm giám sát trưởng hoặc đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan 

đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 công 

trình cấp II cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; 

b) Hạng II: Đã làm giám sát trưởng hoặc đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan 

đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 02 công 

trình cấp III cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; 

c) Hạng III: Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp 

chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình cấp III hoặc 02 công trình cấp IV cùng loại 

với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề”. 

16. Sửa đổi, bổ sung Điều 50 như sau: 

“1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng: 

a) Hạng I: Đã làm chủ trì kiểm định hoặc chủ trì thiết kế ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 

công trình cấp II cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; 

b) Hạng II: Đã làm chủ trì kiểm định hoặc chủ trì thiết kế ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 

02 công trình cấp III cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; 

c) Hạng III: Đã tham gia kiểm định hoặc tham gia thiết kế ít nhất 02 công trình cấp III hoặc 

03 công trình cấp IV cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm chủ trì kiểm định chất lượng, xác định nguyên nhân hư hỏng, nguyên 

nhân sự cố, thời hạn sử dụng của bộ phận, công trình tất cả các cấp cùng loại với công trình 

được ghi trong chứng chỉ hành nghề; được làm chủ trì kiểm định chất lượng vật liệu xây 

dựng, sản phẩm xây dựng, cấu kiện xây dựng; 

b) Hạng II: Được làm chủ trì kiểm định chất lượng, xác định nguyên nhân hư hỏng, nguyên 

nhân sự cố, thời hạn sử dụng của bộ phận, công trình từ cấp II trở xuống cùng loại với công 

trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề; được làm chủ trì kiểm định chất lượng vật liệu 

xây dựng, sản phẩm xây dựng, cấu kiện xây dựng; 

c) Hạng III: Được làm chủ trì kiểm định chất lượng, xác định nguyên nhân hư hỏng, nguyên 

nhân sự cố, thời hạn sử dụng của bộ phận, công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công 

trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề; được làm chủ trì kiểm định chất lượng vật liệu 

xây dựng, sản phẩm xây dựng, cấu kiện xây dựng”. 

17. Sửa đổi, bổ sung Điều 51 như sau: 

“Điều 51. Điều kiện năng lực đối với cá nhân phụ trách công tác an toàn lao động 
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Cá nhân phụ trách công tác an toàn lao động hoặc làm cán bộ chuyên trách về an toàn lao 

động trong thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định về điều kiện hành nghề của pháp 

luật về an toàn, vệ sinh lao động”. 

18. Sửa đổi, bổ sung Điều 54 như sau: 

“Điều 54. Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án 
1. Cá nhân đảm nhận chức danh Giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản 

lý dự án phù hợp với loại và quy mô dự án theo quy định tại Điều này. 

2. Cá nhân có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của 

dự án được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án khi đáp ứng các điều kiện tương ứng với 

mỗi hạng dưới đây: 

a) Hạng I: Đã làm Giám đốc quản lý dự án của 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án nhóm B 

cùng loại; 

b) Hạng II: Đã làm Giám đốc quản lý dự án của 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C 

cùng loại; 

c) Hạng III: Đã trực tiếp tham gia quản lý dự án của 01 dự án nhóm C cùng loại. 

3. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm Giám đốc quản lý dự án tất cả các nhóm dự án tương ứng với loại dự 

án được ghi trong chứng chỉ hành nghề; 

b) Hạng II: Được làm Giám đốc quản lý dự án nhóm B, nhóm C tương ứng với loại dự án 

được ghi trong chứng chỉ hành nghề; 

c) Hạng III: Được làm Giám đốc quản lý dự án nhóm C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tương ứng với loại dự án được ghi trong chứng chỉ 

hành nghề”. 

19. Sửa đổi, bổ sung Điều 57 như sau: 

“Điều 57. Quy định chung về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
1. Tổ chức khi tham gia các lĩnh vực sau đây phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng: 

a) Khảo sát xây dựng; 

b) Lập quy hoạch xây dựng; 

c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; 

d) Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; 

đ) Tư vấn quản lý dự án; 

e) Thi công xây dựng công trình; 

g) Giám sát thi công xây dựng; 

h) Kiểm định xây dựng; 

i) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

2. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: 

a) Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật; 

b) Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề 

nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; 

c) Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy 

sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt 

thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn 

phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án. 

3. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa trong thời hạn 05 năm. Tổ 

chức phải làm thủ tục cấp lại khi chứng chỉ năng lực hết hiệu lực hoặc khi có nhu cầu. 

Trường hợp có thay đổi nội dung chứng chỉ năng lực phải làm thủ tục cấp lại trong thời hạn 

20 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

4. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên toàn 

quốc thông qua việc cấp, quản lý mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; công khai 
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danh sách tổ chức được cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng trên trang thông tin điện tử của 

mình”. 

20. Sửa đổi, bổ sung Điều 66 như sau: 

“Điều 66. Chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng 
1. Hạng I: 

a) Có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I phù hợp 

với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

b) Có ít nhất 15 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức giám sát thi công xây 

dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng 

chỉ năng lực; 

c) Đã giám sát thi công xây dựng ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 công trình cấp II cùng 

loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. 

2. Hạng II: 

a) Có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II phù hợp 

với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

b) Có ít nhất 15 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức giám sát thi công xây 

dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng 

chỉ năng lực; 

c) Đã giám sát thi công xây dựng ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III cùng 

loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. 

3. Hạng III: 

a) Có ít nhất 05 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III phù hợp 

với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

b) Có ít nhất 10 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức giám sát thi công xây 

dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng 

chỉ năng lực. 

4. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được giám sát thi công xây dựng công trình tất cả các cấp cùng loại được ghi 

trong chứng chỉ năng lực; 

b) Hạng II: Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp II trở xuống cùng loại 

được ghi trong chứng chỉ năng lực; 

c) Hạng III: Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp III trở xuống cùng loại 

được ghi trong chứng chỉ năng lực”. 

21. Bổ sung Điều 66a vào sau Điều 66 như sau: 

“Điều 66a. Chứng chỉ năng lực của tổ chức kiểm định xây dựng 
1. Hạng I: 

a) Có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng I phù hợp với loại 

công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

b) Có ít nhất 15 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức kiểm định xây dựng 

công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ 

năng lực; 

c) Đã thực hiện kiểm định xây dựng ít nhất 01 công trình cấp I hoặc 02 công trình cấp II 

cùng loại. 

2. Hạng II: 

a) Có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng II phù hợp với loại 

công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

b) Có ít nhất 10 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức kiểm định xây dựng 

công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ 

năng lực; 

c) Đã thực hiện kiểm định xây dựng ít nhất 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III 

cùng loại. 

3. Hạng III: 
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a) Có ít nhất 05 người có chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng III phù hợp với 

loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

b) Có ít nhất 05 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức kiểm định xây dựng 

công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ 

năng lực. 

4. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được kiểm định chất lượng, xác định nguyên nhân hư hỏng, nguyên nhân sự cố, 

thời hạn sử dụng của bộ phận, công trình tất cả các cấp cùng loại với công trình được ghi 

trong chứng chỉ năng lực; được kiểm định chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, cấu kiện 

xây dựng; 

b) Hạng II: Được kiểm định chất lượng, xác định nguyên nhân hư hỏng, nguyên nhân sự cố, 

thời hạn sử dụng của bộ phận, công trình từ cấp II trở xuống cùng loại với công trình được 

ghi trong chứng chỉ năng lực; được kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, sản phẩm xây 

dựng, cấu kiện xây dựng; 

c) Hạng III: Được kiểm định chất lượng, xác định nguyên nhân hư hỏng, nguyên nhân sự 

cố, thời hạn sử dụng của bộ phận, công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được 

ghi trong chứng chỉ năng lực; được kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, sản phẩm xây 

dựng, cấu kiện xây dựng”. 

22. Sửa đổi, bổ sung Điều 74 như sau: 

“1. Nhà thầu nước ngoài có các quyền sau: 

a) Được quyền yêu cầu các cơ quan có chức năng hướng dẫn việc lập hồ sơ xin cấp giấy 

phép hoạt động xây dựng và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của nhà thầu theo quy 

định của Nghị định này; 

b) Được quyền tố cáo, khiếu nại những hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân thực hiện các 

công việc theo quy định của Nghị định này; 

c) Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong kinh doanh tại Việt Nam theo giấy phép thầu được 

cấp; 

d) Được trực tiếp làm thủ tục xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, thanh lý 

hàng hóa liên quan đến hợp đồng nhận thầu tại cơ quan hải quan theo quy định của pháp 

luật về quản lý xuất nhập khẩu. 

2. Nhà thầu nước ngoài có các nghĩa vụ sau: 

a) Đăng ký địa chỉ, số điện thoại, fax, e-mail của văn phòng điều hành và người đại diện 

thực hiện hợp đồng tại các cơ quan có liên quan đến các nội dung nêu trên theo quy định 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án nhận thầu. Đối với nhà thầu thực hiện các gói 

thầu lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây 

dựng công trình có thể đăng ký các nội dung nêu trên tại địa phương khác không phải là nơi 

có dự án nhận thầu. 

Sau khi thực hiện công việc đăng ký các nội dung nêu trên, nhà thầu thông báo các thông tin 

này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có 

công trình xây dựng biết, theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; 

b) Đăng ký sử dụng con dấu của văn phòng điều hành công trình tại Công an tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương nơi có công trình xây dựng. Nhà thầu nước ngoài chỉ sử dụng con dấu 

này trong công việc phục vụ thực hiện hợp đồng tại Việt Nam theo quy định tại giấy phép 

thầu. Khi kết thúc hợp đồng, nhà thầu nước ngoài phải nộp lại con dấu cho cơ quan đã cấp; 

c) Đăng ký và nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện chế độ kế toán, mở 

tài khoản, thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

để phục vụ hoạt động kinh doanh theo hợp đồng; 

d) Thực hiện việc tuyển lao động, sử dụng lao động Việt Nam và lao động là người nước 

ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam về lao động. 

Chỉ được phép đăng ký đưa vào Việt Nam những chuyên gia quản lý kinh tế, quản lý kỹ 

thuật và người có tay nghề cao mà Việt Nam không đủ khả năng đáp ứng. 
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Người nước ngoài làm việc cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật 

Việt Nam về xuất - nhập cảnh, đăng ký tạm trú hoặc thường trú và đăng ký để được cấp 

giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam về lao động; 

đ) Thực hiện hợp đồng liên danh đã ký kết với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu 

phụ Việt Nam đã được xác định trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng; 

e) Mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với công việc của nhà thầu 

gồm: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng; bảo hiểm 

tài sản hàng hóa đối với nhà thầu mua sắm; các loại bảo hiểm đối với nhà thầu thi công xây 

dựng và các chế độ bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

g) Đăng kiểm chất lượng vật tư, thiết bị nhập khẩu cung cấp theo hợp đồng nhận thầu; 

h) Đăng kiểm an toàn thiết bị thi công xây dựng và phương tiện giao thông liên quan đến 

hoạt động kinh doanh của nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

i) Tuân thủ các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn, về quản lý chất lượng công trình xây 

dựng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường cũng như các quy định khác của pháp luật Việt 

Nam có liên quan; 

k) Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định trong Giấy phép hoạt động xây dựng; 

l) Khi hoàn thành công trình, nhà thầu nước ngoài phải lập hồ sơ hoàn thành công trình; 

chịu trách nhiệm bảo hành; quyết toán vật tư, thiết bị nhập khẩu; xử lý vật tư, thiết bị còn dư 

trong hợp đồng thi công xây dựng công trình theo quy định về xuất nhập khẩu; tái xuất các 

vật tư, thiết bị thi công đã đăng ký theo chế độ tạm nhập - tái xuất; thanh lý hợp đồng; đồng 

thời, thông báo tới các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về việc kết thúc hợp đồng, 

chấm dứt sự hoạt động của văn phòng điều hành công trình”. 

23. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 75 như sau: 

“1. Chỉ được ký hợp đồng giao nhận thầu khi đã có Giấy phép hoạt động xây dựng do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho nhà thầu nước ngoài; hướng dẫn nhà thầu nước ngoài 

tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; hỗ 

trợ nhà thầu nước ngoài trong việc chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến công trình nhận 

thầu mà nhà thầu nước ngoài phải kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thầu và các thủ 

tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.” 

24. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 76 như sau: 

“8. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có trách nhiệm gửi báo 

cáo định kỳ, hàng năm về nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng về Bộ Xây dựng để 

tổng hợp, theo dõi. Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung, biểu mẫu và thời gian thực hiện của 

các báo cáo.” 

Điều 2. Bãi bỏ các quy định sau: 
1. Quy định tại các khoản 6 và 7 Điều 34, khoản 3 Điều 69 và Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

2. Quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 

về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. 

Điều 3. Quy định chuyển tiếp 
1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình, hạng mục 

công trình của dự án đã trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định trước ngày Nghị định này 

có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-

CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; việc điều chỉnh dự án, 

thiết kế và dự toán xây dựng công trình của các dự án này nếu được thực hiện sau ngày 

Nghị định này có hiệu lực thi hành thì phải thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định này. 

2. Chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được cơ quan có thẩm 

quyền cấp theo quy định trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định này thì tiếp tục 

được sử dụng cho đến khi hết thời hạn ghi trong các chứng chỉ đó. Tổ chức, cá nhân đã nộp 

hồ sơ trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp chứng chỉ 
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năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì tiếp tục cập nhật, bổ sung hồ sơ (nếu 

có) theo quy định của Nghị định này để thực hiện xét cấp chứng chỉ. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị định này./ 

  

  

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ 

Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, 

Công báo; 

- Lưu: VT, CN (3b).KN 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 53/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017 

NGHỊ ĐỊNH 
QUY ĐỊNH CÁC LOẠI GIẤY TỜ HỢP PHÁP VỀ ĐẤT ĐAI ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP XÂY 

DỰNG 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy 

phép xây dựng. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Nghị định này quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng giấy tờ hợp 

pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. 

2. Các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai làm căn cứ thực hiện việc xác lập quyền sử dụng đất

của tổ chức, cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3. Việc cấp giấy phép xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng 

(sau đây gọi chung là chủ đầu tư); cơ quan thực hiện cấp giấy phép xây dựng và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng 
Giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng quy định tại Nghị định này là giấy 

tờ thuộc một trong các loại sau: 

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật đất đai năm 1987,

Luật đất đai năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2001, Luật 

đất đai năm 2003. 

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

được cấp theo quy định của Luật đất đai năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12. 

3. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định tại

Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở tại đô thị, Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính 

phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở. 

4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây

dựng đã được cấp theo quy định tại Pháp lệnh nhà ở năm 1991; Luật nhà ở năm 2005; Nghị 

định số 81/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về việc người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam; Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 

tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền 

sở hữu công trình xây dựng; Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở; Nghị định số 51/2009/NĐ-

CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 

19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá 

nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam; Điều 31, Điều 32 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật đất đai; các giấy chứng nhận khác về quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công 
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trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp 

luật về xây dựng qua các thời kỳ. 

5. Các loại giấy tờ đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận gồm: Các loại 

giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai năm 2013; Điều 18 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật đất đai năm 2013 và quy định tại khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật đất đai hoặc giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã và được cơ quan đăng ký đất 

đai xác nhận đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất. 

6. Giấy tờ về đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất từ sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng không có giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật 

về đất đai, gồm: Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Quyết định 

cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hợp đồng thuê đất kèm theo (nếu có) 

hoặc giấy tờ về trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc Quyết 

định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

7. Báo cáo rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức, cơ sở tôn giáo 

đang sử dụng mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất kiểm tra và quyết 

định xử lý theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai. 

8. Giấy tờ về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đối với trường 

hợp cấp giấy phép xây dựng để thực hiện xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời các 

công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh nhưng chưa được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định 

tại Điều 27 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013. 

9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của 

Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với công trình xây dựng biển quảng cáo, trạm viễn thông, 

cột ăng-ten tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng để xây dựng và không 

được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

10. Hợp đồng thuê đất được giao kết giữa chủ đầu tư xây dựng công trình và người quản lý, 

sử dụng công trình giao thông hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền về giao thông đối với công trình được phép xây dựng trong phạm vi đất dành 

cho giao thông theo quy định của pháp luật. 

11. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

đối với trường hợp người sử dụng đất đã có giấy tờ hợp pháp về đất đai theo quy định tại 

các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này nhưng đề nghị được cấp giấy phép xây dựng sử dụng vào 

mục đích khác với mục đích sử dụng đất đã được ghi trên giấy tờ đó. 

12. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, theo đề nghị của cơ quan cấp giấy phép xây dựng để xác định diện tích các loại đất đối 

với trường hợp người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai theo 

quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này nhưng trên các giấy tờ đó không ghi rõ diện 

tích các loại đất để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng. 

Điều 4. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan 
1. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức phổ biến, hướng 

dẫn và kiểm tra việc sử dụng các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng 

quy định tại Nghị định này; đồng thời, rà soát, hoàn thiện các quy định hướng dẫn, bao gồm 

quy trình thủ tục, hồ sơ giấy tờ để cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về 

xây dựng. 
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2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến quy 

trình thủ tục, hồ sơ giấy tờ để cấp các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai theo quy định của 

pháp luật về đất đai. 

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức tập 

huấn cho công chức thuộc các cơ quan cấp giấy phép xây dựng và cơ quan quản lý đất đai 

tại địa phương thực hiện đúng các quy định của Nghị định này trong quá trình thực hiện cấp 

giấy phép xây dựng; tổ chức thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm các 

quy định của Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật; đồng thời, 

định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường những vướng mắc phát sinh 

để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn 

các cơ quan thuộc quyền quản lý, gồm: Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ 

chức tuyên truyền, hướng dẫn, niêm yết công khai các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai quy 

định tại Nghị định này để các chủ đầu tư, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan 

biết, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ quy định tại Nghị định này và các quy định khác 

có liên quan của pháp luật để cấp giấy phép xây dựng theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi 

cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện hoạt động xây dựng. 

5. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực trong việc cung cấp các loại 

giấy tờ hợp pháp về đất đai theo quy định tại Nghị định này khi thực hiện thủ tục cấp giấy 

phép xây dựng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 6 năm 2017. 

Điều 6. Quy định chuyển tiếp 
Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đã được nộp trước ngày có hiệu lực thi 

hành của Nghị định này nhưng chưa được cấp giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư cập nhật 

giấy tờ hợp pháp về đất đai theo quy định tại Nghị định này để được cấp giấy phép xây 

dựng. 

Điều 7. Trách nhiệm thi hành 
1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị định này./ 

  

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 100/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018 

NGHỊ ĐỊNH 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH 

DOANH THUỘC CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây 

viết tắt là Nghị định số 59/2015/NĐ-CP) và một số khoản tại Điều 1 của Nghị định số 

42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 

tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là 

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) như sau: 
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 7, khoản 15, khoản 16, khoản 17, khoản 18, khoản 19, khoản 20

Điều 2 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“7. Giám đốc quản lý dự án là chức danh của cá nhân được Giám đốc Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, người đại diện 

theo pháp luật của tổ chức tư vấn quản lý dự án, người đại diện theo pháp luật của chủ đầu 

tư (trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện quản lý dự án) giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực 

hiện quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng công trình cụ thể. 

15. Chủ trì là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ thực hiện công việc

chuyên môn thuộc một đồ án quy hoạch, dự án hoặc công trình cụ thể, bao gồm: Chủ trì 

thiết kế các bộ môn của đồ án quy hoạch xây dựng; chủ trì thiết kế các bộ môn của thiết kế 

xây dựng; chủ trì kiểm định xây dựng; chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

16. Chủ nhiệm là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ quản lý, điều phối

thực hiện toàn bộ công việc chuyên môn thuộc một đồ án quy hoạch, dự án hoặc công trình 

cụ thể, bao gồm: Chủ nhiệm thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; 

chủ nhiệm thiết kế xây dựng. 

17. Giám sát trưởng là chức danh của cá nhân được tổ chức giám sát thi công xây dựng

công trình giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động giám sát thi công xây dựng đối với 

một dự án hoặc công trình cụ thể. 

18. Chỉ huy trưởng là chức danh của cá nhân được tổ chức thi công xây dựng giao nhiệm vụ

quản lý, điều hành hoạt động thi công xây dựng đối với một dự án hoặc công trình cụ thể. 

19. Mã số chứng chỉ hành nghề: Là dãy số có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ hành

nghề hoạt động xây dựng của cá nhân. Mỗi cá nhân tham gia hoạt động xây dựng khi đề 

nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu theo quy định của Nghị định này được cấp một Mã số 

chứng chỉ hành nghề. Mã số chứng chỉ hành nghề không thay đổi khi cá nhân đề nghị cấp 

lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề đã được cấp. 

20. Mã số chứng chỉ năng lực: Là dãy số có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ năng lực

hoạt động xây dựng của tổ chức. Mỗi tổ chức tham gia hoạt động xây dựng khi đề nghị cấp 

chứng chỉ năng lực lần đầu theo quy định của Nghị định này được cấp một Mã số chứng chỉ 
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năng lực. Mã số chứng chỉ năng lực không thay đổi khi tổ chức đề nghị cấp lại hoặc điều 

chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực đã được cấp.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 44 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 44. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ hành nghề) được 

cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước 

ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành 

nghề độc lập quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật xây dựng năm 2014. 

2. Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ 

hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt 

Nam dưới 06 tháng thì được công nhận hành nghề. Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt 

động xây dựng ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề tại cơ 

quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 44b Nghị định này. 

3. Cá nhân không có chứng chỉ hành nghề được tham gia các hoạt động xây dựng thuộc lĩnh 

vực phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động và 

không được hành nghề độc lập, không được đảm nhận chức danh theo quy định của Luật 

xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề. 

4. Chứng chỉ hành nghề có hiệu lực tối đa 05 năm. Riêng đối với chứng chỉ hành nghề của 

cá nhân nước ngoài, hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy phép lao động 

hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không quá 05 năm. 

5. Chứng chỉ hành nghề có quy cách và nội dung chủ yếu theo mẫu tại Phụ lục VIII Nghị 

định này. 

6. Chứng chỉ hành nghề được quản lý thông qua số chứng chỉ hành nghề, bao gồm 02 nhóm 

ký hiệu, được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), quy định như sau: 

a) Nhóm thứ nhất: Có 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định cụ thể tại Phụ lục 

VII Nghị định này; 

b) Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ hành nghề. 

8. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý về việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề; quản lý cấp 

mã số chứng chỉ hành nghề; hướng dẫn về chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành 

nghề; công khai danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ; tổ chức thực hiện cấp chứng chỉ 

hành nghề trực tuyến.”. 

3. Bổ sung Điều 44a Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 44a. Cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Chứng chỉ hành nghề được cấp cho cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, nâng hạng chứng chỉ hành nghề; 

b) Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề; 

c) Cấp lại chứng chỉ hành nghề do chứng chỉ hành nghề cũ bị mất hoặc hư hỏng hoặc hết 

thời hạn hiệu lực; 

d) Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 44 Nghị định này. 

2. Chứng chỉ hành nghề của cá nhân bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Cá nhân không còn đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Nghị định này; 

b) Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; 

c) Cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; 

d) Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề; 

đ) Chứng chỉ hành nghề bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề; 

e) Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền; 

g) Chứng chỉ hành nghề được cấp khi không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo 

quy định. 

3. Cá nhân đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc trường hợp quy định tại điểm b, c, d 

khoản 2 Điều này được đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sau 12 tháng, kể từ ngày có quyết 

1069



định thu hồi chứng chỉ hành nghề. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện 

như trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

Cá nhân đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 

Điều này được cấp lại chứng chỉ hành nghề theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 

56b Nghị định này.”. 

4. Bổ sung Điều 44b Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 44b. Thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề 

hạng I. 

b) Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III. 

c) Tổ chức xã hội - nghề nghiệp quy định tại Điều 56c Nghị định này cấp chứng chỉ hành 

nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình. 

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề là cơ quan có thẩm quyền thu hồi 

chứng chỉ hành nghề do mình cấp.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 45 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 45. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy 

phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài. 

2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù 

hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau: 

a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham 

gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên; 

b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham 

gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên; 

c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc 

phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có 

trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp. 

3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 46 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 46. Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng 
1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng gồm: 

a) Khảo sát địa hình; 

b) Khảo sát địa chất công trình. 

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng phù hợp với lĩnh vực khảo sát quy 

định tại khoản 1 Điều này như sau: 

a) Hạng I: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 

01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp I trở 

lên hoặc 03 công trình từ cấp II trở lên. 

b) Hạng II: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít 

nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc ít nhất 02 công trình 

từ cấp II trở lên hoặc 03 công trình từ cấp III trở lên. 

c) Hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 02 

dự án từ nhóm c hoặc 02 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật trở lên hoặc ít nhất 

02 công trình từ cấp III trở lên hoặc 03 công trình từ cấp IV trở lên. 

3. Phạm vi hoạt động khảo sát xây dựng: 

a) Hạng I: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng tất cả các nhóm dự án, các cấp công trình 

cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề. 

b) Hạng II: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm B, công trình cấp II trở 

xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề. 
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c) Hạng III: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm C, dự án có yêu cầu lập 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật, công trình cấp III trở xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng 

chỉ hành nghề.”. 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau: 

“Điều 47. Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng 
1. Cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng đáp ứng các điều 

kiện tương ứng với các hạng như sau: 

a) Hạng I: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 01 đồ án 

quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc 02 

đồ án quy hoạch xây dựng (trong đó ít nhất 01 đồ án là quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc quy hoạch chung) thuộc thẩm quyền và đã 

được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

b) Hạng II: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất 01 đồ án 

quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 

02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê 

duyệt. 

c) Hạng III: Đã tham gia thiết kế bộ môn chuyên ngành ít nhất trong 01 đồ án quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án 

quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

2. Phạm vi hoạt động 

a) Hạng I: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các 

đồ án quy hoạch xây dựng. 

b) Hạng II: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các 

đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện. 

c) Hạng III: Được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành các đồ án quy 

hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.”. 

8. Thay thế Điều 48 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và khoản 14 Điều 1 Nghị định số 

42/2017/NĐ-CP như sau: 

“Điều 48. Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình 
1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình gồm: 

a) Thiết kế kiến trúc công trình; 

b) Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; 

c) Thiết kế cơ - điện công trình; 

d) Thiết kế cấp - thoát nước công trình; 

đ) Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. 

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình: 

a) Hạng I: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực 

đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc ít nhất 02 

công trình từ cấp II trở lên. 

b) Hạng II: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh 

vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc ít nhất 

02 công trình từ cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên 

quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở 

lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

c) Hạng III: Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp 

chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV 

trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

3. Phạm vi hoạt động: 
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a) Hạng I: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn 

chuyên ngành của tất cả các cấp công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng 

chỉ hành nghề. 

b) Hạng II: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn 

chuyên ngành của công trình từ cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong 

chứng chỉ hành nghề. 

c) Hạng III: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ 

môn chuyên ngành của công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi trong 

chứng chỉ hành nghề.”. 

9. Thay thế Điều 49 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và khoản 15 Điều 1 Nghị định số 

42/2017/NĐ-CP như sau: 

“Điều 49. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng 
1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng gồm: 

a) Giám sát công tác xây dựng bao gồm: 

- Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; 

- Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông; 

- Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

b) Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình. 

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng: 

a) Hạng I: Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây 

dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ 

cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng 

chỉ hành nghề. 

b) Hạng II: Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế 

xây dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công 

trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại với công trình đề nghị 

cấp chứng chỉ hành nghề. 

c) Hạng III: Đã tham gia giám sát thi công xây dựng hoặc tham gia thiết kế xây dựng hoặc 

thi công xây dựng phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 

công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình đề 

nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

3. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm giám sát trưởng các công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ 

hành nghề; được làm giám sát viên thi công xây dựng tất cả các công trình cùng loại với 

công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề. 

b) Hạng II: Được làm giám sát trưởng công trình từ cấp II trở xuống; được làm giám sát 

viên thi công xây dựng các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ 

hành nghề. 

c) Hạng III: Được làm giám sát trưởng công trình từ cấp III trở xuống; được làm giám sát 

viên thi công xây dựng các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ 

hành nghề.”. 

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau: 

“Điều 50. Điều kiện hành nghề kiểm định xây dựng 
1. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì kiểm định chất lượng, xác định nguyên nhân hư 

hỏng, thời hạn sử dụng của bộ phận công trình, công trình xây dựng; chủ trì kiểm định để 

xác định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với 

các hạng như sau: 

a) Hạng I: Đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng I hoặc đã làm chủ trì kiểm 

định xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II cùng loại trở 

lên. 
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b) Hạng II: Đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng II hoặc đã làm chủ trì kiểm 

định xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III cùng loại trở 

lên. 

c) Hạng III: Đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng III hoặc đã tham gia kiểm 

định xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV cùng 

loại trở lên. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm chủ trì kiểm định xây dựng tất cả các công trình cùng loại. 

b) Hạng II: Được làm chủ trì kiểm định xây dựng công trình từ cấp II trở xuống cùng loại. 

c) Hạng III: Được làm chủ trì kiểm định xây dựng công trình cấp III, cấp IV cùng loại.”. 

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 52 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 52. Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng 
1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng được chủ trì thực hiện các 

công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm: 

a) Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả đầu 

tư của dự án; 

b) Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá 

xây dựng; 

c) Đo bóc khối lượng; 

d) Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng; 

đ) Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; 

e) Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; 

g) Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công 

trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. 

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng: 

a) Hạng I: Đã chủ trì thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của 

ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 01 công trình từ cấp I 

hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên. 

b) Hạng II: Đã chủ trì thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp II 

hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên. 

c) Hạng III: Đã tham gia thực hiện một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

của ít nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu 

tư xây dựng trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên. 

3. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng không phân biệt loại, 

nhóm dự án và loại, cấp công trình xây dựng. 

b) Hạng II: Được chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng các loại dự án từ nhóm B 

trở xuống và các loại công trình từ cấp I trở xuống. 

c) Hạng III: Được chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng các loại dự án nhóm C, 

dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và các loại công trình từ 

cấp II trở xuống.”. 

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 53 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 53. Điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường 
1. Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện 

tương ứng với các hạng như sau: 

a) Hạng I: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã làm chỉ huy 

trưởng công trường ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II cùng loại trở 

lên. 

b) Hạng II: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã làm chỉ huy 

trưởng công trường ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III cùng loại trở 

lên. 
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c) Hạng III: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã trực tiếp 

tham gia thi công xây dựng ít nhất 01 công trình từ cấp III hoặc 02 công trình từ cấp IV 

cùng loại trở lên. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với tất cả các công trình cùng loại với 

công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc cùng loại 

với công trình đã làm chỉ huy trưởng công trường. 

b) Hạng II: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình từ cấp II trở xuống 

cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng 

hoặc cùng loại với công trình đã làm chỉ huy trưởng công trường. 

c) Hạng III: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình cấp III, cấp IV cùng 

loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc 

cùng loại với công trình đã tham gia thi công xây dựng.”. 

13. Sửa đổi, bổ sung khoản 18 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau: 

“Điều 54. Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án 
1. Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản 

lý dự án phù hợp với loại và quy mô dự án theo quy định tại Điều này. 

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án: 

a) Hạng I: Đã làm giám đốc quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ 

nhóm B cùng loại trở lên; hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng 

hạng I; giám sát thi công xây dựng hạng I; định giá xây dựng hạng I) và đã tham gia quản lý 

dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B cùng loại trở lên. 

b) Hạng II: Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm 

C cùng loại trở lên hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng hạng 

II; giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá xây dựng hạng II) và đã tham gia quản lý dự 

án của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật cùng loại trở lên. 

c) Hạng III: Đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên. 

3. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được làm giám đốc quản lý dự án tất cả các nhóm dự án tương ứng với loại dự 

án được ghi trong chứng chỉ hành nghề. 

b) Hạng II: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm B, nhóm C tương ứng với loại dự án 

được ghi trong chứng chỉ hành nghề. 

c) Hạng III: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm C và dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng tương ứng với loại dự án được ghi trong chứng chỉ hành 

nghề.”. 

14. Sửa đổi, bổ sung Điều 55 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 55. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, nâng hạng chứng chỉ hành nghề bao 

gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định này kèm theo 02 

ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời 

gian không quá 06 tháng; 

b) Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp. 

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự 

theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy 

định của pháp luật Việt Nam; 

c) Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị nâng 

hạng chứng chỉ hành nghề. 

d) Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn 

bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá 

nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự 
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trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp 

đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai. 

đ) Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài. 

e) Kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị 

cấp chứng chỉ hành nghề. 

g) Các tài liệu theo quy định tại điểm b, c, d và đ khoản này phải là bản sao có chứng thực 

hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối 

chiếu. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định này kèm theo 02 

ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời 

gian không quá 06 tháng; 

b) Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất 

trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ hành nghề đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ 

hành nghề thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại. 

3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục I Nghị định này kèm theo 02 

ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời 

gian không quá 06 tháng; 

b) Các tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại khoản 1 

Điều này. 

4. Hồ sơ đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề bao gồm: 

a) Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục III Nghị định này kèm 

theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp 

trong thời gian không quá 06 tháng; 

b) Bản sao văn bằng được đào tạo, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp 

đã được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy 

định của pháp luật Việt Nam; 

c) Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất 

trình bản chính để đối chiếu giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan 

có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định. 

5. Cá nhân thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Việc thu, 

nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của Bộ Tài 

chính.”. 

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 56 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 56. Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm tổ chức sát hạch cho cá 

nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Trường hợp cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch 

trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì gửi tờ khai đăng ký sát hạch theo 

mẫu tại Phụ lục II Nghị định này đến cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề. 

2. Việc sát hạch được tiến hành định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất do thủ trưởng cơ quan cấp 

chứng chỉ hành nghề quyết định. 

3. Nội dung sát hạch bao gồm phần câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp và phần câu hỏi về 

kiến thức pháp luật. Trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề cấp theo quy định của 

Luật Xây dựng năm 2003 còn thời hạn sử dụng thì khi tham dự sát hạch được miễn nội 

dung về kiến thức chuyên môn đối với lĩnh vực hành nghề ghi trên chứng chỉ. 

4. Kết quả sát hạch được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch để làm căn cứ 

xét cấp chứng chỉ hành nghề. 

5. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm bố trí địa điểm tổ chức 

sát hạch đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng, cụ thể như sau: 
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a) Địa điểm tổ chức sát hạch phải bố trí khu vực thực hiện sát hạch và khu vực chờ, hướng 

dẫn sát hạch. 

b) Khu vực thực hiện sát hạch có diện tích tối thiểu đủ để bố trí bàn ghế và ít nhất 10 máy 

tính để thực hiện sát hạch. 

- Hệ thống máy tính phải ở trạng thái làm việc ổn định, được kết nối theo mô hình mạng nội 

bộ (mạng LAN), kết nối với máy in và kết nối mạng Internet. 

- Đường truyền mạng Internet phải có lưu lượng tín hiệu truyền dẫn đủ đáp ứng cho số 

lượng hệ thống máy tính tại khu vực thực hiện sát hạch bảo đảm ổn định, không bị gián 

đoạn trong suốt quá trình thực hiện sát hạch. 

- Hệ thống camera quan sát: Có bố trí camera quan sát có độ phân giải tối thiểu 1280 x 720 

(720P), đảm bảo quan sát được khu vực thực hiện sát hạch và có khả năng lưu trữ dữ liệu 

trong thời gian tối thiểu 30 ngày kể từ ngày tổ chức sát hạch. 

- Hệ thống âm thanh: Có tối thiểu 01 bộ loa phóng thanh để thông báo công khai các thông 

tin về quá trình sát hạch. 

- Máy in: Được bố trí tối thiểu 01 chiếc phục vụ in Phiếu kết quả sát hạch và 01 máy in dự 

phòng sử dụng trong trường hợp cần thiết. 

- Phần mềm sát hạch do cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng chuyển 

giao, sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc. 

6. Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về việc xây dựng, cập nhật bộ câu hỏi phục vụ sát hạch, 

chi phí sát hạch và tổ chức thực hiện công tác sát hạch.”. 

16. Bổ sung Điều 56a Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 56a. Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thành lập hội đồng xét cấp 

chứng chỉ hành nghề để đánh giá cấp chứng chỉ hành nghề. 

2. Cơ cấu và số lượng thành viên hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề do thủ trưởng cơ 

quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề quyết định. 

3. Thành phần hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề do cơ quan chuyên môn về xây dựng 

trực thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thành lập bao gồm: 

a) Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề; 

b) Ủy viên thường trực là công chức, viên chức của cơ quan này; 

c) Các ủy viên tham gia hội đồng là những công chức, viên chức có chuyên ngành phù hợp 

với lĩnh vực xét cấp chứng chỉ hành nghề, các chuyên gia có trình độ chuyên môn thuộc lĩnh 

vực xét cấp chứng chỉ hành nghề trong trường hợp cần thiết. 

4. Thành phần hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề do tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành 

lập bao gồm: 

a) Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo của tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

c) Các ủy viên hội đồng là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 

5. Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, theo quy chế do Chủ tịch hội đồng quyết 

định ban hành.”. 

17. Bổ sung Điều 56b Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 56b. Trình tự cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: 

a) Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 55 Nghị 

định này qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có 

thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề. 

b) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ 

hành nghề lần đầu, xét nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề; 10 ngày đối 

với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề; 25 ngày đối với trường hợp chuyển đổi chứng 

chỉ hành nghề. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền 

cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp 

chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị. 
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2. Đối với trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra, trong đó có 

kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoặc khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định một trong 

các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề quy định tại khoản 2 Điều 44a Nghị định này, 

cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ 

hành nghề; trường hợp không thu hồi thì phải có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có kiến nghị thu hồi. 

b) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm gửi quyết định thu 

hồi chứng chỉ cho cá nhân bị thu hồi và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình; đồng 

thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời hạn 

05 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định. 

c) Cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải nộp lại bản gốc chứng 

chỉ hành nghề cho cơ quan ra quyết định thu hồi chứng chỉ trong thời hạn 05 ngày, kể từ 

ngày nhận được quyết định thu hồi. 

d) Đối với trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng 

chỉ hành nghề, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm cấp lại 

chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được chứng chỉ hành nghề bị 

thu hồi. 

đ) Trường hợp cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề không nộp lại chứng chỉ theo quy 

định, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ra quyết định tuyên hủy chứng chỉ hành nghề, gửi cho 

cá nhân bị tuyên hủy chứng chỉ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình, đồng thời 

gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.”. 

18. Bổ sung Điều 56c Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 56c. Công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng 
1. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khi 

đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Có lĩnh vực hoạt động liên quan đến hoạt động xây dựng, có phạm vi hoạt động trên cả 

nước; 

b) Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội và phê duyệt điều lệ 

hội; 

c) Đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ tổ chức sát hạch. 

2. Hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề: 

a) Đơn đề nghị công nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục IV Nghị định này; 

b) Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất 

trình bản chính để đối chiếu văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép 

thành lập hội và phê duyệt điều lệ hội; 

c) Bản kê khai điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch. 

3. Trình tự, thực hiện thủ tục công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề: 

a) Tổ chức xã hội - nghề nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này qua 

đường bưu điện hoặc trực tiếp tới Bộ Xây dựng để được công nhận. 

b) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng xem xét và ban 

hành Quyết định công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành 

nghề. Quyết định công nhận được gửi cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết 

định.”. 

19. Bổ sung Điều 56d Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 56d. Thu hồi Quyết định công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 
1. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp bị thu hồi quyết định công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ 

hành nghề khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
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a) Không còn đáp ứng được một trong các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56c 

Nghị định này. 

b) Cấp chứng chỉ hành nghề các lĩnh vực hoạt động xây dựng không thuộc phạm vi được 

công nhận. 

c) Cấp chứng chỉ hành nghề không đúng thẩm quyền. 

d) Cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân không đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo 

quy định. 

2. Bộ Xây dựng thực hiện thu hồi quyết định công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ 

điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. Việc xem xét, 

quyết định thu hồi quyết định công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp 

chứng chỉ hành nghề được thực hiện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có đủ căn cứ thu hồi. 

Quyết định thu hồi được gửi cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đăng tải trên trang thông 

tin điện tử của Bộ Xây dựng.”. 

20. Sửa đổi, bổ sung khoản 19 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau: 

“Điều 57. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng 
1. Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định khi tham gia hoạt động xây dựng 

các lĩnh vực sau đây: 

a) Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình. 

b) Lập quy hoạch xây dựng. 

c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; 

thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp 

- thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công 

trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. 

d) Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

đ) Thi công xây dựng công trình. 

e) Giám sát thi công xây dựng công trình. 

g) Kiểm định xây dựng. 

h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

2. Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định từ điểm a đến điểm e 

khoản 1 Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng 

chỉ năng lực). 

3. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này phải là doanh 

nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc tổ chức có chức năng hoạt động xây 

dựng được thành lập theo quy định của pháp luật và đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với từng 

lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định này. 

4. Chứng chỉ năng lực có hiệu lực tối đa 10 năm. 

5. Chứng chỉ năng lực có quy cách và nội dung chủ yếu theo mẫu tại Phụ lục IX Nghị định 

này. 

6. Chứng chỉ năng lực được quản lý thông qua số chứng chỉ năng lực, bao gồm 02 nhóm ký 

hiệu, các nhóm được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), cụ thể như sau: 

a) Nhóm thứ nhất: Có tối đa 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định tại Phụ lục 

VII Nghị định này. 

b) Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ năng lực. 

7. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý về việc cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực; quản lý cấp mã 

số chứng chỉ năng lực; hướng dẫn về đánh giá cấp chứng chỉ năng lực; công khai danh sách 

tổ chức được cấp chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của mình; tổ chức thực hiện thủ tục 

cấp chứng chỉ năng lực trực tuyến.”. 

21. Sửa đổi, bổ sung Điều 58 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 58. Cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
1. Chứng chỉ năng lực được cấp cho tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực; 
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b) Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực; 

c) Cấp lại chứng chỉ năng lực do chứng chỉ năng lực cũ bị mất hoặc hư hỏng hoặc hết thời 

hạn hiệu lực. 

2. Chứng chỉ năng lực bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực chấm dứt hoạt động xây dựng, giải thể hoặc phá 

sản; 

b) Không còn đáp ứng đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định; 

c) Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ năng lực; 

d) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng chứng chỉ năng lực; 

đ) Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ năng lực; 

e) Chứng chỉ năng lực được cấp không đúng thẩm quyền; 

g) Chứng chỉ năng lực bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực; 

h) Chứng chỉ năng lực được cấp khi không đủ điều kiện năng lực theo quy định. 

3. Tổ chức đã bị thu hồi chứng chỉ năng lực thuộc trường hợp quy định tại điểm c, d, đ 

khoản 2 Điều này được đề nghị cấp chứng chỉ năng lực sau 12 tháng, kể từ ngày có quyết 

định thu hồi chứng chỉ năng lực. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực như trường hợp 

cấp chứng chỉ năng lực quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

Tổ chức đã bị thu hồi chứng chỉ năng lực thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 

Điều này được cấp lại chứng chỉ năng lực theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 

58d Nghị định này.”. 

22. Bổ sung Điều 58a Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 58a. Thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: 
1. Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng 

I; 

b) Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III. 

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực là cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng 

chỉ năng lực do mình cấp.”. 

23. Bổ sung Điều 58b Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 58b. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
1. Hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định này; 

b) Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập; 

c) Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp 

đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng 

với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp 

chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng); 

d) Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp chứng 

chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu 

cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện 

công việc; 

đ) Chứng chỉ năng lực đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều 

chỉnh hạng chứng chỉ năng lực; 

e) Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công 

nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng); 

g) Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biểu đã thực hiện theo 

nội dung kê khai. 

h) Các tài liệu theo quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g khoản này phải là bản sao có chứng 

thực hoặc tệp tin chứa ảnh chụp màu từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối 

chiếu. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định này; 
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b) Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất 

trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ 

năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại. 

3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định này; 

b) Các tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại khoản 1 

Điều này. 

4. Tổ chức thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực. Việc thu, 

nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ năng lực thực hiện theo quy định của Bộ Tài 

chính.”. 

24. Bổ sung Điều 58c Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 58c. Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
1. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực thành lập hội đồng xét cấp 

chứng chỉ năng lực để đánh giá cấp chứng chỉ năng lực. 

2. Cơ cấu và số lượng thành viên hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực do thủ trưởng cơ 

quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực quyết định. 

3. Thành phần hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực bao gồm: 

a) Chủ tịch hội đồng là lãnh đạo của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực; 

b) Ủy viên thường trực là công chức, viên chức của cơ quan này; 

c) Các ủy viên tham gia hội đồng là những công chức, viên chức có chuyên ngành phù hợp 

với lĩnh vực xét cấp chứng chỉ năng lực, các chuyên gia có trình độ chuyên môn thuộc lĩnh 

vực xét cấp chứng chỉ năng lực trong trường hợp cần thiết. 

4. Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, theo quy chế do Chủ tịch hội đồng quyết 

định ban hành.”. 

25. Bổ sung Điều 58d Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 58d. Trình tự cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
1. Đối với trường hợp cấp chứng chỉ năng lực: 

a) Tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo quy định tại Điều 58b Nghị 

định này qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có 

thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực. 

b) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực có trách 

nhiệm cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ 

năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực; 10 ngày đối với 

trường hợp cấp lại chứng chỉ năng lực. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, 

cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ 

chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề 

nghị. 

2. Đối với trường hợp thu hồi chứng chỉ năng lực: 

a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra, trong đó, có 

kiến nghị thu hồi chứng chỉ năng lực hoặc khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định một trong 

các trường hợp thu hồi chứng chỉ năng lực quy định tại khoản 2 Điều 58 Nghị định này, cơ 

quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực ban hành quyết định thu hồi chứng chỉ năng 

lực; trường hợp không thu hồi thì phải có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có kiến nghị thu hồi. 

b) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi 

chứng chỉ năng lực cho tổ chức bị thu hồi và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình; 

đồng thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời 

hạn 05 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định. 

c) Tổ chức bị thu hồi chứng chỉ năng lực phải nộp lại bản gốc chứng chỉ năng lực cho cơ 

quan ra quyết định thu hồi chứng chỉ trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết 

định thu hồi. 
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d) Đối với trường hợp thu hồi chứng chỉ năng lực bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng 

chỉ năng lực, cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp lại 

chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được chứng chỉ năng lực bị thu 

hồi. 

đ) Trường hợp tổ chức bị thu hồi chứng chỉ năng lực không nộp lại chứng chỉ theo quy định, 

cơ quan có thẩm quyền thu hồi ra quyết định tuyên hủy chứng chỉ năng lực, gửi cho tổ chức 

bị tuyên hủy chứng chỉ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình; đồng thời gửi 

thông tin để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.”. 

26. Sửa đổi, bổ sung Điều 59 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 59. Điều kiện năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng 
1. Tổ chức tham gia hoạt động khảo sát xây dựng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định 

tại khoản 2, khoản 3 Điều này. 

2. Điều kiện chung: 

a) Có phòng thí nghiệm hoặc có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên 

kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được 

công nhận theo quy định; 

b) Có máy móc, thiết bị hoặc có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ công việc 

khảo sát của lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực. 

3. Điều kiện đối với các hạng năng lực: 

a) Hạng I: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây 

dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; 

- Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo 

sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở 

lên hoặc 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại hình khảo sát. 

b) Hạng II: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây 

dựng từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; 

- Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo 

sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 

03 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trở lên hoặc 01 công trình từ cấp II hoặc 

02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại hình khảo sát. 

c) Hạng III: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây 

dựng từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; 

- Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo 

sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. 

4. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được thực hiện khảo sát xây dựng tất cả các dự án và cấp công trình cùng lĩnh 

vực được ghi trong chứng chỉ năng lực. 

b) Hạng II: Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án từ nhóm B, công trình từ cấp II trở 

xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ năng lực. 

c) Hạng III: Được thực hiện khảo sát xây dựng dự án nhóm C, dự án có yêu cầu lập báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật, công trình từ cấp III trở xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ 

năng lực.”. 

27. Sửa đổi, bổ sung Điều 60 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 60. Điều kiện năng lực của tổ chức lập quy hoạch xây dựng 
1. Tổ chức lập quy hoạch xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng 

lực như sau: 

a) Hạng I: 
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- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch, chủ trì các bộ môn kiến trúc - 

quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch có 

chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận; 

- Đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng (trong đó ít nhất 01 đồ án là 

quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc quy hoạch 

chung) thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

b) Hạng II: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch, chủ trì các bộ môn kiến trúc - 

quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch có 

chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận; 

- Đã thực hiện lập ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã 

được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

c) Hạng III: 

Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn kiến trúc - quy hoạch, kinh tế 

đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành 

nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được lập các loại đồ án quy hoạch xây dựng. 

b) Hạng II: Được lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

c) Hạng III: Được lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện.”. 

28. Sửa đổi, bổ sung Điều 61 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 61. Điều kiện năng lực của tổ chức thiết kế xây dựng công trình 
1. Tổ chức tham gia hoạt động thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện 

tương ứng với các hạng năng lực như sau: 

a) Hạng I: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có 

chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận; 

- Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại 

công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công 

trình từ cấp II trở lên cùng loại. 

b) Hạng II: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có 

chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận; 

- Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại 

công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công 

trình từ cấp III trở lên cùng loại. 

c) Hạng III: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có 

chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận; 

- Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại 

công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại. 

b) Hạng II: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp II trở 

xuống. 
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c) Hạng III: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp III trở 

xuống.”. 

29. Bãi bỏ Điều 62 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. 

30. Sửa đổi, bổ sung Điều 63 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 63. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án 
1. Tổ chức tham gia hoạt động tư vấn quản lý dự án phải đáp ứng các điều kiện tương ứng 

với các hạng năng lực như sau: 

a) Hạng I: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự 

án hạng I phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp 

với công việc đảm nhận; 

- Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công 

việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B cùng loại 

trở lên. 

b) Hạng II: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự 

án từ hạng II trở lên phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên 

phù hợp với công việc đảm nhận; 

- Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công 

việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C 

cùng loại trở lên. 

c) Hạng III: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự 

án từ hạng III trở lên phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở 

lên phù hợp với công việc đảm nhận; 

- Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công 

việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được quản lý các dự án cùng loại; 

b) Hạng II: Được quản lý dự án cùng loại từ nhóm B trở xuống; 

c) Hạng III: Được quản lý dự án cùng loại nhóm C và dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật đầu tư xây dựng.”. 

31. Sửa đổi, bổ sung Điều 64 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 64. Điều kiện năng lực của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
1. Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại khoản 2 Điều 54 

Nghị định này; 

2. Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với 

quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận.”. 

32. Sửa đổi, bổ sung Điều 65 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 65. Điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình 
1. Tổ chức tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện 

tương ứng với các hạng năng lực như sau: 

a) Hạng I: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy 

trưởng công trường hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận; 
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- Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề 

phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với trình độ đại 

học, 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề; 

- Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào 

tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công 

xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận; 

- Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội dung đề 

nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở 

lên cùng loại. 

b) Hạng II: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy 

trưởng công trường từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận; 

- Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề 

phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 01 năm đối với trình độ đại 

học, 03 năm đối với trình độ cao đẳng nghề; 

- Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi 

dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng 

lực; 

- Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công 

xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận; 

- Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội dung đề 

nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III 

trở lên cùng loại. 

c) Hạng III: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy 

trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận; 

- Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề 

phù hợp với công việc đảm nhận; 

- Công nhân kỹ thuật phụ trách các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi 

dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng 

lực; 

- Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công 

xây dựng công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại; 

b) Hạng II: Được thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống cùng loại; 

c) Hạng III: Được thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống cùng loại.”. 

33. Sửa đổi, bổ sung khoản 20 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau: 

“Điều 66. Điều kiện năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng 
1. Tổ chức tham gia hoạt động giám sát thi công xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương 

ứng với các hạng năng lực như sau: 

a) Hạng I: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công 

xây dựng hạng I, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp 

với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 

- Đã giám sát thi công xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp 

II trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. 

b) Hạng II: 

- Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công 

xây dựng từ hạng II trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây 

dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực; 
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- Đã giám sát thi công xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp 

III trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. 

c) Hạng III: Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát 

thi công xây dựng từ hạng III trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi 

công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được giám sát thi công xây dựng các công trình cùng loại được ghi trong chứng 

chỉ năng lực; 

b) Hạng II: Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp II trở xuống cùng loại 

được ghi trong chứng chỉ năng lực; 

c) Hạng III: Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp III trở xuống cùng loại 

được ghi trong chứng chỉ năng lực.”. 

34. Sửa đổi, bổ sung khoản 21 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau: 

“Điều 66a. Điều kiện năng lực của tổ chức kiểm định xây dựng 
1. Tổ chức tham gia hoạt động kiểm định chất lượng, xác định nguyên nhân hư hỏng, thời 

hạn sử dụng của bộ phận công trình, công trình xây dựng, kiểm định để xác định nguyên 

nhân sự cố công trình xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực 

như sau: 

a) Hạng I: 

- Cá nhân đảm nhận chủ trì thực hiện kiểm định xây dựng phải đáp ứng điều kiện hành nghề 

kiểm định xây dựng hạng I phù hợp; 

- Cá nhân tham gia thực hiện kiểm định xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp 

với công tác kiểm định xây dựng; 

- Đã thực hiện kiểm định xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ 

cấp II cùng loại trở lên. 

b) Hạng II: 

- Cá nhân chủ trì thực hiện kiểm định xây dựng phải đáp ứng điều kiện hành nghề kiểm định 

xây dựng từ hạng II trở lên phù hợp; 

- Cá nhân tham gia thực hiện kiểm định xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp 

với công tác kiểm định xây dựng; 

- Đã thực hiện kiểm định xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ 

cấp III cùng loại trở lên. 

c) Hạng III: 

- Cá nhân chủ trì thực hiện kiểm định xây dựng phải đáp ứng điều kiện hành nghề kiểm định 

xây dựng hạng III phù hợp; 

- Cá nhân tham gia thực hiện kiểm định xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp 

với công tác kiểm định xây dựng. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được thực hiện kiểm định xây dựng các công trình cùng loại; 

b) Hạng II: Được thực hiện kiểm định xây dựng các công trình từ cấp II trở xuống cùng 

loại; 

c) Hạng III: Được thực hiện kiểm định xây dựng các công trình từ cấp III trở xuống cùng 

loại. 

3. Tổ chức tham gia hoạt động kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, 

sản phẩm xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Phải sử dụng phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với các phép thử được cơ quan 

có thẩm quyền công nhận phù hợp với nội dung thực hiện kiểm định; 

b) Cá nhân thực hiện kiểm định có chuyên môn phù hợp với công tác kiểm định xây dựng.”. 

35. Sửa đổi, bổ sung Điều 67 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 67. Điều kiện năng lực của tổ chức quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
1. Tổ chức tham gia hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện 

tương ứng với các hạng năng lực như sau: 
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a) Hạng I: 

- Cá nhân chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề 

định giá xây dựng hạng I; 

- Cá nhân tham gia thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp 

vụ phù hợp với công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Đã thực hiện quản lý chi phí của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở 

lên. 

b) Hạng II: 

- Cá nhân chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề 

định giá xây dựng từ hạng II trở lên; 

- Cá nhân tham gia thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp 

vụ phù hợp với công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Đã thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng của ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 

02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật trở lên. 

c) Hạng III: 

- Cá nhân chủ trì thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề 

định giá xây dựng từ hạng III trở lên; 

- Cá nhân tham gia thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp 

vụ phù hợp với công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

2. Phạm vi hoạt động: 

a) Hạng I: Được thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối 

với tất cả các dự án. 

b) Hạng II: Được thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối 

với dự án từ nhóm B trở xuống. 

c) Hạng III: Được thực hiện các công việc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối 

với dự án nhóm C và dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.”. 

36. Bãi bỏ Điều 68 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 

37. Sửa đổi, bổ sung Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 69. Đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây 

dựng 
1. Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng đã được 

cấp chứng chỉ phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử do cơ quan có thẩm 

quyền cấp chứng chỉ quản lý và tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. 

2. Trình tự thực hiện đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng: 

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ có trách nhiệm đăng tải thông tin về năng lực hoạt 

động xây dựng của tổ chức, cá nhân lên trang thông tin điện tử do mình quản lý, đồng thời 

gửi thông tin đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng để tích hợp trên 

trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. 

Thời gian thực hiện đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng không quá 05 ngày kể 

từ ngày cấp chứng chỉ. Thời gian thực hiện tích hợp thông tin trên trang thông tin điện tử 

của Bộ Xây dựng không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được thông tin của cơ quan có thẩm 

quyền cấp chứng chỉ.”. 

38. Sửa đổi, bổ sung Điều 71 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 71. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng 
1. Nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện 

sau: 

a) Đã có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư; 

b) Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật về 

xây dựng. 

2. Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ 

Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công 

việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội 
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dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu 

phụ Việt Nam thực hiện. 

3. Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam 

có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.”. 

39. Bổ sung Điều 73a Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: 

“Điều 73a. Thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng 
1. Nhà thầu nước ngoài bị thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng khi thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Không khắc phục các vi phạm sau khi đã có văn bản yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà 

nước liên quan từ 02 lần trở lên. 

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính đối với công việc thuộc giấy phép hoạt động xây dựng 

được cấp từ lần thứ 02 trở lên. 

2. Khi phát hiện hoặc có căn cứ xác định nhà thầu nước ngoài vi phạm một trong các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây 

dựng thực hiện việc thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng do mình cấp. 

Việc xem xét, quyết định thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng được thực hiện trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày có đủ căn cứ thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng. Quyết định thu 

hồi giấy phép hoạt động xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động 

xây dựng gửi cho nhà thầu nước ngoài bị thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng và đăng tải 

trên trang thông tin điện tử của mình, đồng thời gửi thông tin để tích hợp trên trang thông 

tin điện tử của Bộ Xây dựng.”. 

40. Sửa đổi, bổ sung khoản 22 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau: 

“Điều 74. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài 
1. Nhà thầu nước ngoài có các quyền sau: 

a) Yêu cầu các cơ quan có chức năng hướng dẫn việc lập hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động 

xây dựng và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của nhà thầu theo quy định của Nghị 

định này; 

b) Khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc 

theo quy định của Nghị định này; 

c) Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong kinh doanh tại Việt Nam theo giấy phép hoạt động 

xây dựng được cấp. 

2. Nhà thầu nước ngoài có các nghĩa vụ sau: 

a) Lập Văn phòng điều hành tại nơi có dự án sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây 

dựng; đăng ký địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail, dấu, tài khoản, mã số thuế của Văn 

phòng điều hành. Đối với các hợp đồng thực hiện lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư 

xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu nước ngoài có thể lập 

Văn phòng điều hành tại nơi đăng ký trụ sở của chủ đầu tư. Đối với hợp đồng thực hiện thi 

công xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình đi qua nhiều tỉnh, nhà thầu nước 

ngoài có thể lập Văn phòng điều hành tại một địa phương có công trình đi qua để thực hiện 

công việc; 

b) Đăng ký, hủy mẫu con dấu, nộp lại con dấu khi kết thúc hợp đồng theo quy định của 

pháp luật. Nhà thầu nước ngoài chỉ sử dụng con dấu này trong công việc phục vụ thực hiện 

hợp đồng tại Việt Nam theo quy định tại giấy phép hoạt động xây dựng; 

c) Đăng ký và nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện chế độ kế toán, mở 

tài khoản, thanh toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

để phục vụ hoạt động kinh doanh theo hợp đồng; 

d) Thực hiện việc tuyển lao động, sử dụng lao động Việt Nam và lao động là người nước 

ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam về lao động; chỉ được phép đăng ký đưa vào 

Việt Nam những chuyên gia quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật và người có tay nghề cao mà 

Việt Nam không đủ khả năng đáp ứng; 

đ) Thực hiện các thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị liên quan đến hợp 

đồng nhận thầu tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam; 
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e) Thực hiện hợp đồng liên danh đã ký kết với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu 

phụ Việt Nam đã được xác định trong hồ sồ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng; 

g) Mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với công việc của nhà thầu 

gồm: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng; bảo hiểm 

tài sản hàng hóa đối với nhà thầu mua sắm; các loại bảo hiểm đối với nhà thầu thi công xây 

dựng và các chế độ bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

h) Đăng kiểm chất lượng vật tư, thiết bị nhập khẩu cung cấp theo hợp đồng nhận thầu; 

i) Đăng kiểm an toàn thiết bị thi công xây dựng và phương tiện giao thông liên quan đến 

hoạt động kinh doanh của nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

k) Tuân thủ các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn, về quản lý chất lượng công trình xây 

dựng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường cũng như các quy định khác của pháp luật Việt 

Nam có liên quan; 

l) Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định trong giấy phép hoạt động xây dựng; 

m) Khi hoàn thành công trình, nhà thầu nước ngoài phải lập hồ sơ hoàn thành công trình; 

chịu trách nhiệm bảo hành; quyết toán vật tư, thiết bị nhập khẩu; xử lý vật tư, thiết bị còn dư 

trong hợp đồng thi công xây dựng công trình theo quy định về xuất nhập khẩu; tái xuất các 

vật tư, thiết bị thi công đã đăng ký theo chế độ tạm nhập - tái xuất; thanh lý hợp đồng; đồng 

thời thông báo tới các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về việc kết thúc hợp đồng, 

chấm dứt sự hoạt động của văn phòng điều hành công trình.”. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng 

kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới 

bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản như sau: 
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau: 

“Điều 3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư 
Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 

quản lý vận hành nhà chung cư phải có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với Chương trình khung đào tạo bồi dưỡng 

do Bộ Xây dựng ban hành. 

2. Được Bộ Xây dựng hoặc cơ quan được Bộ Xây dựng ủy quyền công nhận đủ điều kiện 

đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.”. 

2. Bổ sung Điều 3a như sau: 

“Điều 3a. Hồ sơ, trình tự công nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo kiến thức 

chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư 
1. Hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản 

lý vận hành nhà chung cư bao gồm: 

a) Đơn đề nghị công nhận đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo mẫu quy định tại Phụ lục X Nghị định này. 

b) Bộ giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng 

do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo tối thiểu 03 bộ đề kiểm tra. 

2. Trình tự công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư được quy định như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào tạo gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp 01 bộ hồ 

sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến Bộ Xây dựng; 

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng xem xét và ban 

hành Quyết định công nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo kiến thức chuyên môn 

nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Quyết định công nhận được gửi cho cơ sở đào 

tạo và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng trong thời hạn 05 

ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 
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“Điều 4. Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi 

giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản 
Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất 

động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy 

phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng do Bộ Xây dựng ban hành”. 

4. Bãi bỏ khoản 1 Điều 5. 

Điều 3. Bãi bỏ các quy định sau đây: 
1. Bãi bỏ Điều 22 Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 nàn 2009 của Chính phủ 

về quản lý chiếu sáng đô thị. 

2. Bãi bỏ Điều 19 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về quản lý cây xanh đô thị. 

3. Bãi bỏ Điều 27, Điều 34 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng. 

4. Bãi bỏ Điều 16 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 

về quản lý đầu tư phát triển đô thị. 

Điều 4. Xử lý chuyển tiếp 
Quy định chuyển tiếp đối với một số nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2015/NĐ-

CP và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP tại Nghị định này như sau: 

1. Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề có xác định thời hạn của chứng chỉ theo quy 

định của Luật Xây dựng năm 2003 được tiếp tục sử dụng chứng chỉ cho đến khi hết hạn. 

Căn cứ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng quy định tại Nghị định này, cá nhân thực 

hiện việc kê khai và tự xác định hạng của chứng chỉ kèm theo chứng chỉ hành nghề còn thời 

hạn để làm cơ sở tham gia các hoạt động xây dựng. Bản kê khai và tự xác định hạng chứng 

chỉ theo mẫu tại Phụ lục VI Nghị định này. 

2. Tổ chức, cá nhân đã được cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề theo quy định tại 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP được tiếp tục sử dụng chứng 

chỉ đến khi hết hạn. Trường hợp tổ chức, cá nhân có điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ 

năng lực, chứng chỉ hành nghề thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này. 

3. Tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề 

trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp chứng chỉ năng 

lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì cập nhật, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu 

có) theo quy định của Nghị định này để thực hiện xét cấp chứng chỉ. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 
1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn 

và tổ chức thực hiện Nghị định này./ 

  

  

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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PHỤ LỤC I 
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA 

CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
………., ngày…..tháng…..năm….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền) 

1. Họ và tên:.........................................................................................................................  

2. Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................  

3. Quốc tịch: ........................................................................................................................  

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: ……..ngày cấp:……….. nơi cấp………. 

5. Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................  

6. Số điện thoại: ……………………………..Địa chỉ Email: ..................................................  

7. Đơn vị công tác: ..............................................................................................................  

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo): ...............................................  

9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề: 

……………….năm. 

10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có): 

Số Chứng chỉ: …………………..ngày cấp ………….nơi cấp: .............................................  

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: ............................................................................................  

11. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng1: 

STT 

Thời gian công 

tác 

(Từ tháng, năm 

đến tháng, năm) 

Đơn vị công tác/ 

Hoạt động độc lập  

(Ghi rõ tên đơn vị, số 

điện thoại liên hệ) 

Kê khai kinh nghiệm thực hiện công 

việc tiêu biểu 

Ghi 

chú 

1     1. Tên Dự án/công trình:………………. 

Nhóm dự án/Cấp công trình:………….. 

Loại công trình 

:………………………... 

Chức danh/Nội dung công việc thực 

hiện:…….. 

2…………  

  

2         

....         

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau: 
Lĩnh vực hành nghề: ………………………………….Hạng: .................................................  

□ Cấp lần đầu, nâng hạng 

□ Cấp lại 

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: .........................................................................................  

□ Điều chỉnh, bổ sung 

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây 

dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp 

luật có liên quan./. 

  
  NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

______________ 
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1 Không yêu cầu kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn 

sử sụng/hư hỏng/bị mất 

PHỤ LỤC II 
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA 

CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
………., ngày……tháng……năm….. 

TỜ KHAI 

ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền) 

1. Họ và tên:.........................................................................................................................  

2. Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................  

3. Quốc tịch: ........................................................................................................................  

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: ……..ngày cấp:……….. nơi cấp………. 

5. Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................  

6. Số điện thoại: ……………………………..Địa chỉ Email: ..................................................  

7. Đơn vị công tác (Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở): .................................................................  

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo): ...............................................  

9. Chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có): 

Số Chứng chỉ: …………………ngày cấp……………. nơi cấp: ............................................  

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: .............................................................................................  

Đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau: 
Lĩnh vực hành nghề: …………………………………….Hạng: ..............................................  

Địa điểm đăng ký sát hạch: .................................................................................................  

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên. 

  
  NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

PHỤ LỤC III 
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA 

CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
………., ngày……tháng……năm….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền) 

1. Họ và tên: ………………………2. Ngày, tháng, năm sinh: .............................................  

3. Quốc tịch: ........................................................................................................................  

4. Hộ chiếu số: ……………….ngày cấp: …………….nơi cấp: ............................................  

5. Số điện thoại: …………………………..6. Địa chỉ Email: .................................................  

7. Đơn vị công tác: ..............................................................................................................  

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo): ..............................................  

9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề 

(năm, tháng): ............. 
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10. Chứng chỉ hành nghề số:………..ngày cấp:……. nơi cấp: 

.................................................. 

Lĩnh vực hoạt động xây dựng ................................................................................................  

11. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng: 

STT 

Thời gian công tác  

(Từ tháng, năm đến 

tháng, năm) 

Đơn vị công tác/ Hoạt 

động độc lập  

(Ghi rõ tên đơn vị, số 

điện thoại liên hệ) 

Kê khai kinh nghiệm thực hiện 

công việc tiêu biểu 

Ghi 

chú 

1     1. Tên Dự án/công trình:……….. 

Nhóm dự án/cấp công trình:…… 

Loại công trình 

:………………… 

Chức danh/Nội dung công việc 

thực hiện: 

……………………….. 

2. ....……. 

  

2         

….         

Đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với các nội dung sau: 
Lĩnh vực hoạt động: ……………………………….Hạng: ....................................................  

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên và cam kết 

hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ 

các quy định của pháp luật có liên quan./. 

  
  NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

PHỤ LỤC IV 
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA 

CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ) 

TÊN TỔ CHỨC XÃ HỘI 

NGHỀ NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
 ………., ngày …. tháng ….. năm …… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng 
Kính gửi: Bộ Xây dựng. 

Tên tổ chức xã hội - nghề nghiệp: ......................................................................................  

Địa chỉ: ................................................................................................................................  

Quyết định cho phép thành lập hội số:………..ngày cấp …………..Cơ quan cấp: .............  

Quyết định phê duyệt điều lệ hoạt động số:….....ngày cấp…….. Cơ quan cấp: ................  

Mục đích, lĩnh vực hoạt động: .............................................................................................  

Phạm vi hoạt động: .............................................................................................................  

Số lượng thành viên: ..........................................................................................................  

Đề nghị công nhận là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của hội viên của 

mình đối với lĩnh vực hoạt động xây dựng sau đây: 

1. .........................................................................................................................................  

2. .........................................................................................................................................  

…. 
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n. .........................................................................................................................................  

(Tên tổ chức xã hội nghề nghiệp) chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê 

khai nêu trên và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng./. 

  
  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC XÃ HỘI 

NGHỀ NGHIỆP 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

PHỤ LỤC V 
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA 

CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ) 

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

CẤP 

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

 …….., ngày ….. tháng ….. năm ….. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền) 

1. Tên tổ chức: ....................................................................................................................  

2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................  

3. Số điện thoại: ………………………………Số fax: ...........................................................  

4. Email …………………………………Website: .................................................................  

5. Người đại diện theo pháp luật: .......................................................................................  

Họ và tên: ………………………………….Chức vụ: .............................................................  

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập 

số: …………………….Nơi cấp:…………………… Ngày cấp: .............................................  

7. Ngành nghề kinh doanh chính: ........................................................................................  

8. Mã số chứng chỉ năng lực (nếu có): ................................................................................  

Số Chứng chỉ: …………………….ngày cấp ……………….nơi cấp: ....................................  

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: .............................................................................................  

9. Danh sách cá nhân chủ nhiệm, chủ trì, cá nhân có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề và cá 

nhân tham gia, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan của tổ chức 

a) Danh sách cá nhân chủ nhiệm, chủ trì, cá nhân có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề: 

STT Họ và tên Vị trí/Chức danh 
Số chứng chỉ hành 

nghề1 

Điện thoại 

liên hệ 

1         

2         

3         

…         

b) Danh sách cá nhân tham gia, công nhân kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực cấp chứng chỉ: 

STT Họ và tên Vị trí/chức danh 
Trình độ chuyên 

môn 

Điện thoại 

liên hệ 

1         

2         

3         

….         

10. Kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ: 

STT Nội dung hoạt động xây dựng Thông tin công Chủ đầu tư Ghi chú 
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(Ghi rõ lĩnh vực hoạt động và vai 

trò: nhà thầu chính, nhà thầu phụ, 

tổng thầu,...) 

trình (Tên chủ đầu tư, 

số điện thoại liên 

hệ) 

1 Nội dung công việc thực hiện: 

……….. 

(Tên dự án/công 

trình; nhóm dự án; 

loại, cấp công trình; 

vị trí xây dựng) 

    

2         

…         

11. Kê khai máy móc, thiết bị (đối với tổ chức thi công xây dựng, tổ chức khảo sát xây 

dựng) 

STT 

Loại máy 

móc, thiết bị 

phục vụ thi 

công 

Số 

lượng 

Công 

suất 

Tính 

năng 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản xuất 

Sở hữu của 

tổ chức hay 

đi thuê 

Chất lượng sử 

dụng hiện nay 

1                 

2                 

…                 

Đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng với nội dung như sau: 
Lĩnh vực hoạt động: ………………………………………Hạng: 

............................................  

□ Cấp lần đầu, điều chỉnh hạng 

□ Cấp lại 

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: ..........................................................................................  

□ Điều chỉnh, bổ sung 

(Tên tổ chức) chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên và cam 

kết hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các 

quy định của pháp luật có liên quan./. 

  
  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA TỔ CHỨC 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

_____________ 
1 Đối với chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, số 

chứng chỉ hành nghề cần kê khai đầy đủ theo khoản 6 Điều 44 Nghị định này. 

PHỤ LỤC VI 
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA 

CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ XÁC ĐỊNH HẠNG 

CỦA CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
1. Họ và tên: .......................................................................................................................  

2. Trình độ chuyên môn: ....................................................................................................  

3. Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp (năm, tháng): ...................................................  

4. Đơn vị công tác: .............................................................................................................  

5. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng: 

STT 
Thời gian công tác  

(Từ tháng, năm đến 
Đơn vị công tác/ Hoạt 

động độc lập 

Kê khai kinh nghiệm thực 

hiện công việc tiêu biểu 

Ghi 

chú 
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tháng, năm) (Ghi rõ tên đơn vị, số 

điện thoại liên hệ) 

1     1. Tên Dự án/công trình:........ 

Nhóm dự án/cấp công trình:... 

Loại công 

trình:………………. 

Chức danh/Nội dung công việc 

thực hiện:…………………….. 

2. ....  

  

2         

….         

6. Số Chứng chỉ hành nghề đã được cấp: ………………………….Ngày 

cấp:………………………. Nơi cấp: …………………. Phạm vi hoạt động: 

...............................................................................................................  

7. Tự xếp hạng: ............................................................................................................. (1) 

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm./. 

  

Xác nhận của cơ quan, 

tổ chức quản lý trực tiếp (2) 

(Ký, đóng dấu) 

Tỉnh/thành phố, ngày…./…./….. 

NGƯỜI KHAI 

 (Ký và ghi rõ họ, tên) 

Ghi chú: 
(1) Cá nhân đối chiếu kinh nghiệm thực hiện công việc và điều kiện năng lực theo quy định 

tại Nghị định này để tự nhận hạng. 
(2) Xác nhận đối với các nội dung từ mục 1 đến mục 6 (Cá nhân tham gia hành nghề độc lập 

không phải lấy xác nhận này). 

PHỤ LỤC VII 
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA 

CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ) 

KÝ HIỆU NƠI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, 

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

STT Nơi cấp Ký hiệu STT Nơi cấp Ký hiệu 

I Đối với chứng chỉ do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp 

1 

Cơ quan chuyên môn về 

xây dựng thuộc Bộ Xây 

dựng 

BXD       

II 
Đối với chứng chỉ hạng II, hạng III do Sở Xây dựng và tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp được công nhận cấp 

1 An Giang ANG 33 Kon Tum KOT 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu BRV 34 Lai Châu LAC 

3 Bắc Giang BAG 35 Lâm Đồng LAD 

4 Bắc Kạn BAK 36 Lạng Sơn LAS 

5 Bạc Liêu BAL 37 Lào Cai LCA 

6 Bắc Ninh BAN 38 Long An LOA 

7 Bến Tre BET 39 Nam Định NAD 

8 Bình Định BID 40 Nghệ An NGA 

9 Bình Dương BDG 41 Ninh Bình NIB 

10 Bình Phước BIP 42 Ninh Thuận NIT 

11 Bình Thuận BIT 43 Phú Thọ PHT 

12 Cà Mau CAM 44 Phú Yên PHY 1095



13 Cao Bằng CAB 45 Quảng Bình QUB 

14 Cần Thơ CAT 46 Quảng Nam QUN 

15 Đà Nẵng DNA 47 Quảng Ngãi QNG 

16 Đắk Lắk DAL 48 Quảng Ninh QNI 

17 Đắk Nông DAN 49 Quảng Trị QTR 

18 Điện Biên DIB 50 Sóc Trăng SOT 

19 Đồng Nai DON 51 Sơn La SOL 

20 Đồng Tháp DOT 52 Tây Ninh TAN 

21 Gia Lai GIL 53 Thái Bình THB 

22 Hà Giang HAG 54 Thái Nguyên THN 

23 Hà Nam HNA 55 Thanh Hóa THH 

24 Hà Nội HAN 56 Thừa Thiên Huế TTH 

25 Hà Tĩnh HAT 57 Tiền Giang TIG 

26 Hải Dương HAD 58 TP.Hồ Chí Minh HCM 

27 Hải Phòng HAP 59 Trà Vinh TRV 

28 Hậu Giang HGI 60 Tuyên Quang TUQ 

29 Hòa Bình HOB 61 Vĩnh Long VIL 

30 Hưng Yên HUY 62 Vĩnh Phúc VIP 

31 Khánh Hòa KHH 63 Yên Bái YEB 

32 Kiên Giang KIG 64 

Chứng chỉ do tổ 

chức xã hội - 

nghề nghiệp 

được công nhận 

cấp 

Bộ Xây dựng quy 

định cụ thể trong 

Quyết định công 

nhận tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp 

đủ điều kiện cấp 

chứng chỉ hành 

nghề hoạt động 

xây dựng 

PHỤ LỤC VIII 
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA 

CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ) 

MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

            

  Trách nhiệm của người được cấp chứng 

chỉ: 
1. Chỉ được nhận và thực hiện các công 

việc hoạt động xây dựng trong phạm vi 

cho phép của chứng chỉ này. 

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về 

xây dựng và các pháp luật khác có liên 

quan. 

3. Cấm cho người khác thuê, mượn hoặc 

sử dụng chứng chỉ này để hành nghề. 

4. Cấm tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ này. 

5. Xuất trình khi có yêu cầu của các cơ 

quan có thẩm quyền. 

  

(trang 4) 

  

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT 

ĐỘNG XÂY DỰNG 

Số:……………………………. 
(Ban hành theo Quyết định số: …. ngày 

….) 

  

  

  

(trang 1) 
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  THÔNG TIN CÁ NHÂN 

  

  

ảnh 4x6 của 

người được cấp 

chứng chỉ 

    

  

  

  

……………………….. 

Chữ ký của người được 

cấp chứng chỉ 

Họ và Tên:................................................  

Ngày tháng năm 

sinh.................................  

Số CMTND (hoặc hộ 

chiếu):.......................  

cấp ngày 

…../…../……tại...........................  

Quốc tịch:.................................................  

Cơ sở đào tạo:.........................................  

Hệ đào tạo:...............................................  

Trình độ chuyên 

môn:................................  

  

  

(trang 2) 

    Nội dung được phép hành nghề hoạt động 

xây dựng: 

STT 
Lĩnh vực 

hành nghề 
Hạng Thời hạn 

      Từ…………… 

đến………….. 

        

        

        

        

        

        

        

  

Tỉnh/Thành phố, ngày…./…./….. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

 

(trang 3) 

  

            

PHỤ LỤC IX 
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA 

CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ) 

MẪU CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

  

TÊN CƠ QUAN CẤP 

CHỨNG CHỈ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

CHỨNG CHỈ 

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Số: …………………………. 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: ... ngày ....) 

Tên tổ chức:............................................................................................................. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: 

.....................................  

Ngày cấp ……………………………………………Nơi cấp: 

..................................................  

Tên người đại diện theo pháp luật: ……………………………………..Chức vụ: 

..................  

Địa chỉ trụ sở chính: 

.............................................................................................................  
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Số điện thoại: ………………………………………………Số fax: 

..........................................  

Email: ……………………………………………….Website: 

..................................................  

Phạm vi hoạt động xây dựng: 

1. Tên lĩnh vực hoạt động (ghi rõ loại dự án/loại công trình): 

…………………Hạng: .............  

2. Tên lĩnh vực hoạt động (ghi rõ loại dự án/loại công trình): 

…………………Hạng: .............  

3 ……………… 

Chứng chỉ này có giá trị đến hết ngày ……./……../…………. 

  

  ……….. , ngày ....tháng....năm 20... 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

  

  

  

  

PHỤ LỤC X 
BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2016/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA 

CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN 

Cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận 

hành nhà chung cư 
Kính gửi: Bộ Xây dựng. 

Tên cơ sở đào tạo: ............................................................................................................  

Địa chỉ: ..............................................................................................................................  

Số điện thoại …………………..Số Fax ……………………………E-mail ...........................  

Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh số..................ngày….. tháng.... năm....Cơ 

quan cấp:……………….. (nếu có) 

Người đại diện cơ sở đào tạo (ghi rõ họ tên): .....................................................................  

Địa chỉ: .................................................................................................................................  

Số điện thoại …………………………………….E-mail .........................................................  

Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, công nhận ……………….(ghi tên cơ sở đào tạo) đủ điều 

kiện được tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành 

nhà chung cư theo khung giáo trình quy định. 

Cơ sở ………………………(ghi tên cơ sở đề nghị) chịu trách nhiệm về tính chính xác của 

các nội dung kê khai nêu trên và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư sau khi được Bộ Xây dựng 

công nhận./. 

  

  ..., ngày….. tháng …….năm….. 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 72/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019 

NGHỊ ĐỊNH 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2010/NĐ-CP NGÀY 07 

THÁNG 4 NĂM 2010 VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY 

HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2015/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2015 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 

tháng 11 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-

CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung 

về quy hoạch xây dựng. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 

năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị 
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

“Nghị định này quy định về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị; quản lý xây dựng 

theo quy hoạch đô thị và lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Chương II như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung tên Chương II như sau:

“LỰA CHỌN TỔ CHỨC TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ” 
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 như sau:

“1. Việc lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị thực hiện theo quy định pháp luật về 

đấu thầu.”. 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 như sau:

“2. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị tham gia thi tuyển phải đảm bảo các điều kiện năng 

lực theo quy định hiện hành.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

“1. Thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới 

phải được lập quy hoạch chung, đảm bảo phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch 

vùng, quy hoạch tỉnh.” 

b) Bổ sung khoản 5 như sau:

“5. Trường hợp cần phải điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất để thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc công trình riêng lẻ trong khu vực đã có quy 

hoạch chi tiết đô thị được phê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 

chi tiết căn cứ vào nội dung quy hoạch đã được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

quy hoạch xây dựng, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của đô thị hoặc khu vực, quy 

chế quản lý kiến trúc để quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết đô thị. Việc 

điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết đô thị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Bãi bỏ Mục 1 và tên Mục II Chương II, khoản 3 Điều 12; bãi bỏ Chương IV và phụ lục

kèm theo. 
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Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 

năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau: 

“1. Nghị định này quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng năm 2014, gồm: 

Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng.”. 

2. Sửa đổi Điều 7 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm d khoản 1 như sau: 

“a) Luận cứ, xác định phạm vi ranh giới vùng; mục tiêu và thời hạn quy hoạch. 

d) Các yêu cầu về thu thập số liệu, phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng; yêu 

cầu về định hướng phát triển không gian, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật vùng liên 

huyện, vùng huyện; yêu cầu về đánh giá môi trường chiến lược, quản lý quy hoạch xây 

dựng vùng liên huyện, vùng huyện; yêu cầu đối với việc đề xuất các chương trình, dự án ưu 

tiên.” 

b) Sửa đổi khoản 2 như sau: 

“2. Thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện không quá 02 

tháng.” 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm đ, điểm e khoản 1 như sau: 

“đ) Định hướng phát triển không gian vùng liên huyện, vùng huyện: 

- Đề xuất, lựa chọn mô hình phát triển không gian vùng; 

- Xác định các phân vùng để kiểm soát quản lý phát triển; 

- Phân bố và xác định quy mô các không gian phát triển: Công nghiệp, nông nghiệp, lâm 

nghiệp, du lịch, thương mại dịch vụ, bảo tồn; xác định quy mô, tính chất các khu chức năng; 

- Xác định mô hình phát triển, cấu trúc hệ thống đô thị và khu vực nông thôn phù hợp với 

đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội; phân cấp, phân loại đô thị theo không gian lãnh thổ và 

quản lý hành chính; xác định quy mô dân số, đất xây dựng đô thị; 

- Phân bố và xác định quy mô các hệ thống công trình hạ tầng xã hội gồm: Trung tâm giáo 

dục, đào tạo, văn hóa, y tế, thể dục, thể thao có quy mô lớn, mang ý nghĩa vùng; trung tâm 

thương mại, dịch vụ cấp vùng; khu du lịch, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng và các di tích văn 

hóa - lịch sử có giá trị; 

- Phân bố và xác định quy mô các khu vực bảo tồn, khu vực bảo vệ cảnh quan thiên nhiên 

trong vùng. 

e) Định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng liên huyện, vùng huyện: 

Xác định mạng lưới, vị trí, quy mô các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật mang tính chất 

vùng liên huyện, vùng huyện, gồm: Chuẩn bị kỹ thuật, giao thông, hệ thống điện, cung cấp 

năng lượng, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và hạ 

tầng viễn thông thụ động.”. 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau: 

“2. Thời gian lập đồ án quy hoạch đối với vùng liên huyện, vùng huyện không quá 12 

tháng.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau: 

“2. Các khu chức năng có quy mô trên 500 ha cần phải được lập quy hoạch chung xây dựng, 

đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, 

quy hoạch đô thị. Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng được phê duyệt là cơ sở lập 

quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng. 

Các khu vực chức năng có quy mô trên 500 ha được lập quy hoạch phân khu xây dựng làm 

cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng và xác định dự án đầu tư xây dựng, nếu được xác định 

trong quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt.”. 

b) Bổ sung khoản 6 như sau: 

“6. Trường hợp cần phải điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất để thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc công trình riêng lẻ trong khu vực đã có quy 
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hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy 

hoạch chi tiết căn cứ vào nội dung quy hoạch đã được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về quy hoạch xây dựng, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực, quy chế 

quản lý kiến trúc để quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng. Việc 

điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

5. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 12 như sau: 

“b) Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy hoạch đang còn hiệu lực, các dự án đã 

hoàn thành; xác định và làm rõ các định hướng trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy 

hoạch chung đô thị có liên quan.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau: 

“Điều 16. Nguyên tắc lập quy hoạch nông thôn 

1. Các xã phải được lập quy hoạch chung xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, quy hoạch 

xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung thành phố, thị xã, làm cơ sở lập 

các quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn và lập các dự án đầu tư xây dựng. 

2. Các điểm dân cư nông thôn phải được lập quy hoạch chi tiết xây dựng để cụ thể hóa quy 

hoạch chung xây dựng xã, làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây 

dựng.”. 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau: 

“Điều 21. Lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện 

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp có trách 

nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình lập đồ án quy hoạch 

xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện.”. 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 như sau: 

“1. Đối với quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, thời gian thẩm định nhiệm 

vụ quy hoạch không quá 20 ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch không quá 15 

ngày; thời gian thẩm định đồ án quy hoạch không quá 25 ngày, thời gian phê duyệt đồ án 

quy hoạch không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.”. 

9. Bãi bỏ khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 6, khoản 2 Điều 28, Điều 30; bãi bỏ Chương IV 

và phụ lục kèm theo. 

10. Thay thế cụm từ tại tên mục và các Điều sau đây: 

a) Thay thế cụm từ “quy hoạch xây dựng vùng” bằng cụm từ “quy hoạch xây dựng vùng 

liên huyện, vùng huyện” tại điểm a khoản 1 Điều 4, tên mục 1 Chương II, Điều 6, Điều 7, 

Điều 8, Điều 9 và Điều 11. 

b) Thay thế cụm từ “khu chức năng đặc thù” bằng cụm từ “khu chức năng” tại Điều 4; tên 

mục 2 Chương II, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 22, Điều 25 

và Điều 26. 

c) Thay thế cụm từ “quy hoạch xây dựng nông thôn” bằng cụm từ “quy hoạch nông thôn” 

tại tên mục 3 Chương II, Điều 17, Điều 20, Điều 23 và Điều 26. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2019. 

Điều 4. Quy định chuyển tiếp 
Giấy phép quy hoạch đã được cấp cho chủ đầu tư trước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị 

định này thì tiếp tục được thực hiện theo thời hạn ghi trong Giấy phép quy hoạch. 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành. 
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  

 

 
TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

(đã ký) 

Nguyễn Xuân Phúc 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 68/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019 

NGHỊ ĐỊNH 
VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Chính phủ ban hành Nghị định về quản chi phí đầu tư xây dựng. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân

sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư 

(PPP) về sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, 

định mức và giá xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán và 

quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; 

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu thi công 

xây dựng, nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi

tắt là ODA) thực hiện theo quy định điều ước quốc tế và quy định của pháp luật trong nước 

của Luật điều ước quốc tế. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí

đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân 

sách quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 60 Luật xây dựng, dự án đầu tư theo hình thức 

đối tác công tư (PPP). 

2. Các tổ chức, cá nhân có thể áp dụng các quy định của Nghị định này để thực hiện quản lý

chi phí đầu tư xây dựng, xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài 

chính đối với Nhà nước của các dự án sử dụng vốn khác. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải bảo đảm mục tiêu đầu tư, hiệu quả dự án đã được

phê duyệt, phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật xây 

dựng, nguồn vốn sử dụng và hình thức đầu tư của dự án, phương thức thực hiện của dự án. 

Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu 

xây dựng, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, kế hoạch thực 

hiện dự án, mặt bằng giá thị trường tại khu vực xây dựng công trình và các biến động giá dự 

kiến trong quá trình đầu tư xây dựng. 

2. Nhà nước thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng thông qua việc ban hành, hướng dẫn,

kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật; hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng. 

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án

đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng và quyết toán vốn 

đầu tư xây dựng trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt gồm cả trường 

hợp tổng mức đầu tư được điều chỉnh theo quy định tại Điều 7 Nghị định này. Chủ đầu tư 

được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định tại 

Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để lập, thẩm tra, kiểm soát và quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng. 

4. Các công trình xây dựng đặc thù thuộc loại công trình bí mật nhà nước, công trình xây

dựng theo lệnh khẩn cấp, cấp bách áp dụng nguyên tắc, phương pháp xác định chi phí đầu 
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tư xây dựng và hệ thống công cụ định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá quy định tại Nghị 

định này để xác định chi phí đầu tư xây dựng, làm cơ sở xác định giá trị hình thành tài sản 

công đối với các công trình xây dựng này. Việc thẩm định, phê duyệt chi phí đầu tư xây 

dựng các công trình này được thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng công 

trình xây dựng đặc thù tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

5. Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới áp dụng 

nguyên tắc, phương pháp xác định chi phí đầu tư xây dựng quy định tại Nghị định này và 

phù hợp với đặc thù, tính chất các công trình thuộc các Chương trình này. 

6. Việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng phải được thực hiện theo các 

căn cứ, nội dung, cách thức, thời điểm xác định, phương pháp xác định các khoản mục chi 

phí trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, hệ thống 

định mức xây dựng, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng của công trình đã được người quyết 

định đầu tư, chủ đầu tư thống nhất sử dụng phù hợp với các giai đoạn của quá trình hình 

thành chi phí theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Nghị định này. 

Chương II 

SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Điều 4. Nội dung sơ bộ tổng mức đầu tư và tổng mức đầu tư xây dựng 
1. Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng là ước tính chi phí đầu tư xây dựng của dự án trong giai 

đoạn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư đối với dự án nhóm B, nhóm C theo quy định của Luật đầu tư công. Nội dung sơ bộ 

tổng mức đầu tư xây dựng gồm các khoản mục chi phí quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định 

phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

(nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây 

dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá. 

3. Dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây 

dựng bao gồm dự toán xây dựng theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này và chi phí bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có). 

4. Các chi phí của tổng mức đầu tư xây dựng được quy định cụ thể như sau: 

a) Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm chi phí bồi thường về đất, nhà, công trình 

trên đất, các tài sản gắn liền với đất, trên mặt nước và chi phí bồi thường khác theo quy 

định; các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí tái định cư; chi phí tổ chức bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng đất, thuê đất trong thời gian xây dựng (nếu 

có); chi phí di dời, hoàn trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng (nếu có) và 

các chi phí có liên quan khác; 

b) Chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình xây dựng 

của dự án; công trình, hạng mục công trình xây dựng tạm, phụ trợ phục vụ thi công; chi phí 

phá dỡ các công trình xây dựng không thuộc phạm vi của công tác phá dỡ giải phóng mặt 

bằng đã được xác định trong chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cơ cấu chi phí xây 

dựng gồm: chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia 

tăng; 

c) Chi phí thiết bị gồm chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ; chi phí 

quản lý mua sắm thiết bị công trình của nhà thầu; chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng 

cho thiết bị công trình, thiết bị công nghệ của dự án (nếu có); chi phí đào tạo và chuyển giao 

công nghệ (nếu có); chi phí gia công, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn (nếu có); chi phí lắp đặt, 

thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí chạy thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật; chi phí vận 

chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí liên quan khác; 

d) Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án 

từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án 

vào khai thác sử dụng. Đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) chi phí 
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quản lý dự án gồm chi phí quản lý dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chi phí hoạt 

động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án và 

chi phí quản lý dự án của nhà đầu tư; 

đ) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm chi phí tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B, nhóm C 

theo quy định của Luật Đầu tư công, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật; chi phí thiết kế, chi phí tư vấn giám sát xây dựng công trình và các chi phí tư vấn 

khác liên quan; 

e) Chi phí khác gồm các chi phí cần thiết để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình như 

chi phí rà phá bom mìn, vật nổ; chi phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; các 

khoản phí, lệ phí thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng; chi phí kiểm toán, thẩm tra, 

phê duyệt quyết toán vốn đầu tư và các chi phí cần thiết khác để thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng công trình nhưng không thuộc nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 4 

Điều này; 

g) Chi phí dự phòng gồm chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự 

phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án. 

Điều 5. Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng 
1. Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được ước tính trên cơ sở quy mô, công suất 

hoặc năng lực phục vụ theo phương án thiết kế sơ bộ của dự án và suất vốn đầu tư hoặc dữ 

liệu chi phí của các dự án tương tự về loại, quy mô, tính chất dự án đã hoặc đang thực hiện, 

có sự phân tích, đánh giá để điều chỉnh quy đổi về mặt bằng giá thị trường phù hợp với địa 

điểm xây dựng, bổ sung những chi phí cần thiết khác của dự án. 

Dự án thực hiện theo phương thức hợp đồng xây dựng để thực hiện toàn bộ các công việc 

lập dự án - thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng (sau đây gọi là phương 

thức chìa khóa trao tay) thì sơ bộ tổng mức đầu tư phải xác định trên cơ sở khối lượng tính 

theo thiết kế sơ bộ kết hợp với các phương pháp khác để xác định giá gói thầu. 

2. Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo các phương pháp sau: 

a) Phương pháp xác định khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở, kế hoạch thực hiện 

dự án, tổ chức biện pháp thi công định hướng, các yêu cầu cần thiết khác của dự án và hệ 

thống định mức, đơn giá xây dựng, các chế độ, chính sách liên quan; 

b) Phương pháp xác định từ dữ liệu về chi phí các công trình tương tự; 

c) Phương pháp xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình; 

d) Phương pháp kết hợp các phương pháp nêu tại điểm a, b, c khoản này. 

3. Các phương pháp quy định tại điểm b, c khoản này chỉ sử dụng đối với công trình xây 

dựng phổ biến. 

4. Dự án thực hiện theo phương thức hợp đồng để thực hiện các công việc thiết kế - cung 

cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (viết tắt là EPC); thiết kế và thi công 

xây dựng công trình (viết tắt là EC); thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ (viết tắt là EP) 

thì tổng mức đầu tư phải được xác định trên cơ sở phương pháp nêu tại điểm a khoản 2 Điều 

này kết hợp với phương pháp khác. 

5. Chi tiết các phương pháp xác định Tổng mức đầu tư thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng. 

Điều 6. Thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng 
1.Thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng được thực hiện cùng với việc thẩm định dự án đầu 

tư xây dựng. Nội dung thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng gồm: 

a) Sự đầy đủ, phù hợp của các căn cứ pháp lý để xác định Tổng mức đầu tư; 

b) Sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng với đặc điểm, tính chất, 

yêu cầu kỹ thuật, công nghệ của dự án; 

c) Kiểm tra sự đầy đủ, phù hợp của các khối lượng so với thiết kế cơ sở, kế hoạch thực hiện 

dự án, tổ chức biện pháp thi công định hướng và yêu cầu của dự án; sự phù hợp với quy 

định, hướng dẫn của nhà nước đối với các chi phí sử dụng để tính toán, xác định các chi phí 

trong tổng mức đầu tư xây dựng; 
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d) Xác định giá trị tổng mức đầu tư xây dựng sau khi thực hiện thẩm định. Phân tích nguyên 

nhân tăng, giảm và đánh giá việc bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án theo giá trị tổng mức 

đầu tư xây dựng xác định sau thẩm định. 

2. Dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, nội dung thẩm định 

thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này. 

3. Thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng: 

a) Dự án quan trọng quốc gia do Hội đồng thẩm định nhà nước được Thủ tướng Chính phủ 

thành lập chủ trì tổ chức thẩm định; 

b) Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân 

cấp chủ trì tổ chức thẩm định; 

c) Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do cơ quan chuyên môn trực thuộc 

người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định. 

d) Đối với dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) do đơn vị đầu mối quản lý 

về hoạt động PPP thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì tổ chức thẩm định. Cơ 

quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp góp ý kiến về sự phù hợp của đơn giá, định 

mức được sử dụng để xác định Tổng mức đầu tư xây dựng của dự án, đánh giá giải pháp 

thiết kế về tiết kiệm chi phí xây dựng công trình của dự án. 

4. Đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn 

ngân sách và vốn nhà nước ngoài ngân sách do cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân 

cấp chủ trì tổ chức thẩm định. 

5. Cơ quan chủ trì thẩm định được mời các tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm 

tham gia thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá 

nhân có đủ điều kiện năng lực quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng đối với các 

dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A hoặc dự án có kỹ thuật phức tạp, sử dụng công 

nghệ cao để làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt. 

6. Nội dung thực hiện, kinh phí và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được mời tham gia 

thẩm định hoặc thẩm tra được quy định như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân được mời tham gia thẩm định thực hiện các nội dung do cơ quan chủ trì 

thẩm định yêu cầu và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định của mình theo quy định của 

pháp luật; 

b) Nội dung thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng bao gồm toàn bộ nội dung quy định tại 

khoản 1 Điều này. Tổ chức, cá nhân thẩm tra có trách nhiệm báo cáo với cơ quan chủ trì 

thẩm định, chủ đầu tư và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra theo quy định của pháp luật; 

c) Chi phí cho tổ chức, cá nhân được mời tham gia thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng và 

chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở định mức chi phí do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc xác định bằng phương pháp lập dự toán chi 

phí. 

7. Người quyết định đầu tư phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng cùng với việc phê duyệt dự 

án. Tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt là chi phí tối đa chủ đầu tư được phép sử 

dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp tổng mức đầu tư xây dựng có giá trị 

cao hơn giá trị sơ bộ tổng mức đầu tư, người quyết định đầu tư phê duyệt tổng mức đầu tư 

xây dựng sau khi có ý kiến thống nhất của người quyết định chủ trương đầu tư. 

8. Hồ sơ trình thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng thuộc nội dung hồ sơ trình thẩm định dự 

án đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật xây dựng và Nghị định về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Kết 

quả thẩm định, thẩm tra tổng mức đầu tư được lập theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng. 

9. Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư để lập Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo chuẩn bị đầu tư do cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ 

chuẩn bị dự án đầu tư thẩm định và phê duyệt. Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật 

vào Tổng mức đầu tư của dự án sau khi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư. 
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10. Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo 

nghiên cứu khả thi do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm 

định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này. Các khoản mục chi phí 

này sẽ được cập nhật vào Tổng mức đầu tư của dự án để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng. 

Điều 7. Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng 
1. Tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt được điều chỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 

134 Luật xây dựng. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư được thực hiện cùng với việc điều 

chỉnh dự án đầu tư xây dựng và phải tổ chức điều chỉnh khi phát sinh chi phí vượt tổng mức 

đầu tư. Người quyết định đầu tư phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh cùng với 

dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh. 

2. Tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh tăng hoặc giảm so với tổng mức đầu tư đã phê 

duyệt thì tổng mức đầu tư xây dựng sau điều chỉnh phải được thực hiện thẩm định, phê 

duyệt theo quy định tại Điều 6 Nghị định này. 

3. Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí gồm cả chi phí dự phòng do 

điều chỉnh giá theo chỉ số giá tăng so với chỉ số giá tính trong chi phí dự phòng trượt giá của 

tổng mức đầu tư nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt thì chủ đầu tư tổ 

chức điều chỉnh và trình người quyết định đầu tư phê duyệt. 

4. Người quyết định đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng của dự án đầu tư xây 

dựng. Chủ đầu tư quyết định sử dụng chi phí dự phòng đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

5. Trường hợp tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này 

làm tăng, giảm quy mô (nhóm) dự án thì việc quản lý dự án vẫn thực hiện theo quy mô 

(nhóm) dự án đã được phê duyệt trước khi điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh làm tăng quy 

mô (nhóm) dự án lên dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, người quyết định đầu tư 

phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh sau khi có ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền 

quyết định chủ trương đầu tư theo quy mô (nhóm) mới của dự án. 

Chương III 

DỰ TOÁN XÂY DỰNG VÀ GIÁ GÓI THẦU XÂY DỰNG 

Điều 8. Nội dung dự toán xây dựng 
1. Dự toán xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết dự tính ở giai đoạn trước khi lựa chọn nhà 

thầu để xây dựng công trình, các công trình, các gói thầu, được xác định trên cơ sở khối 

lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật đối với thiết kế 3 bước hoặc thiết kế bản vẽ thi công đối 

với thiết kế 2 bước hoặc thiết kế FEED đối với trường hợp thực hiện theo hình thức EPC, 

EC, EP, yêu cầu công việc phải thực hiện và định mức, đơn giá xây dựng. 

Nội dung dự toán xây dựng gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, 

chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng. Nội dung các khoản mục 

chi phí trên được quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g khoản 4 Điều 4 Nghị định này. 

2. Đối với dự án có nhiều công trình xây dựng, chủ đầu tư xác định dự toán xây dựng của 

dự án theo từng công trình. 

Nội dung dự toán xây dựng công trình gồm: chi phí xây dựng của công trình; chi phí thiết bị 

của công trình; các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng của công trình; các chi phí khác liên quan 

đến công trình và chi phí dự phòng của công trình. 

Dự toán xây dựng của dự án (Tổng dự toán) gồm tổng các dự toán xây dựng công trình và 

chi phí quản lý dự án, các chi phí tư vấn, chi phí khác, chi phí dự phòng có tính chất chung 

liên quan của dự án. 

3. Đối với dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu 

tư xác định dự toán xây dựng của dự án theo dự toán các gói thầu xây dựng thuộc danh mục 

các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Khi đó dự toán xây dựng của 

dự án gồm các dự toán gói thầu xây dựng và chi phí quản lý dự án, các chi phí tư vấn, chi 

phí khác, chi phí dự phòng có tính chất chung liên quan của dự án. 

Dự toán gói thầu xây dựng gồm: 
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- Dự toán gói thầu xây dựng riêng biệt: dự toán gói thầu thi công xây dựng; dự toán gói thầu 

mua sắm thiết bị; dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị công trình; dự toán gói thầu tư vấn đầu tư 

xây dựng; dự toán gói thầu thuộc khoản mục chi phí khác; 

- Dự toán gói thầu hỗn hợp: dự toán gói thầu thiết kế và thi công xây dựng (EC); dự toán gói 

thầu mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng (PC); dự toán gói thầu thiết kế - mua sắm 

vật tư, thiết bị - thi công xây dựng (EPC); dự toán gói thầu lập dự án - thiết kế - mua sắm 

vật tư, thiết bị - thi công xây dựng (chìa khóa trao tay)… 

4. Chi tiết các khoản mục chi phí của dự toán xây dựng, dự toán xây dựng công trình và các 

dự toán gói thầu xây dựng thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Điều 9. Xác định dự toán xây dựng 
1. Dự toán xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng tính toán từ thiết kế kỹ thuật đối 

với thiết kế 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công đối với thiết kế 2 bước, thiết kế FEED để xác 

định giá gói thầu đối với trường hợp thực hiện theo hình thức EPC, EC, EP và chỉ dẫn kỹ 

thuật, các yêu cầu công việc phải thực hiện của dự án, công trình, kế hoạch thực hiện công 

trình của dự án, điều kiện thi công, biện pháp thi công và định mức xây dựng, giá xây dựng 

áp dụng cho dự án, công trình. 

2. Các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng được xác định như sau: 

a) Chi phí xây dựng gồm chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công được xác 

định trên cơ sở khối lượng các công tác, công việc xây dựng được đo bóc, tính toán từ bản 

vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu công việc phải thực 

hiện của công trình, giá xây dựng của công trình và chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính 

trước, thuế giá trị gia tăng được xác định căn cứ theo định mức chi phí do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền ban hành hoặc xác định bằng phương pháp lập dự toán; 

b) Chi phí thiết bị gồm chi phí mua sắm thiết bị được xác định trên cơ sở khối lượng, số 

lượng, chủng loại thiết bị từ thiết kế công nghệ, xây dựng và giá mua thiết bị tương ứng; chi 

phí quản lý mua sắm thiết bị của nhà thầu; chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho 

thiết bị công trình, thiết bị công nghệ của dự án (nếu có); chi phí đào tạo, chuyển giao công 

nghệ; chi phí gia công, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn (nếu có); chi phí lắp đặt, thí nghiệm, 

hiệu chỉnh; chi phí chạy thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật và quy định trong hợp 

đồng; chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí khác có liên quan được xác 

định bằng dự toán hoặc căn cứ định mức chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành; 

c) Chi phí quản lý dự án được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định này; 

d) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị 

định này; 

đ) Chi phí khác được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng phương 

pháp lập dự toán hoặc ước tính chi phí trên cơ sở chi phí của dự án, công trình tương tự; 

e) Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) 

trên tổng các chi phí quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này. Chi phí dự phòng cho 

yếu tố trượt giá được tính trên cơ sở, độ dài thời gian xây dựng công trình theo kế hoạch 

thực hiện dự án và chỉ số giá xây dựng phù hợp với loại công trình xây dựng có tính đến các 

khả năng biến động giá trong nước và quốc tế. 

3. Chi tiết phương pháp xác định dự toán xây dựng của dự án, dự toán xây dựng công trình, 

các dự toán gói thầu xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Điều 10. Thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng 
1. Thẩm định dự toán xây dựng được thực hiện đồng thời với việc thẩm định thiết kế kỹ 

thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công như sau: 

a) Dự toán xây dựng của dự án được thẩm định trên cơ sở thẩm định đồng bộ các dự toán 

xây dựng công trình, các dự toán gói thầu xây dựng và các khoản mục chi phí có liên quan 

khác của dự án; 

b) Trường hợp dự án có quy mô lớn từ nhóm A trở lên, người quyết định đầu tư cho phép tổ 

chức triển khai thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công cho từng công trình, từng gói 
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thầu xây dựng theo từng giai đoạn kế hoạch thực hiện dự án thì thực hiện thẩm định dự toán 

xây dựng công trình của từng công trình, dự toán gói thầu xây dựng cùng với việc thẩm định 

thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của từng công trình hoặc của từng gói thầu; 

c) Các gói thầu hỗn hợp EPC, EC, EP đã ký hợp đồng thì không thực hiện thẩm định dự 

toán; 

d) Trường hợp các gói thầu xây dựng hỗn hợp EPC, EC, EP xác định dự toán theo thiết kế 

FEED để làm cơ sở xác định giá gói thầu thì thực hiện thẩm định dự toán trên cơ sở dự toán 

lập theo thiết kế FEED. 

2. Nội dung thẩm định dự toán xây dựng, dự toán xây dựng công trình, dự toán xây dựng 

gói thầu xây dựng gồm: 

a) Kiểm tra sự đầy đủ, phù hợp của các căn cứ pháp lý để xác định dự toán xây dựng; 

b) Kiểm tra sự phù hợp khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị trong 

dự toán so với khối lượng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán từ thiết kế xây dựng, 

công nghệ; 

c) Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng định mức, giá xây dựng của công trình 

và quy định khác có liên quan trong việc xác định các khoản mục chi phí của dự toán; 

d) Xác định giá trị dự toán sau thẩm định. Đánh giá mức độ tăng, giảm của các khoản mục 

chi phí, phân tích nguyên nhân tăng, giảm so với giá trị dự toán xây dựng công trình đề nghị 

thẩm định. 

3. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng (bao gồm cả dự toán xây dựng công 

trình, dự toán gói thầu xây dựng) được thực hiện theo quy định tại Nghị định về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng. Riêng dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế 

bản vẽ thi công thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định 

làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này. Các khoản mục chi phí này sẽ 

được cập nhật vào dự toán xây dựng công trình để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng. 

4. Đối với dự toán gói thầu xây dựng hỗn hợp EPC, EC, EP xác định theo thiết kế FEED 

quy định tại điểm d khoản 1 Điều này, thì thẩm quyền thẩm định dự toán gói thầu xây dựng 

theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

5. Đối với các công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B và C có kỹ 

thuật phức tạp hoặc áp dụng công nghệ cao, cơ quan chủ trì thẩm định được mời tổ chức, cá 

nhân tham gia thẩm định dự toán xây dựng, hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá 

nhân tư vấn quản lý chi phí thực hiện thẩm tra dự toán xây dựng làm cơ sở cho việc thẩm 

định, phê duyệt. Tổ chức, cá nhân được mời tham gia thẩm định hoặc được lựa chọn thực 

hiện thẩm tra phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án 

đầu tư xây dựng. 

6. Nội dung thực hiện, kinh phí và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định 

hoặc thẩm tra được quy định như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân được mời tham gia thẩm định thực hiện các nội dung do cơ quan chủ trì 

thẩm định yêu cầu và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định của mình theo quy định của 

pháp luật; 

b) Nội dung thẩm tra dự toán xây dựng bao gồm toàn bộ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 

này. Tổ chức, cá nhân thẩm tra có trách nhiệm báo cáo với cơ quan chủ trì thẩm định, chủ 

đầu tư và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra theo quy định của pháp luật; 

c) Chi phí cho tổ chức, cá nhân được mời thẩm định dự toán xây dựng và chi phí thẩm tra 

dự toán xây dựng được xác định trên cơ sở định mức chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành hoặc xác định bằng phương pháp lập dự toán chi phí. 

7. Hồ sơ thẩm định dự toán thuộc nội dung hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán xây dựng quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Kết 

quả thẩm định, thẩm tra dự toán xây dựng được lập theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng. 

Điều 11. Điều chỉnh dự toán xây dựng 
1. Dự toán xây dựng đã phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp: 
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a) Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng; 

b) Thay đổi, bổ sung thiết kế nhưng không trái với thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh 

hoặc thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán kể cả chi phí dự phòng do điều chỉnh giá theo chỉ 

số giá tăng so với chỉ số giá tính trong dự phòng trượt giá nhưng không vượt tổng mức đầu 

tư xây dựng đã được phê duyệt. 

2. Dự toán xây dựng điều chỉnh phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật 

về xây dựng. 

3. Trường hợp dự toán xây dựng điều chỉnh do điều chỉnh giá theo chỉ số giá tăng so với chỉ 

số giá tính trong dự phòng trượt giá nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng đã 

được phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh và phê duyệt sau khi có ý kiến chấp thuận 

của người quyết định đầu tư. Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của người 

quyết định đầu tư thì người quyết định đầu tư phê duyệt và chịu trách nhiệm về việc phê 

duyệt điều chỉnh của mình. 

4. Người quyết định đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng của dự toán xây dựng. 

Chủ đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng trong dự toán của dự án lập Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật. 

Điều 12. Giá gói thầu xây dựng 
1. Giá gói thầu xây dựng là giá trị của gói thầu xây dựng được phê duyệt trong kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu làm cơ sở để thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu xây dựng 

gồm toàn bộ chi phí cần thiết được tính đúng, tính đủ để thực hiện gói thầu xây dựng. 

2. Tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng của dự án, dự toán xây dựng công trình, dự 

toán gói thầu xây dựng được phê duyệt là cơ sở để xác định, phê duyệt giá gói thầu. Giá gói 

thầu xây dựng được xác định cụ thể như sau: 

a) Trường hợp đã có dự toán gói thầu xây dựng, giá gói thầu xây dựng được xác định trên 

cơ sở dự toán gói thầu xây dựng được phê duyệt; 

b) Trường hợp chưa có dự toán gói thầu xây dựng, giá gói thầu xây dựng được xác định 

theo cơ cấu chi phí của dự toán gói thầu xây dựng trên cơ sở các khoản mục chi phí có liên 

quan đến phạm vi công việc của gói thầu đã được xác định trong tổng mức đầu tư xây dựng, 

dự toán xây dựng của dự án, dự toán xây dựng công trình được phê duyệt. 

c) Chi phí dự phòng trong giá gói thầu xây dựng được xác định phù hợp với hình thức hợp 

đồng sử dụng cho gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

3. Trường hợp thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu thực tế khác với kế hoạch triển khai của 

dự án thì chủ đầu tư phải tổ chức cập nhật giá gói thầu xây dựng theo mặt bằng giá ở thời 

điểm 28 ngày trước ngày mở thầu. Trường hợp giá gói thầu xây dựng sau khi cập nhật cao 

hơn giá gói thầu xây dựng đã phê duyệt và làm vượt tổng mức đầu tư xây dựng của dự án, 

thì chủ đầu tư phải điều chỉnh chủng loại, xuất xứ vật tư, thiết bị đảm bảo yêu cầu về chất 

lượng, kỹ thuật nhưng có giá phù hợp để không vượt tổng mức đầu tư và báo cáo Người 

quyết định đầu tư quyết định. 

4. Người quyết định đầu tư quyết định sử dụng dự phòng phí khi xác định, hoặc cập nhật giá 

gói thầu. 

5. Chi tiết phương pháp xác định, hoặc cập nhật giá gói thầu xây dựng thực hiện theo hướng 

dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Chương IV 

ĐỊNH MỨC, GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG 

Mục 1. ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG 

Điều 13. Định mức kinh tế - kỹ thuật 
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật gồm định mức cơ sở và định mức dự toán xây dựng công 

trình. 

2. Định mức cơ sở gồm định mức sử dụng vật liệu, định mức năng suất lao động, định mức 

năng suất máy và thiết bị thi công. Định mức cơ sở của các công tác xây dựng phổ biến 

được xác định bằng phương pháp điều tra, khảo sát thị trường xây dựng phù hợp với tiêu 

chuẩn xây dựng, yêu cầu kỹ thuật, công nghệ và điều kiện thi công. Định mức cơ sở của 
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công tác xây dựng áp dụng công nghệ mới được xác định trên cơ sở yêu cầu của công nghệ 

và điều kiện áp dụng công nghệ. 

3. Định mức dự toán xây dựng công trình là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, 

máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công của 

dự án và biện pháp thi công cụ thể để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng 

công trình. 

4. Định mức kinh tế - kỹ thuật là cơ sở để quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Điều 14. Định mức chi phí 
1. Định mức chi phí gồm định mức tính bằng tỷ lệ phần trăm (%), định mức tính bằng giá trị 

và định mức tính bằng khối lượng đối với chi phí tư vấn đầu tư xây dựng. 

2. Định mức chi phí là cơ sở để xác định giá xây dựng, dự toán chi phí của một số loại công 

việc, chi phí trong đầu tư xây dựng gồm chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây 

dựng, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước và một số công việc, chi phí khác. 

Điều 15. Quản lý định mức xây dựng 
1. Phương pháp xác định định mức cơ sở, định mức dự toán xây dựng công trình, định mức 

chi phí và việc thỏa thuận thống nhất ban hành định mức xây dựng thực hiện theo quy định 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

2. Trên cơ sở phương pháp xác định định mức theo quy định tại khoản 1 Điều này, các bộ 

quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xác định hoặc 

thuê tổ chức, cá nhân đủ năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng để xác định, điều chỉnh, thẩm tra làm cơ sở ban hành định mức dự toán xây dựng cho 

các công việc đặc thù, chuyên ngành của ngành và địa phương sau khi có ý kiến thống nhất 

của Bộ Xây dựng đồng thời gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý. 

3. Định mức xây dựng được ban hành là cơ sở để lập đơn giá xác định tổng mức đầu tư xây 

dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

4. Đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được 

ban hành hoặc đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành nhưng chưa 

phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình được 

thực hiện như sau: 

a) Chủ đầu tư tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng công trình mới, định mức dự 

toán xây dựng công trình điều chỉnh làm cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình và 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự toán, quản lý chi phí của dự án hoặc gói thầu có trách nhiệm 

xác định định mức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh theo thiết 

kế, yêu cầu cụ thể của công việc, gói thầu, dự án, làm cơ sở xác định dự toán xây dựng, dự 

toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng; 

b) Đối với các định mức dự toán xây dựng mới hoặc định mức dự toán xây dựng điều chỉnh, 

khi áp dụng tính toán xác định đơn giá xây dựng thấp hơn đơn giá xây dựng áp dụng định 

mức đã ban hành thì người quyết định đầu tư quyết định phê duyệt áp dụng cho dự án, công 

trình để xác định dự toán xây dựng, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng 

và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý. Đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu 

tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện phê duyệt; 

c) Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp danh mục các công tác điều chỉnh định mức, xây 

dựng định mức mới chưa có trong danh mục định mức ban hành, báo cáo cơ quan chuyên 

môn về xây dựng theo phân cấp và tổ chức khảo sát xây dựng định mức dự toán xây dựng 

công trình trong quá trình thi công xây dựng theo phương pháp Bộ Xây dựng hướng dẫn. 

Kết quả xây dựng định mức được cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp tổng hợp 

và gửi về Bộ Xây dựng làm cơ sở phục vụ quản lý. Chi phí cho việc tổ chức xây dựng định 

mức được tính vào tổng mức đầu tư của dự án. 
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5. Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định 

tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để lập, điều chỉnh, thẩm tra các định mức 

xây dựng tại khoản 4 Điều này. 

6. Hệ thống định mức xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành được 

rà soát thường xuyên và ban hành theo định kỳ 02 năm/lần đối với các định mức mới và 

định mức cũ có điều chỉnh. Kinh phí cho việc rà soát được bố trí từ nguồn ngân sách. 

Mục 2. GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG 

Điều 16. Giá xây dựng công trình 
1. Giá xây dựng công trình gồm: 

a) Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình được xác định cho các công tác xây dựng của 

công trình, làm cơ sở để xác định dự toán xây dựng; 

b) Giá xây dựng tổng hợp được xác định theo nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu 

hoặc bộ phận công trình, công trình làm cơ sở để xác định dự toán xây dựng, tổng mức đầu 

tư xây dựng. 

2. Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình được xác định từ định mức xây dựng, giá vật tư, 

vật liệu, cấu kiện xây dựng, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công và các yếu tố chi 

phí cần thiết khác phù hợp với mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình tại thời 

điểm xác định và các quy định khác có liên quan hoặc được xác định trên cơ sở giá thị 

trường. 

3. Giá xây dựng tổng hợp được xác định trên cơ sở tổng hợp từ các đơn giá xây dựng chi tiết 

của công trình. 

Điều 17. Quản lý giá xây dựng công trình 
1. Các phương pháp xác định giá vật liệu xây dựng, phương pháp xác định đơn giá nhân 

công xây dựng, phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo cơ chế 

thị trường, dữ liệu cơ bản để xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được thực 

hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh và công 

bố theo định kỳ hàng tháng hoặc quý các thông tin về giá thị trường các loại vật liệu xây 

dựng, thiết bị công trình; đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy, giá thuê máy móc thiết 

bị thi công xây dựng. Nguồn thông tin phục vụ cho việc công bố giá được tổng hợp từ việc 

điều tra thị trường; kết quả trúng thầu các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; báo giá 

của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực sản xuất vật liệu, thiết bị công 

trình xây dựng, doanh nghiệp kinh doanh cung cấp, cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, 

doanh nghiệp kinh doanh phân phối hoặc đại lý bán hàng cho các nhà sản xuất thiết bị, vật 

liệu xây dựng ngoài địa bàn tỉnh. 

3. Chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách, vốn 

nhà nước ngoài ngân sách, dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên 

địa bàn của tỉnh có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho cơ quan chuyên môn về xây dựng tại 

địa phương về mức giá trong kết quả trúng thầu các gói thầu của dự án làm cơ sở để ban 

hành thông báo giá. 

4. Chủ đầu tư căn cứ phương pháp xác định giá xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ 

Xây dựng, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và kế hoạch thực hiện cụ 

thể của dự án công trình tổ chức xác định đơn giá xây dựng chi tiết của công trình, giá xây 

dựng tổng hợp của công trình làm cơ sở xác định dự toán xây dựng, tổng mức đầu tư và 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

5. Chủ đầu tư được thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng có đủ 

điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện 

các công việc hoặc phần công việc liên quan tới việc xác định, thẩm tra giá xây dựng công 

trình. 

6. Kinh phí cho việc ban hành đơn giá xây dựng, thông báo giá vật liệu, giá nhân công, giá 

ca máy, thuê máy và thiết bị thi công được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Điều 18. Chỉ số giá xây dựng 
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1. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời 

gian, làm cơ sở xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công 

trình, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công 

trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

2. Chỉ số giá xây dựng gồm chỉ số giá xây dựng theo loại công trình, theo cơ cấu chi phí 

(gồm chỉ số giá phần xây dựng, chỉ số giá phần thiết bị, chỉ số giá phần chi phí khác), yếu tố 

chi phí (gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng, chỉ số 

giá máy và thiết bị thi công xây dựng) và chỉ số giá của một số vật liệu chủ yếu. 

3. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng và việc thỏa thuận thống nhất chỉ số giá xây 

dựng công trình được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn về xây dựng căn cứ vào phương pháp xác định chỉ số 

giá xây dựng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức xác định chỉ số giá xây 

dựng trên địa bàn tỉnh (bao gồm đủ các chỉ số theo loại công trình, theo cơ cấu chi phí và 

yếu tố chi phí như quy định tại khoản 2 Điều này) làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh công 

bố theo định kỳ tháng, quý, năm, đồng thời gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý. 

4. Đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì chủ đầu tư căn cứ phương pháp xác định chỉ số giá 

xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn để tổ chức xác định các chỉ số giá xây dựng và quyết 

định việc áp dụng cho công trình sau khi thỏa thuận với Bộ Xây dựng đối với công trình xây 

dựng trên địa bàn 02 tỉnh trở lên, hoặc với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với công trình xây 

dựng trên địa bàn tỉnh. 

5. Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định 

tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để tính toán chỉ số giá xây dựng tại khoản 4 

Điều này làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

6. Kinh phí cho việc thu thập số liệu, tính toán và ban hành các chỉ số giá xây dựng quốc 

gia, liên vùng và địa phương được bố trí từ nguồn ngân sách hàng năm. 

Mục 3. CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊNH MỨC, GIÁ XÂY DỰNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY 

DỰNG 

Điều 19. Xây dựng cơ sở dữ liệu 
1. Cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng là căn cứ để phục vụ 

quản lý, kiểm soát, tạo thị trường minh bạch về hệ thống định mức xây dựng, giá xây dựng 

và chỉ số giá xây dựng. 

2. Các thông tin dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng bao 

gồm: định mức sử dụng vật liệu; định mức năng suất lao động; định mức năng suất máy và 

thiết bị thi công; định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; định mức chi 

phí gián tiếp; suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình; đơn giá 

vật liệu xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng; đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây 

dựng; chỉ số giá xây dựng. 

Điều 20. Quản lý cơ sở dữ liệu 
1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm: 

a) Xây dựng, quản lý và kiểm soát toàn diện hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây 

dựng và chỉ số giá xây dựng trên phạm vi cả nước; 

b) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống mã hiệu, hệ thống phần mềm ứng dụng để quản lý hệ 

thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng; 

c) Hướng dẫn nội dung, phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu; sử dụng hệ thống phần mềm 

quản lý cơ sở dữ liệu; cách thức cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu từ các bộ quản lý công trình 

xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các chủ thể có liên quan. 

2. Các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 

nhiệm: 

a) Tổng hợp, cập nhật và kiểm soát hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về hệ thống 

định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng theo phạm vi quản lý của mình theo hướng 

dẫn của Bộ Xây dựng; 
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b) Giao cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì chịu trách nhiệm thực hiện khảo sát thị 

trường, cập nhật thông tin kịp thời theo chức năng và khu vực quản lý để tổng hợp, cập nhật 

vào hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng. 

3. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các chủ thể có liên quan thực hiện các dự án sử dụng 

vốn nhà nước, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có trách nhiệm cung cấp 

thông tin về dữ liệu đấu thầu, dữ liệu quyết toán công trình, dự án cho cơ quan chuyên môn 

về xây dựng theo phân cấp theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để cập nhật vào hệ thống cơ 

sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng. 

Chương V 

CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Điều 21. Chi phí quản lý dự án 
1. Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự 

án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự 

án vào khai thác sử dụng. 

2. Nội dung chi phí quản lý dự án gồm tiền lương của cán bộ quản lý dự án; tiền công trả 

cho người lao động theo hợp đồng; các khoản phụ cấp lương; tiền thưởng; phúc lợi tập thể; 

các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; kinh phí công 

đoàn, trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân được hưởng lương từ dự 

án); ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý hệ thống thông tin công trình, đào tạo nâng cao 

năng lực cán bộ quản lý dự án; thanh toán các dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng phẩm; 

thông tin, tuyên truyền, liên lạc; tổ chức hội nghị có liên quan đến dự án; công tác phí; thuê 

mướn; sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án; chi phí khác và chi phí dự phòng. 

3. Chi phí quản lý dự án xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng 

ban hành hoặc bằng dự toán phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án, thời gian thực 

hiện dự án, quy mô và đặc điểm công việc quản lý dự án. 

4. Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước 

ngoài ngân sách và dự án có tính chất đặc thù, riêng lẻ thì chi phí tư vấn quản lý dự án xác 

định bằng dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án được chủ đầu tư 

và tổ chức tư vấn thỏa thuận trong hợp đồng quản lý dự án. 

5. Đối với các dự án cải tạo, sửa chữa quy mô nhỏ theo quy định tại Nghị định về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng, dự án có sự tham gia của cộng đồng thì chủ đầu tư được sử dụng bộ 

máy chuyên môn trực thuộc để quản lý thì chi phí quản lý dự án xác định bằng dự toán theo 

quy định tại khoản 3 Điều này. 

Điều 22. Quản lý chi phí quản lý dự án 
1. Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư 

(PPP), chi phí quản lý dự án xác định theo khoản 3 Điều 22 Nghị định này là chi phí tối đa 

để quản lý dự án phù hợp với tiến độ của dự án. Chi phí quản lý dự án được quản lý trên cơ 

sở dự toán được xác định hàng năm phù hợp với nhiệm vụ, công việc quản lý dự án thực 

hiện và các chế độ chính sách có liên quan. 

2. Trường hợp thực hiện trước một số công việc quản lý ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư và chi 

phí cho các công việc này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được tính trong chi phí 

quản lý dự án. 

3. Định mức chi phí quản lý dự án và phương pháp lập dự toán xác định chi phí quản lý dự 

án thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Điều 23. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 
1. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là chi phí cần thiết để thực hiện các công việc tư vấn đầu 

tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công 

trình của dự án vào khai thác sử dụng. 

2. Nội dung chi phí công việc tư vấn đầu tư xây dựng gồm chi phí nhân công tư vấn (tiền 

lương, các khoản phụ cấp lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, các khoản đóng góp bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, trích nộp khác theo 

quy định của pháp luật đối với các cá nhân thực hiện công việc tư vấn tại dự án); chi phí 
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ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý hệ thống thông tin công trình; chi phí thanh toán các 

dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng phẩm, thông tin, liên lạc; chi phí thuê mướn, sửa chữa, 

mua sắm tài sản phục vụ tư vấn cho dự án (nếu có); chi phí quản lý của tổ chức tư vấn; chi 

phí khác; lợi nhuận chịu thuế tính trước; thuế và chi phí dự phòng. Riêng các công việc tư 

vấn khảo sát xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thì chi phí tư vấn gồm các khoản 

mục chi phí như chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng. 

3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở định mức do Bộ Xây dựng ban 

hành hoặc xác định bằng dự toán trên cơ sở phạm vi công việc tư vấn, khối lượng công việc 

phải thực hiện, kế hoạch thực hiện của gói thầu và các quy định về chế độ, chính sách do 

nhà nước ban hành. 

4. Chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài thực hiện một số loại công việc tư vấn xác 

định bằng dự toán phù hợp với trình độ, chất lượng tư vấn theo thông lệ quốc tế. 

5. Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (theo tỷ lệ % và theo khối lượng) và phương 

pháp lập dự toán xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí thuê chuyên gia tư vấn 

nước ngoài thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Điều 24. Quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 
1. Dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng đã phê duyệt là chi phí tối đa để thực hiện công 

tác tư vấn đầu tư xây dựng và chỉ được điều chỉnh khi thay đổi về phạm vi công việc, điều 

kiện và tiến độ thực hiện công tác tư vấn đầu tư xây dựng. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 

được quản lý thông qua hợp đồng tư vấn xây dựng. 

2. Trường hợp chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có đủ điều kiện năng lực 

theo quy định thực hiện một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng thì được bổ sung chi phí 

thực hiện các công việc tư vấn vào chi phí quản lý dự án. 

Chương VI 

THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Điều 25. Thanh toán hợp đồng xây dựng 
Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo các quy định tại Nghị định quy định chi 

tiết về hợp đồng xây dựng. 

Điều 26. Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình 
1.Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán theo quy định, cơ 

quan thanh toán vốn đầu tư có trách nhiệm thanh toán vốn đầu tư theo đề nghị thanh toán 

của chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư trên cơ sở kế hoạch vốn được giao. 

2. Chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư chịu trách nhiệm về đơn giá, khối 

lượng và giá trị đề nghị thanh toán trong hồ sơ đề nghị thanh toán; cơ quan thanh toán vốn 

đầu tư không chịu trách nhiệm về đơn giá, khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán trong hồ 

sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư. Trong quá 

trình thanh toán, trường hợp phát hiện những sai sót trong hồ sơ đề nghị thanh toán, cơ quan 

thanh toán vốn đầu tư thông báo bằng văn bản để chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ 

đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

3. Nghiêm cấm các cơ quan thanh toán vốn đầu tư và chủ đầu tư tự đặt ra các quy định trái 

pháp luật trong việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng. 

Điều 27. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình 
1. Các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân 

sách, dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) đều phải thực hiện quyết toán 

vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng hoặc dừng 

thực hiện vĩnh viễn khi cấp có thẩm quyền có văn bản dừng hoặc cho phép chấm dứt thực 

hiện dự án. 

2. Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc 

được điều chỉnh theo quy định của pháp luật. 

3. Chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu 

tư xây dựng để đưa công trình của dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn 

bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, thiết kế, dự toán được phê duyệt; hợp 
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đồng xây dựng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật; kể cả phần điều chỉnh, bổ 

sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. Riêng dự án thực hiện theo hình thức 

đối tác công tư (PPP) thực hiện theo quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 

4. Nhà thầu có trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư theo quy 

định của pháp luật về hợp đồng xây dựng. 

5. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và quy 

đổi vốn đầu tư công trình xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt chậm nhất là 

9 tháng kể từ ngày công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào 

khai thác, sử dụng. 

Đối với công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào sử dụng thuộc dự án 

đầu tư xây dựng, trường hợp cần thiết phải quyết toán ngay thì chủ đầu tư báo cáo người 

quyết định đầu tư xem xét, quyết định. 

6. Cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán có trách nhiệm thực hiện thẩm tra, phê duyệt 

quyết toán chậm nhất là 9 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán theo quy định. 

7. Chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết công nợ, tất toán tài khoản dự án tại cơ quan thanh 

toán vốn đầu tư trong vòng 6 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

dự án hoàn thành. Trường hợp dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán chưa được 

bố trí đủ vốn, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo Người quyết định đầu tư và các cơ quan 

liên quan bố trí vốn để giải quyết công nợ, tất toán tài khoản dự án theo quy định. 

8. Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, sau khi kết thúc niên 

độ ngân sách, chủ đầu tư thực hiện việc quyết toán, sử dụng vốn đầu tư theo niên độ theo 

quy định của Bộ Tài chính. 

9. Chủ đầu tư chậm thực hiện quyết toán theo quy định tại khoản 3 Điều này bị xử lý theo 

quy định tại Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây 

dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh 

doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát 

triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 

10. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư: 

a) Đối với các dự án quan trọng quốc gia và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính 

phủ quyết định đầu tư: 

- Giao cơ quan quản lý cấp trên của Chủ đầu tư phê duyệt quyết toán các dự án thành phần 

sử dụng vốn ngân sách nhà nước; 

- Chủ đầu tư phê duyệt quyết toán các dự án thành phần không sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước. 

b) Đối với các dự án còn lại, người quyết định đầu tư là người có thẩm quyền phê duyệt 

quyết toán vốn đầu tư hoặc ủy quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Dự 

án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thực hiện theo quy định về đầu tư theo hình 

thức đối tác công tư. 

Chương VII 

QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ, 

CHỦ ĐẦU TƯ, NHÀ THẦU XÂY DỰNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG 

Điều 28. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư 
1. Người quyết định đầu tư có các quyền sau đây: 

a) Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo 

cáo nghiên cứu khả thi, dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết 

kế bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, tổng mức 

đầu tư điều chỉnh, dự toán xây dựng điều chỉnh, giá gói thầu xây dựng điều chỉnh làm tăng 

vượt tổng mức đầu tư; 

b) Quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng (trừ trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật); 
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c) Quyết định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, hình thức hợp 

đồng; 

d) Quyết định phương án cập nhật giá gói thầu xây dựng trong trường hợp giá gói thầu cập 

nhật có xu hướng làm vượt tổng mức đầu tư xây dựng; 

đ) Chấp thuận thực hiện lựa chọn tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đủ điều 

kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để thực hiện 

thẩm tra tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình làm cơ sở cho việc thẩm định, phê 

duyệt; 

e) Các quyền khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

2. Người quyết định đầu tư có nghĩa vụ sau đây: 

a) Đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch thực hiện của dự án; 

b) Trường hợp dự án không được bố trí đủ vốn phục vụ công tác giải ngân theo tiến độ dự 

án, gây ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện của dự án và hiệu quả đầu tư xây dựng, người 

quyết định đầu tư có nghĩa vụ xây dựng cơ chế tài chính sử dụng các nguồn vốn khác trong 

ngắn hạn, báo cáo cấp phê duyệt chủ trương đầu tư chấp thuận và phê duyệt áp dụng để dự 

án tiếp tục triển khai đúng kế hoạch; 

c) Đôn đốc chủ đầu tư thực hiện lập Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư đúng quy định. Tổ chức 

thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định; 

d) Các nghĩa vụ khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

3. Người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật trong các trường hợp sau đây: 

a) Không thực hiện đúng nghĩa vụ nêu tại khoản 2 Điều này và các Điều khoản khác có liên 

quan của Nghị định này trừ trường hợp bất khả kháng; 

b) Làm tăng chi phí của dự án, dự án chậm tiến độ gây thất thoát, lãng phí do quyết định 

thực hiện dự án khi kế hoạch vốn không phù hợp với kế hoạch thực hiện của dự án; 

c) Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án không theo đúng quy định của pháp luật xây dựng. 

Điều 29. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ đầu tư 
1. Chủ đầu tư có các quyền sau đây: 

a) Quyết định sử dụng chi phí dự phòng đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật; 

b) Thuê các tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đủ điều kiện năng lực theo quy 

định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để thực hiện lập, thẩm tra, kiểm soát, 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

c) Được quyền đòi bồi thường hoặc khởi kiện ra tòa án theo quy định của pháp luật đòi bồi 

thường các thiệt hại do việc chậm trễ của cơ quan thanh toán vốn đầu tư đối với phần vốn 

ngân sách nhà nước; 

d) Chấp thuận các thay đổi biện pháp thi công, yêu cầu kỹ thuật do nhà thầu đề xuất nhưng 

phải đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường theo các thỏa thuận của hợp 

đồng đã ký kết. Kiểm soát các thay đổi trong quá trình thi công xây dựng công trình có liên 

quan đến thay đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình hoặc đẩy nhanh tiến độ xây dựng công 

trình; 

đ) Chấp thuận các đề xuất về thay đổi vật tư, vật liệu xây dựng theo đề xuất của tư vấn thiết 

kế hoặc nhà thầu thi công xây dựng nhưng phải đảm bảo về mặt kỹ thuật, mỹ thuật, chất 

lượng, tiến độ xây dựng trên cơ sở các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết và mục tiêu của 

dự án; 

e) Được thực hiện một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực 

theo quy định; 

g) Các quyền khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau đây: 
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a) Tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình; trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê 

duyệt tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư điều chỉnh; 

b) Tổ chức lập dự toán xây dựng, dự toán xây dựng điều chỉnh trình cấp có thẩm quyền 

thẩm định, phê duyệt; 

c) Tổ chức xác định các định mức xây dựng mới hoặc điều chỉnh của công trình, trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

d) Tổ chức xác định giá xây dựng công trình; chỉ số giá xây dựng cho công trình, gói thầu 

xây dựng; 

đ) Tạm ứng, thanh toán và quyết toán hợp đồng theo các quy định trong hợp đồng đã ký kết 

với nhà thầu; 

e) Tổ chức kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định; 

g) Quyết định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của giá trị đề nghị cơ quan 

thanh toán vốn đầu tư thanh toán vốn cho nhà thầu; 

h) Tổ chức lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành theo đúng 

quy định tại Điều 27 Nghị định này; 

i) Mua bảo hiểm công trình đối với các công trình có quy định phải mua bảo hiểm hoặc ủy 

quyền cho nhà thầu mua bảo hiểm thông qua hợp đồng xây dựng; 

k) Các nghĩa vụ khác liên quan đến quản lý chi phí theo quy định khác của pháp luật có liên 

quan; 

l) Cung cấp thông tin dữ liệu của dự án theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; phối 

hợp hoặc tổ chức thu thập thông tin quản lý chi phí theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà 

nước. 

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật trong các trường hợp sau đây: 

a) Không thực hiện đúng nghĩa vụ nêu tại khoản 2 Điều này và các điều khoản khác có liên 

quan của Nghị định này trừ trường hợp bất khả kháng; 

b) Làm tăng chi phí của dự án, dự án chậm tiến độ gây thất thoát, lãng phí do lỗi của chủ 

đầu tư trong công tác điều hành, sử dụng không hiệu quả vốn đầu tư, giải ngân vốn không 

kịp thời. 

Điều 30. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu tư vấn quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng 
1. Nhà thầu tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng có các quyền sau đây: 

a) Thực hiện tư vấn các công việc quản lý chi phí phù hợp với điều kiện năng lực và phạm 

vi hoạt động theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

b) Yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu phục vụ cho 

công việc tư vấn quản lý chi phí; 

c) Các quyền khác theo quy định hợp đồng tư vấn quản lý chi phí và quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

2. Nhà thầu tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện các công việc tư vấn quản lý chi phí theo quy định của Nghị định này và các 

quy định pháp luật khác có liên quan; 

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về kết quả thực hiện tư vấn quản lý chi 

phí; 

c) Không được tiết lộ các thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động quản lý chi phí do 

mình thực hiện khi chưa được phép của chủ đầu tư hoặc cấp có thẩm quyền; 

d) Cung cấp thông tin dữ liệu quản lý chi phí của dự án khi cơ quan quản lý nhà nước và 

chủ đầu tư yêu cầu; 

đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định hợp đồng và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Nhà thầu tư vấn quản lý chi phí chịu trách nhiệm trước pháp luật trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Không thực hiện đúng nghĩa vụ nêu tại khoản 2 Điều này và các điều khoản khác có liên 

quan của Nghị định này; 
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b) Bồi thường thiệt hại gây ra cho chủ đầu tư (nếu có) theo quy định của pháp luật về hợp 

đồng và pháp luật có liên quan. 

Điều 31. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng 
1. Nhà thầu thi công xây dựng có các quyền sau đây: 

a) Quyết định định mức xây dựng, giá xây dựng và các chi phí khác có liên quan khi xác 

định giá dự thầu để tham gia đấu thầu; 

b) Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Nhà thầu thi công xây dựng có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật; 

b) Cung cấp thông tin dữ liệu của dự án theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; phối 

hợp hoặc tổ chức thu thập thông tin quản lý chi phí theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà 

nước; 

c) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định khác của pháp luật có liên 

quan. 

3. Nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Không thực hiện đúng nghĩa vụ nêu tại khoản 2 Điều này và các điều khoản khác có liên 

quan của Nghị định này; 

b) Bồi thường cho chủ đầu tư và các bên có liên quan những thiệt hại gây ra do lỗi của nhà 

thầu (nếu có) theo quy định của hợp đồng và pháp luật có liên quan. 

Chương VIII 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Điều 32. Bộ Xây dựng 
Bộ Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây 

dựng và có trách nhiệm: 

1. Hướng dẫn chi tiết về nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

gồm sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán 

xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng công 

trình, suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công 

trình, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, chỉ số giá xây dựng, đo bóc khối 

lượng xây dựng công trình, điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự toán xây dựng; xác 

định giá vật liệu xây dựng, giá nhân công xây dựng (bao gồm cả nhân công tư vấn), giá ca 

máy và thiết bị xây dựng theo cơ chế thị trường; quy đổi vốn đầu tư xây dựng và kiểm soát 

chi phí trong đầu tư xây dựng. 

2. Ban hành định mức xây dựng; định mức chi phí; định mức các hao phí và các dữ liệu cơ 

bản để tính giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng; suất vốn đầu tư xây dựng 

công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình; chỉ số giá xây dựng quốc 

gia, chỉ số giá vùng (liên tỉnh) và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác. Tổ chức rà soát thường 

xuyên và tổng hợp kết quả rà soát điều chỉnh, bổ sung các định mức và ban hành theo định 

kỳ 2 năm/lần. 

3. Chủ trì tổ chức xây dựng, hướng dẫn và vận hành cơ sở dữ liệu hệ thống về định mức và 

giá xây dựng. 

4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

5. Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới. 

Điều 33. Bộ Kế hoạch và đầu tư 
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án 

phù hợp với kế hoạch thực hiện được phê duyệt của dự án và trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công. 

Điều 34. Bộ Tài chính 
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1. Hướng dẫn việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Quy định về quản 

lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án 

sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

2. Thanh tra, kiểm tra việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, dự án 

hoàn thành. 

Điều 35. Các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 
1. Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ phương pháp lập định mức xây dựng do Bộ Xây 

dựng hướng dẫn, tổ chức xây dựng và ban hành các định mức xây dựng cho các công việc 

chuyên ngành, đặc thù của bộ, địa phương sau khi thống nhất với Bộ Xây dựng. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; chịu trách 

nhiệm công bố đầy đủ, đúng định kỳ giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá 

ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng; ban hành đơn giá xây dựng 

công trình, phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại địa phương và kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn. 

Chương IX 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 36. Quy định chuyển tiếp 
1. Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực và đang triển 

khai thì tiếp tục thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng (bao gồm cả việc điều chỉnh tổng 

mức đầu tư, điều chỉnh dự toán xây dựng) theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

2. Dự án đầu tư xây dựng đã lập, thẩm định nhưng chưa được phê duyệt, hoặc đã phê duyệt 

nhưng chưa triển khai thì các hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng tiếp theo thực hiện 

theo quy định của Nghị định này; việc điều chỉnh lại cơ cấu khoản mục chi phí trong tổng 

mức đầu tư đã phê duyệt theo quy định tại Nghị định này do người quyết định đầu tư quyết 

định trên cơ sở đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và hiệu quả trong công tác quản lý. Đối với 

các công việc, gói thầu đã triển khai ký hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã 

ký. 

Điều 37. Tổ chức thực hiện 
1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các tổ chức 

chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn 

thực hiện Nghị định này. 

Điều 38. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2019. 

2. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng công trình hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của  

- Lưu: VT, CN (2). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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BỘ XÂY DỰNG 

--------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 05/2015/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ NHÀ Ở RIÊNG 

LẺ 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo 

trì nhà ở riêng lẻ. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ. 

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc xây 

dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ trên lãnh thổ Việt Nam. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Nhà ở riêng lẻ (sau đây viết tắt là nhà ở) là công trình được xây dựng trong khuôn viên

đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

2. Công trình liền kề là công trình nằm sát nhà ở được xây dựng, có chung hoặc không có

chung bộ phận kết cấu (móng, cột, tường, sàn, mái) với nhà ở được xây dựng. 

3. Công trình lân cận là các công trình ở gần vị trí xây dựng nhà ở có thể bị ảnh hưởng lún,

biến dạng hoặc bị các hư hại khác do việc xây dựng nhà ở gây nên. 

4. Chủ nhà là tổ chức, cá nhân sở hữu vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở.

Điều 3. Nguyên tắc cơ bản trong quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở 
1. Công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng nhà ở phải phù hợp với quy hoạch xây

dựng được duyệt, giấy phép xây dựng (nếu có) và các yêu cầu khác có liên quan quy định 

tại Khoản 3 Điều 79 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 

2. Chủ nhà, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý chất lượng xây dựng và

bảo trì nhà ở chịu trách nhiệm về các nội dung công việc do mình thực hiện theo quy định 

của pháp luật và theo nội dung hợp đồng đã ký kết (nếu có). 

Điều 4. Khảo sát xây dựng nhà ở 
Tùy theo quy mô nhà ở, việc khảo sát xây dựng thực hiện theo các quy định sau: 

1. Đối với nhà ở dưới 7 tầng, chủ nhà được tự thực hiện hoặc thuê cá nhân, tổ chức có đủ

điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện khảo sát xây dựng. Trường hợp không thuê 

khảo sát xây dựng, chủ nhà có thể áp dụng một trong các phương pháp sau: kiểm tra trực 

tiếp thông qua hố đào thủ công để xác định chiều dày, chất lượng các lớp đất và xác định 

lớp đất dự kiến đặt móng nhà; tham khảo số liệu khảo sát địa chất công trình, giải pháp xử 

lý nền móng của các công trình liền kề, lân cận; tham khảo số liệu địa chất công trình nơi 

xây dựng nhà ở do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp. 

2. Đối với nhà ở từ 7 tầng trở lên, việc khảo sát xây dựng phải được tổ chức khảo sát có đủ

điều kiện năng lực theo quy định thực hiện. 
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Điều 5. Thiết kế xây dựng nhà ở 
1. Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có 

chiều cao dưới 12m, chủ nhà được tự thiết kế. 

2. Đối với nhà ở dưới 7 tầng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, việc thiết kế 

phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện. 

3. Đối với nhà ở từ 7 tầng trở lên, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện 

năng lực theo quy định thực hiện và phải được thẩm định theo quy định tại Điểm b Khoản 1 

Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng. 

Điều 6. Thi công xây dựng nhà ở 
1. Quản lý trong thi công xây dựng 

a) Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có 

chiều cao dưới 12m, chủ nhà được tự tổ chức thi công xây dựng và chịu trách nhiệm về an 

toàn xây dựng và các ảnh hưởng của việc xây dựng nhà ở đến các công trình liền kề, lân 

cận; 

b) Đối với nhà ở dưới 7 tầng, trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này, việc thi công 

xây dựng được tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm thi công xây dựng công trình với quy mô 

tương tự thực hiện. Trong quá trình thi công xây dựng, nếu phát hiện có dấu hiệu bất 

thường, chủ nhà phải tham khảo ý kiến của thiết kế để kịp thời xử lý; 

c) Đối với nhà ở từ 7 tầng trở lên, việc thi công xây dựng phải được tổ chức có đủ điều kiện 

năng lực thi công xây dựng theo quy định thực hiện. Chủ nhà phải chuẩn bị hồ sơ hoàn 

thành công trình theo quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này và thông báo cho cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền để được kiểm tra trước khi đưa công trình vào sử dụng. 

2. Khuyến khích giám sát thi công xây dựng nhà ở với các nội dung chủ yếu sau: 

a) Kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn đối với nhà ở và các công trình 

liền kề, lân cận; 

b) Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây 

dựng; 

c) Kiểm tra hệ thống cốp pha, giàn giáo thi công; 

d) Kiểm tra biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi 

công. 

Điều 7. Bảo trì nhà ở 
1. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng nhà ở phải thực hiện bảo trì nhà ở theo quy định; 

định kỳ tổ chức kiểm tra các bộ phận kết cấu chịu lực chính (mái, cột, dầm, sàn, tường chịu 

lực), hệ thống cơ - điện, hệ thống cấp thoát nước, kiểm định an toàn thang máy (nếu có); có 

giải pháp xử lý, khắc phục ngay những hư hỏng ảnh hưởng đến việc sử dụng và an toàn nhà 

ở. 

2. Khi phát hiện nhà ở có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc sử dụng, 

chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng cần báo cáo ngay với chính quyền địa phương, tổ 

chức kiểm định chất lượng công trình (nếu cần thiết); thực hiện các biện pháp khẩn cấp như 

hạn chế hoặc ngừng sử dụng, di chuyển người và tài sản để đảm bảo an toàn nếu nhà ở có 

nguy cơ sập đổ. 

Điều 8. Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm 
1. Trước khi thi công xây dựng, chủ nhà chủ động liên hệ với các chủ sở hữu hoặc người 

quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận để kiểm tra hiện trạng và ghi nhận các khuyết tật 

của công trình liền kề, lân cận (nếu có). Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình 

liền kề, lân cận có trách nhiệm phối hợp với chủ nhà để kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công 

trình làm căn cứ giải quyết các tranh chấp (nếu có). 

2. Trong quá trình thi công xây dựng, nếu công trình liền kề, lân cận có dấu hiệu bị lún, nứt, 

thấm, dột hoặc có nguy cơ sập đổ do ảnh hưởng của việc xây dựng nhà ở gây ra, chủ nhà 

phải phối hợp với chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận để 

1121



kiểm tra, xác định nguyên nhân và thống nhất biện pháp khắc phục. Trường hợp các bên 

không thống nhất thì tranh chấp phát sinh được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

3. Các vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng nhà ở được xử lý theo quy định của 

pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan. 

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý chất lượng và bảo 

trì nhà ở 
1. Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì nhà ở cho Sở 

Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng và bảo 

trì nhà ở trên địa bàn; xử lý những sai phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra theo 

quy định. 

Điều 10. Quy định về chuyển tiếp 
1. Đối với nhà ở đã có Giấy phép xây dựng hoặc đã khởi công xây dựng trước ngày Thông 

tư này có hiệu lực, việc quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở thực hiện theo Thông 

tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng quy định một số nội 

dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ. 

2. Đối với các trường hợp còn lại, việc quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở thực 

hiện theo quy định của Thông tư này. 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế Thông tư 

số 10/2014/TT-BXD ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung 

về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý 

kiến phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét, hướng dẫn./. 

  

  

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
  

PHỤ LỤC 

DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây 

dựng) 

1) Giấy phép xây dựng. 

2) Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát 

thi công xây dựng (nếu có). 

3) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. 

4) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng. 

5) Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng. 

6) Bản vẽ hoàn công (trong trường hợp việc thi công xây dựng có sai khác so với thiết kế 

bản vẽ thi công xây dựng). 

7) Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có). 

8) Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền (nếu có) về an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn vận hành thang máy. 
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BỘ TÀI CHÍNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 09/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016 

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ 

NƯỚC 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về 

hợp đồng xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư 

công trung hạn và hằng năm; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc 

nguồn vốn nhà nước. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Thông tư này quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, sau khi

hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn. 

Vốn nhà nước bao gồm: vốn đầu tư công, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay 

được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước. 

b) Thông tư này không quy định đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã,

phường, thị trấn quyết định đầu tư. Các dự án này thực hiện lập báo cáo quyết toán và thẩm 

tra phê duyệt quyết toán theo quy định tại Thông tư hướng dẫn quản lý vốn đầu tư xây dựng 

cơ bản thuộc xã, phường, thị trấn của Bộ Tài chính. 

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quyết toán dự án 

hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 

3. Các tổ chức cá nhân có thể áp dụng quy định tại Thông tư này để lập báo cáo quyết toán

và thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh 

tại khoản 1 Điều này. 

Điều 2. Mục tiêu của công tác quyết toán dự án hoàn thành 

1. Công tác quyết toán dự án hoàn thành nhằm đánh giá kết quả quá trình đầu tư, xác định

năng lực sản xuất, giá trị tài sản mới tăng thêm do đầu tư mang lại. 

2. Công tác quyết toán dự án hoàn thành nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của

Nhà nước trong quá trình đầu tư thực hiện dự án, xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, 

các nhà thầu, cơ quan cấp vốn, cho vay, kiểm soát thanh toán, các cơ quan quản lý nhà nước 

có liên quan. 
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3. Thông qua công tác quyết toán dự án hoàn thành, các cơ quan quản lý nhà nước rút kinh 

nghiệm, hoàn thiện cơ chế chính sách của nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn 

đầu tư trong cả nước. 

Điều 3. Chi phí đầu tư được quyết toán 

Chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư 

xây dựng để đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi 

phí thực hiện trong phạm vi dự án, thiết kế, dự toán được duyệt; hợp đồng đã ký kết (đối với 

những công việc thực hiện theo hợp đồng) kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo 

quy định và đúng thẩm quyền. Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng 

mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Quyết toán dự án thành phần, tiểu dự án; hạng mục công trình độc lập hoàn 

thành 

1. Đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, các chương trình dự án có nhiều 

dự án thành phần hoặc tiểu dự án độc lập sử dụng (có quyết định phê duyệt dự án đầu tư 

riêng biệt) thì mỗi dự án thành phần hoặc tiểu dự án độc lập thực hiện lập báo cáo quyết 

toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán như một dự án đầu tư độc lập theo quy định tại 

Thông tư này. 

Sau khi toàn bộ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, chương trình dự án hoàn thành; 

Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao quản lý dự án thành phần chính chịu trách 

nhiệm Báo cáo kết quả tổng quyết toán toàn bộ dự án (theo Mẫu số 09/QTDA kèm theo 

Thông tư này) gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; không phải 

kiểm toán quyết toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán lại các dự án thành phần hoặc tiểu 

dự án đã được thẩm tra và phê duyệt theo quy định. 

2. Đối với công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào sử dụng, trường hợp 

cần thiết phải quyết toán ngay thì chủ đầu tư căn cứ quy mô, tính chất và thời hạn xây dựng 

công trình, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Giá trị quyết toán của 

hạng mục công trình bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, các khoản chi phí tư vấn và 

chi khác có liên quan trực tiếp đến hạng mục đó. Sau khi toàn bộ dự án hoàn thành, chủ đầu 

tư tổng hợp giá trị quyết toán của công trình, hạng mục công trình vào báo cáo quyết toán 

toàn bộ dự án và xác định mức phân bổ chi phí chung cho từng hạng mục công trình thuộc 

dự án, trình người có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 5. Quyết toán dự án đầu tư sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và 

nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 

1. Việc quyết toán dự án đầu tư sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn 

vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ tuân thủ các điều ước quốc tế về ODA và vốn vay ưu đãi 

mà Chính phủ hoặc Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong 

trường hợp không trái với điều ước quốc tế về ODA và vốn vay ưu đãi, việc quyết toán dự 

án đầu tư sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của 

các nhà tài trợ thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều này. 

2. Các dự án đầu tư xây dựng công trình, tiểu dự án hoặc hợp phần xây dựng công trình thực 

hiện quyết toán theo quy định tại Thông tư này. Đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật, các dự án đầu 

tư khác quyết toán theo quy định cụ thể tại Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, 

thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, 

tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp. 

3. Đối với các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật do phía nhà tài trợ trực tiếp quản lý vốn 

và triển khai thực hiện dự án thì chủ đầu tư quyết toán phần vốn đối ứng trong nước do chủ 

đầu tư quản lý thực hiện (nếu có); đồng thời ghi tăng giá trị tài sản tương ứng với phần vốn 

mà bên tài trợ bàn giao. 

Điều 6. Quyết toán dự án đầu tư đặc thù 

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù theo quy định tại Điều 42 Nghị định 

số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
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trường hợp cần thiết ban hành quy định riêng, các Bộ, ngành, địa phương có dự án đề xuất 

và thống nhất với Bộ Tài chính để ban hành. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 7. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 

1. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải xác định đầy đủ, chính xác: 

a) Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, chi tiết theo từng nguồn vốn đầu tư; 

b) Tổng chi phí đầu tư đề nghị quyết toán, chi tiết theo cơ cấu (bồi thường hỗ trợ và tái định 

cư, xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn và các khoản chi phí khác); 

c) Chi phí thiệt hại trong quá trình đầu tư; 

d) Chi phí được phép không tính vào giá trị tài sản; 

đ) Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư. 

2. Biểu mẫu báo cáo quyết toán: 

a) Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện 

vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu 

số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/QTDA kèm theo Thông tư này. 

b) Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có), dự án dừng thực 

hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu 

gồm các Mẫu số: 03, 07, 08/QTDA kèm theo Thông tư này. 

3. Nơi nhận báo cáo quyết toán: cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán; cấp trên trực tiếp 

của chủ đầu tư (nếu có); cơ quan kiểm soát cho vay, kiểm soát thanh toán để xác nhận số 

vốn đã kiểm soát cho vay, kiểm soát thanh toán đối với dự án. 

Điều 8. Hồ sơ trình duyệt quyết toán 

Chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán. Hồ sơ bao gồm các 

tài liệu sau: 

1. Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành; dự án dừng thực hiện vĩnh 

viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị: 

a) Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính). Trường hợp thuê kiểm 

toán độc lập thực hiện kiểm toán, tờ trình phải nêu rõ những nội dung thống nhất, nội dung 

không thống nhất và lý do không thống nhất giữa chủ đầu tư và đơn vị kiểm toán độc lập; 

b) Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 7 Thông tư này (bản chính); 

c) Toàn bộ các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản do 

chủ đầu tư sao y bản chính); 

d) Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm bản chính các tài liệu: hợp đồng xây dựng; các 

biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; các văn bản phê 

duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có); biên bản nghiệm thu khối lượng 

hoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B); hồ sơ 

hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với hợp đồng có công việc thi công xây 

dựng (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính); biên bản thanh lý hợp đồng đối 

với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng; 

các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng; 

đ) Biên bản nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào sử 

dụng, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản 

chính); 

e) Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị kiểm toán độc lập trong 

trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán (bản chính); 

g) Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan thanh tra, kiểm 

tra, Kiểm toán Nhà nước trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà 

nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp 

luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra; báo cáo 

tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư. 
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2. Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có); dự án dừng thực 

hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị: 

a) Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính); 

b) Biểu mẫu Báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 7 Thông tư này (bản chính); 

c) Toàn bộ các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản do 

chủ đầu tư sao y bản chính); 

d) Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm bản chính các tài liệu: hợp đồng xây dựng; các 

biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; các văn bản phê 

duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có); biên bản nghiệm thu khối lượng 

hoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B); biên 

bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định 

của pháp luật về hợp đồng; 

đ) Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị kiểm toán độc lập trong 

trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán; 

e) Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan thanh tra, kiểm 

tra, Kiểm toán Nhà nước trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà 

nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp 

luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra; báo cáo 

tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư. 

3. Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư 

có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan để phục vụ công tác thẩm tra quyết 

toán. 

4. Trường hợp nhà thầu không thực hiện quyết toán hợp đồng theo quy định, chủ đầu tư có 

văn bản yêu cầu nhà thầu thực hiện quyết toán hợp đồng hoặc bổ sung hoàn thiện hồ sơ, tài 

liệu quyết toán hợp đồng kèm theo thời hạn thực hiện (theo Mẫu số 14/QTDA). Sau khi chủ 

đầu tư đã gửi văn bản lần thứ 03 đến nhà thầu, nhưng nhà thầu vẫn không thực hiện các nội 

dung theo yêu cầu; chủ đầu tư được căn cứ những hồ sơ thực tế đã thực hiện của hợp đồng 

để lập hồ sơ quyết toán (không cần bao gồm quyết toán A-B), xác định giá trị đề nghị quyết 

toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhà thầu chịu hoàn toàn các tổn thất, thiệt hại (nếu 

có) và có trách nhiệm chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án của cấp có thẩm 

quyền. 

Điều 9. Thẩm quyền phê duyệt, cơ quan thẩm tra quyết toán 

1. Thẩm quyền phê duyệt quyết toán: 

a) Đối với dự án quan trọng quốc gia và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ 

quyết định đầu tư: 

- Đối với dự án hoặc dự án thành phần sử dụng vốn đầu tư công: Người đứng đầu Bộ, ngành 

trung ương phê duyệt quyết toán đối với dự án hoặc dự án thành phần thuộc Bộ, ngành 

trung ương quản lý; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quyết toán đối với dự án 

hoặc dự án thành phần thuộc cấp tỉnh quản lý; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê 

duyệt quyết toán đối với dự án hoặc dự án thành phần thuộc cấp huyện quản lý. 

- Chủ đầu tư phê duyệt quyết toán dự án hoặc dự án thành phần không sử dụng vốn đầu tư 

công. 

- Sau khi quyết toán xong toàn bộ dự án, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao 

quản lý dự án thành phần chính chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả quyết toán toàn 

bộ dự án báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

b) Đối với các dự án còn lại, người quyết định đầu tư là người phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan 

trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương được ủy quyền hoặc phân cấp phê duyệt quyết toán đối với các dự án nhóm B, 

C cho cơ quan cấp dưới trực tiếp. 

2. Cơ quan thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: 
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a) Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý: Sở Tài chính tổ chức 

thẩm tra. 

b) Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý: Phòng Tài chính - 

Kế hoạch tổ chức thẩm tra. 

c) Đối với các dự án còn lại: Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giao cho đơn vị có 

chức năng thuộc quyền quản lý tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trước khi phê 

duyệt. 

Trường hợp cần thiết, cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán quyết định thành lập tổ công 

tác thẩm tra để thực hiện thẩm tra trước khi phê duyệt quyết toán; thành phần của tổ công 

tác thẩm tra quyết toán gồm đại diện của các đơn vị, cơ quan có liên quan trong quá trình tổ 

chức, thực hiện dự án. 

Điều 10. Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành 

1. Trường hợp người phê duyệt quyết toán yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn 

thành trước khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án; chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu 

kiểm toán theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ký kết hợp đồng kiểm toán quyết toán 

dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật về hợp đồng. Chủ đầu tư, nhà thầu kiểm toán 

độc lập và các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều này. 

2. Nhà thầu kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành phải là các doanh nghiệp kiểm toán 

được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động doanh 

nghiệp tại Việt Nam. Khi thực hiện kiểm toán phải tuân thủ các quy định của pháp luật về 

kiểm toán độc lập cũng như các Chuẩn mực kiểm toán hiện hành. Khi kết thúc cuộc kiểm 

toán phải lập báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành với đầy đủ nội dung quy định 

của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. 

3. Đối với các dự án được cơ quan Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán: 

a) Trường hợp Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán 

đảm bảo đủ nội dung quy định tại Điều 12 Thông tư này thì cơ quan chủ trì thẩm tra quyết 

toán dự án sử dụng kết quả báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước làm căn cứ để thẩm 

tra, không thuê kiểm toán độc lập để kiểm toán quyết toán dự án. 

b) Trường hợp Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán chưa đủ các nội dung quy định tại 

Điều 12 Thông tư này, chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập để kiểm toán bổ 

sung theo yêu cầu của người phê duyệt quyết toán. Chi phí kiểm toán bổ sung được xác định 

tương tự như xác định chi phí kiểm toán đối với hạng mục công trình, gói thầu trong dự án 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Thông tư này. Cơ quan chủ trì thẩm tra sử dụng kết 

quả báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và kết quả báo cáo kiểm toán của kiểm toán 

độc lập làm căn cứ để thẩm tra quyết toán dự án. 

c) Trường hợp Kiểm toán Nhà nước có quyết định kiểm toán dự án khi chủ đầu tư và nhà 

thầu kiểm toán độc lập đang thực hiện hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn 

thành thì nhà thầu kiểm toán độc lập vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng kiểm toán theo đúng 

quy định của Chuẩn mực kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và hợp đồng đã ký 

kết. 

Điều 11. Thẩm tra quyết toán đối với dự án đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán 

dự án hoàn thành 

1. Trường hợp nhà thầu kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án 

hoàn thành, cơ quan thẩm tra thực hiện thẩm tra theo các nội dung sau: 

a) Kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng kiểm toán, phạm vi kiểm toán, thời gian và thể thức 

thực hiện kiểm toán đối với dự án. 

b) Đối chiếu nội dung báo cáo kết quả kiểm toán của dự án với nội dung kiểm toán theo quy 

định và Chuẩn mực kiểm toán về Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (hiện nay 

là Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn 

thành ban hành kèm theo Thông tư số 67/2015/TT-BTC ngày 08/5/2015 của Bộ Tài chính). 

Trong quá trình thẩm tra, trường hợp cơ quan thẩm tra quyết toán phát hiện kết quả kiểm 

toán có sai sót, không đảm bảo yêu cầu, không đủ nội dung theo quy định, cơ quan thẩm tra 
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thông báo cho chủ đầu tư để yêu cầu nhà thầu kiểm toán thực hiện kiểm toán lại hoặc kiểm 

toán bổ sung. 

c) Kiểm tra việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, những căn cứ 

pháp lý mà kiểm toán viên sử dụng để kiểm toán dự án. 

d) Xem xét những kiến nghị, những nội dung mà chủ đầu tư không thống nhất với đơn vị 

kiểm toán độc lập. 

đ) Kiểm tra việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận 

của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước; kết quả điều tra của các cơ quan 

pháp luật trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan 

điều tra thực hiện thanh tra, kiểm tra, điều tra dự án. Trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì 

thẩm tra báo cáo người phê duyệt quyết toán có văn bản xin ý kiến của các cơ quan liên 

quan để thống nhất hướng xử lý trước khi trình người có thẩm quyền quyết định. 

2. Trường hợp cơ quan Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán đủ các nội dung quy định 

tại Điều 12 Thông tư này: 

a) Đối chiếu nội dung báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước với báo cáo quyết toán 

dự án hoàn thành của chủ đầu tư để xác định việc tuân thủ các quy định pháp luật của chủ 

đầu tư và các đơn vị có liên quan; số liệu đề nghị quyết toán của chủ đầu tư với kết quả 

kiểm toán, làm cơ sở để trình cấp có thẩm quyền xem xét khi phê duyệt quyết toán. 

b) Kiểm tra việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận 

của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước; kết quả điều tra của các cơ quan 

pháp luật trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan 

điều tra thực hiện thanh tra, kiểm tra, điều tra dự án. Trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì 

thẩm tra báo cáo người phê duyệt quyết toán có văn bản xin ý kiến của các cơ quan liên 

quan để thống nhất hướng xử lý trước khi trình người có thẩm quyền quyết định. 

Điều 12. Thẩm tra quyết toán đối với dự án, hạng mục công trình hoàn thành không 

kiểm toán báo cáo quyết toán 

Cơ quan thẩm tra thực hiện thẩm tra theo quy định tại các Điều 13, 14, 15, 16, 17, 18 Thông 

tư này và lập báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành gồm những nội dung 

như sau: 

1. Thẩm tra hồ sơ pháp lý; 

2. Thẩm tra nguồn vốn đầu tư của dự án; 

3. Thẩm tra chi phí đầu tư; 

4. Thẩm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản; 

5. Thẩm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư; 

6. Thẩm tra tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng; 

7. Xem xét việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận 

của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước; kết quả điều tra của các cơ quan 

pháp luật trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan 

điều tra thực hiện thanh tra, kiểm tra, điều tra dự án; 

8. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị. 

a) Nhận xét đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư, xây 

dựng và đấu thầu; công tác quản lý chi phí đầu tư, quản lý tài sản đầu tư của chủ đầu tư; 

trách nhiệm của từng cấp đối với công tác quản lý vốn đầu tư dự án; 

b) Kiến nghị về giá trị quyết toán và xử lý các vấn đề có liên quan. 

Điều 13. Thẩm tra hồ sơ pháp lý 

Căn cứ báo cáo theo Mẫu số 02/QTDA và tập các văn bản pháp lý liên quan của dự án, đối 

chiếu danh mục, trình tự thực hiện các văn bản pháp lý với các quy định của pháp luật để có 

nhận xét về: 

1. Trình tự lập và duyệt văn bản, thẩm quyền phê duyệt văn bản; 

2. Việc chấp hành trình tự đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây 

dựng; 
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3. Việc chấp hành trình tự lựa chọn nhà thầu của các gói thầu theo quy định của pháp luật về 

đấu thầu; 

4. Việc thương thảo và ký kết các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu so với các quy 

định của pháp luật về hợp đồng và quyết định trúng thầu; hình thức giá hợp đồng phải tuân 

thủ đúng quyết định trúng thầu của cấp có thẩm quyền và là cơ sở cho việc thẩm tra quyết 

toán theo hợp đồng. 

Điều 14. Thẩm tra nguồn vốn đầu tư của dự án 

Căn cứ báo cáo theo Mẫu số 01/QTDA, 03/QTDA trong báo cáo quyết toán; cơ quan thẩm 

tra thực hiện các bước sau: 

1. Phân tích, so sánh cơ cấu vốn đầu tư thực hiện với cơ cấu vốn được xác định trong tổng 

mức vốn đầu tư được duyệt (Mẫu số 01/QTDA). 

2. Đối chiếu số liệu vốn thanh toán hàng năm của chủ đầu tư và cơ quan thanh toán (Mẫu số 

03/QTDA). 

3. Kiểm tra việc điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư của dự án đã được cấp có thẩm quyền cho 

phép so với chế độ và thẩm quyền quy định. 

4. Nhận xét, đánh giá việc chấp hành các quy định về việc cấp vốn, thanh toán; việc quản lý 

và sử dụng các loại nguồn vốn đầu tư của dự án. 

Điều 15. Thẩm tra chi phí đầu tư 

Căn cứ tổng mức đầu tư được duyệt và báo cáo theo Mẫu số 04/QTDA- Chi phí đầu tư đề 

nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành, cơ quan thẩm tra thực hiện thẩm tra 

lần lượt theo cơ cấu chi phí ghi trong tổng mức đầu tư: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư; chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; 

chi phí khác. 

1. Nguyên tắc thẩm tra: 

a) Thẩm tra tính tuân thủ các quy định về hợp đồng xây dựng có hiệu lực tại thời điểm thực 

hiện hợp đồng và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của cấp có thẩm quyền; 

việc thẩm tra quyết toán căn cứ vào hình thức giá hợp đồng ghi trong từng hợp đồng xây 

dựng (không phân biệt hình thức lựa chọn nhà thầu). Trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm tra 

quyết toán kiểm tra hồ sơ hoàn công để xác định khối lượng công việc hoàn thành được 

nghiệm thu đúng quy định. 

b) Trường hợp chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí 

xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường được lập thiết kế, dự toán riêng 

cho hạng mục, tiến hành thẩm tra như thẩm tra gói thầu xây dựng độc lập. 

c) Trường hợp chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí 

xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường được tính theo tỷ lệ (%) trong 

gói thầu xây dựng chính (không lập thiết kế, dự toán riêng); tiến hành thẩm tra việc áp dụng 

tỷ lệ (%) trên cơ sở kết quả thẩm tra gói thầu xây dựng chính. 

2. Thẩm tra chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 

a) Thẩm tra chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do chủ đầu tư hoặc Tổ chức làm nhiệm 

vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện: Đối chiếu giá trị đề nghị quyết toán của chủ 

đầu tư với dự toán kinh phí trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; dự toán chi phí 

tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra danh 

sách chi trả cho các tổ chức, cá nhân nhận tiền bồi thường đã có chữ ký xác nhận theo quy 

định để xác định giá trị quyết toán. 

b) Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường thực hiện: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 

của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức 

thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

c) Trường hợp nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách thành tiểu dự án riêng và 

tổ chức thực hiện độc lập: việc lập báo cáo quyết toán và thẩm tra quyết toán thực hiện như 

một dự án đầu tư độc lập. 
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d) Trường hợp nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hạng mục tách ra từ một dự án 

đầu tư, thành lập Ban quản lý dự án phần bồi thường, giải phóng mặt bằng riêng biệt với 

Ban quản lý dự án phần xây dựng: Ban quản lý dự án phần bồi thường, giải phóng mặt bằng 

chịu trách nhiệm quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; gửi báo cáo quyết toán đã được phê duyệt tới chủ đầu tư dự án đầu tư xây 

dựng công trình để lập báo cáo quyết toán chung trong toàn bộ dự án. Khi thẩm tra quyết 

toán toàn bộ dự án, không phải thẩm tra lại phần chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

đ) Trường hợp các công trình hạ tầng kỹ thuật đã có quyết định phê duyệt quyết toán của 

cấp có thẩm quyền, căn cứ quyết định phê duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền, văn bản 

yêu cầu thanh toán của chủ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và chứng từ thanh toán để 

xác định giá trị chi phí cho phần hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư. 

e) Trường hợp cần thiết phải thẩm tra để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán các 

công trình hạ tầng kỹ thuật thì việc thẩm tra tương tự như thẩm tra chi phí xây dựng nêu tại 

khoản 3 Điều này. 

3. Thẩm tra chi phí xây dựng: 

a) Thẩm tra đối với gói thầu do chủ đầu tư tự thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu 

thầu: 

Trường hợp chủ đầu tư ký kết hợp đồng với đơn vị hạch toán phụ thuộc để thực hiện gói 

thầu, việc thẩm tra gói thầu căn cứ vào hình thức giá hợp đồng và thực hiện theo quy định 

tại các điểm b, c, d, đ, e khoản này. 

Trường hợp chủ đầu tư ký thỏa thuận giao việc cho một đơn vị thuộc chủ đầu tư để thực 

hiện gói thầu, việc thẩm tra thực hiện như sau: 

- Đối chiếu các nội dung, khối lượng trong bảng tính giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu 

tư với biên bản nghiệm thu khối lượng để xác định khối lượng thực hiện đã được nghiệm 

thu đúng quy định; 

- Đối chiếu sự phù hợp giữa đơn giá trong bảng tính giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu 

tư với đơn giá trong dự toán được duyệt; 

- Giá trị quyết toán bằng khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đúng quy định nhân (x) 

với đơn giá đã thẩm tra. 

b) Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “hợp đồng trọn gói”: 

- Đối chiếu nội dung công việc, khối lượng thực hiện trong bảng tính giá trị đề nghị quyết 

toán A-B với biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành và các yêu cầu của hợp 

đồng để xác định khối lượng công việc hoàn thành đã được nghiệm thu đúng quy định; 

- Đối chiếu đơn giá trong bảng tính giá trị đề nghị quyết toán A-B với đơn giá ghi trong 

bảng tính giá trị hợp đồng; khi nhà thầu thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung công việc, 

đúng khối lượng công việc hoàn thành và đơn giá ghi trong hợp đồng, bảng tính giá hợp 

đồng; thì giá trị quyết toán đúng bằng giá trọn gói của hợp đồng đã ký. Không chiết tính lại 

khối lượng cũng như đơn giá chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyết định 

trúng thầu. 

c) Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “giá hợp đồng theo đơn giá cố định”: 

- Đối chiếu nội dung công việc, khối lượng thực hiện trong bảng tính giá trị đề nghị quyết 

toán A-B với biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành và các yêu cầu của hợp 

đồng để xác định khối lượng công việc hoàn thành đã được nghiệm thu đúng quy định; 

- Đối chiếu đơn giá trong bảng tính giá trị đề nghị quyết toán A-B với đơn giá cố định ghi 

trong bảng tính giá hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng; 

- Giá trị quyết toán bằng khối lượng công việc hoàn thành đã được nghiệm thu đúng quy 

định nhân (x) với đơn giá cố định ghi trong hợp đồng. 

d) Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “Giá hợp đồng theo đơn giá điều 

chỉnh” (hoặc “Giá hợp đồng theo giá điều chỉnh”): 

- Căn cứ điều kiện cụ thể của hợp đồng, xác định rõ phạm vi và phương thức điều chỉnh của 

hợp đồng; 
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- Trường hợp điều chỉnh về khối lượng phải căn cứ biên bản nghiệm thu khối lượng công 

việc hoàn thành để xác định khối lượng công việc hoàn thành đã được nghiệm thu đúng quy 

định; 

- Trường hợp điều chỉnh về đơn giá phải căn cứ nguyên tắc điều chỉnh đơn giá ghi trong 

hợp đồng để xác định đơn giá quyết toán; 

- Trường hợp điều chỉnh theo cơ chế chính sách của Nhà nước phải căn cứ nguyên tắc ghi 

trong hợp đồng, các cơ chế chính sách được áp dụng phù hợp với thời gian thực hiện hợp 

đồng (đã ghi trong hợp đồng) để xác định giá trị được điều chỉnh. Không điều chỉnh cho 

trường hợp kéo dài thời gian thực hiện so với thời gian trong hợp đồng đã ký do lỗi của nhà 

thầu gây ra; 

- Giá trị quyết toán bằng khối lượng công việc hoàn thành đã được nghiệm thu đúng quy 

định nhân (x) với đơn giá quyết toán. 

đ) Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “giá hợp đồng kết hợp”: 

Hợp đồng theo hình thức “Giá hợp đồng kết hợp” phải xác định rõ phạm vi theo công trình, 

hạng mục công trình hoặc nội dung công việc cụ thể được áp dụng hình thức hợp đồng cụ 

thể: trọn gói, đơn giá cố định hoặc đơn giá điều chỉnh. Việc thẩm tra từng phần của hợp 

đồng, theo từng hình thức hợp đồng, tương ứng với quy định tại các điểm b, c, d khoản này. 

e) Thẩm tra các trường hợp phát sinh: 

Thẩm tra các trường hợp phát sinh phải căn cứ các quy định về điều chỉnh hợp đồng xây 

dựng tương ứng với từng loại hợp đồng. 

4. Thẩm tra chi phí thiết bị: 

a) Thẩm tra đối với gói thầu do chủ đầu tư tự thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu 

thầu: 

Trường hợp chủ đầu tư ký kết hợp đồng với đơn vị hạch toán phụ thuộc để thực hiện gói 

thầu, việc thẩm tra gói thầu căn cứ vào hình thức giá hợp đồng và thực hiện theo quy định 

tại các điểm b, c, d, đ, e khoản này. 

Trường hợp chủ đầu tư ký thỏa thuận giao việc cho một đơn vị thuộc chủ đầu tư để thực 

hiện gói thầu, việc thẩm tra thực hiện như sau: 

- Đối chiếu danh mục, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, cấu hình, giá của thiết bị 

đề nghị quyết toán so với biên bản nghiệm thu và dự toán chi phí thiết bị được phê duyệt để 

xác định giá trị quyết toán phần mua sắm thiết bị; 

- Thẩm tra chi phí gia công, lắp đặt thiết bị đối với thiết bị cần gia công, cần lắp đặt theo dự 

toán được duyệt và được nghiệm thu đúng quy định. Giá trị quyết toán bằng khối lượng 

thực hiện đã được nghiệm thu đúng quy định nhân (x) với đơn giá đã thẩm tra; 

- Thẩm tra các khoản chi phí liên quan: chi phí vận chuyển thiết bị từ nơi mua về đến chân 

công trình; chi phí lưu kho bãi, bảo quản, bảo dưỡng thiết bị, chi phí khác. 

b) Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “hợp đồng trọn gói”: Đối chiếu danh 

mục, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, cấu hình, giá của thiết bị trong bảng tính 

giá trị đề nghị quyết toán A-B với các yêu cầu, danh mục, chủng loại, cấu hình, nguồn gốc 

xuất xứ, chất lượng, giá của thiết bị ghi trong hợp đồng, bảng tính giá hợp đồng và các biên 

bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành của hợp đồng. Khi nhà thầu thực hiện đầy đủ các yêu 

cầu, nội dung công việc, đúng khối lượng thực hiện và quy định của hợp đồng thì giá trị 

quyết toán đúng bằng giá trọn gói của hợp đồng đã ký. Không chiết tính lại đơn giá chi tiết 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyết định trúng thầu. 

c) Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “giá hợp đồng theo đơn giá cố định”: 

- Đối chiếu danh mục, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, cấu hình của thiết bị trong 

bảng tính giá trị đề nghị quyết toán A-B với các yêu cầu, danh mục, chủng loại, nguồn gốc 

xuất xứ, chất lượng, cấu hình của thiết bị ghi trong hợp đồng, bảng tính giá hợp đồng và các 

tài liệu kèm theo hợp đồng với biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện và các yêu cầu 

của hợp đồng để xác định khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đúng quy định; 

- Đối chiếu đơn giá trong bảng tính giá trị đề nghị quyết toán A-B với đơn giá cố định ghi 

trong bảng tính giá hợp đồng; 
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- Giá trị quyết toán bằng khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đúng quy định nhân (x) 

với đơn giá cố định ghi trong hợp đồng. 

d) Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “Giá hợp đồng theo đơn giá điều 

chỉnh” (hoặc “Giá hợp đồng theo giá điều chỉnh”): 

- Căn cứ điều kiện cụ thể của hợp đồng, xác định rõ phạm vi và phương thức điều chỉnh của 

hợp đồng; 

- Trường hợp điều chỉnh về khối lượng phải căn cứ biên bản nghiệm thu khối lượng để xác 

định khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đúng quy định; 

- Trường hợp điều chỉnh về đơn giá phải căn cứ nguyên tắc điều chỉnh đơn giá ghi trong 

hợp đồng để xác định đơn giá quyết toán; 

- Trường hợp điều chỉnh theo cơ chế chính sách của Nhà nước phải căn cứ nguyên tắc ghi 

trong hợp đồng và các cơ chế chính sách được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng 

để xác định giá trị được điều chỉnh. 

đ) Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “giá hợp đồng kết hợp” cần xác định 

rõ phạm vi hoặc nội dung công việc cụ thể được áp dụng hình thức hợp đồng cụ thể: trọn 

gói, đơn giá cố định hoặc giá điều chỉnh. Việc thẩm tra từng phần của hợp đồng, theo từng 

hình thức hợp đồng, tương ứng với quy định tại các điểm b, c, d khoản 4 Điều này. 

e) Thẩm tra các trường hợp phát sinh: 

Thẩm tra các trường hợp phát sinh phải căn cứ các quy định về điều chỉnh hợp đồng xây 

dựng tương ứng với từng loại hợp đồng. 

5. Thẩm tra chi phí quản lý dự án 

a) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ: thực 

hiện theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án 

của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. 

b) Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách: Chi phí quản lý dự án và 

những khoản chi phí tư vấn đầu tư xây dựng do chủ đầu tư, ban quản lý tự thực hiện được 

quyết toán theo định mức trích theo công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc dự 

toán được duyệt. 

c) Trường hợp dự án do chủ đầu tư, ban quản lý dự án quản lý 01 dự án thực hiện quản lý 

cần xem xét các chứng từ chi tiêu đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ theo quy định đối 

với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Việc quản lý tài sản của ban quản lý 

dự án khi dự án kết thúc thực hiện theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

và các văn bản hướng dẫn. 

6. Thẩm tra chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình và các chi phí khác: 

a) Đối với các khoản chi phí tư vấn và chi phí khác tính theo định mức tỷ lệ %: kiểm tra các 

điều kiện quy định trong việc áp dụng định mức tỷ lệ % để xác định giá trị chi phí của từng 

loại công việc. 

b) Đối với các khoản chi phí tư vấn và chi phí khác tính theo dự toán chi tiết được duyệt: 

đối chiếu giá trị đề nghị quyết toán với dự toán được duyệt, đánh giá mức độ hợp lý của các 

khoản chi phí. 

c) Đối với các khoản chi phí tư vấn, chi phí phi tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời 

gian: đối chiếu đơn giá thù lao theo thời gian do chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận trong 

hợp đồng nhân với thời gian làm việc thực tế (theo tháng, tuần, ngày, giờ) để xác định mức 

thù lao phải trả cho nhà thầu. Các khoản chi phí đi lại, khảo sát, thuê văn phòng làm việc, 

chi khác căn cứ quy định về phương thức thanh toán ghi trong hợp đồng để thẩm tra (theo 

chứng từ hóa đơn hợp lệ hoặc theo đơn giá khoán đã thỏa thuận trong hợp đồng). 

Điều 16. Thẩm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản 

1. Thẩm tra các chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng được phép không tính 

vào giá trị tài sản theo các nội dung: 

a) Xác định đúng theo các nguyên tắc, thủ tục quy định của Nhà nước về chi phí thiệt hại; 

b) Giá trị thiệt hại theo Biên bản xác định phải được chủ đầu tư, đơn vị nhận thầu, tư vấn 

giám sát, nhà thầu bảo hiểm kiểm tra, xác nhận và kiến nghị xử lý. 
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2. Thẩm tra các khoản chi phí không tạo nên tài sản để trình cấp có thẩm quyền cho phép 

không tính vào giá trị tài sản như: Chi phí đào tạo, tăng cường và nâng cao năng lực cho cơ 

quan quản lý hoặc cộng đồng; chi phí các ban quản lý dự án ở Trung ương không liên quan 

trực tiếp đến tài sản được hình thành và bàn giao ở các địa phương. 

Điều 17. Thẩm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư 

1. Xác định số lượng và giá trị tài sản hình thành qua đầu tư của dự án, công trình hoặc hạng 

mục công trình độc lập, bao gồm: tài sản dài hạn (cố định) và tài sản ngắn hạn; 

2. Việc phân bổ chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác chung của toàn dự án cho 

từng tài sản cố định được xác định theo nguyên tắc: chi phí trực tiếp liên quan đến tài sản cố 

định nào thì tính cho tài sản cố định đó; chi phí chung liên quan đến nhiều tài sản cố định thì 

phân bổ theo tỷ lệ chi phí trực tiếp của từng tài sản cố định so với tổng số chi phí trực tiếp 

của toàn bộ tài sản cố định. 

3. Trường hợp tài sản được bàn giao cho nhiều đơn vị sử dụng phải xác định đầy đủ danh 

mục và giá trị của tài sản bàn giao cho từng đơn vị. 

Điều 18. Thẩm tra tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng 

1. Thẩm tra xác định công nợ: 

- Căn cứ kết quả thẩm tra chi phí đầu tư, báo cáo tình hình thanh toán cho các nhà thầu của 

chủ đầu tư để xác định rõ từng khoản nợ phải thu, nợ phải trả theo đúng đối tượng; 

- Xem xét kiến nghị phương án xử lý đối với các khoản thu chưa nộp ngân sách, số dư tiền 

gửi, tiền mặt tại quỹ để kiến nghị biện pháp xử lý; 

2. Kiểm tra xác định giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: 

- Kiểm tra giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng theo sổ kế toán đối chiếu với số liệu kiểm kê thực 

tế; 

- Xem xét, kiến nghị phương án xử lý của chủ đầu tư đối với giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng; 

- Căn cứ biên bản kiểm kê đánh giá tài sản của Ban quản lý dự án tính đến ngày lập báo cáo 

quyết toán, xác định số lượng, giá trị tài sản còn lại để bàn giao cho đơn vị sử dụng hoặc xử 

lý theo quy định trong trường hợp dự án do chủ đầu tư, ban quản lý dự án quản lý 01 dự án 

thực hiện quản lý. 

Điều 19. Thẩm tra quyết toán đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát 

triển, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt 

thiết bị được nghiệm thu 

1. Thẩm tra hồ sơ pháp lý của dự án. 

2. Thẩm tra nguồn vốn đầu tư thực hiện. 

3. Thẩm tra chi phí đầu tư thực hiện chi tiết từng khoản chi phí phát sinh so với dự toán 

được duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức của nhà nước. 

4. Thẩm tra tình hình công nợ của dự án. 

5. Thẩm tra các khoản chi phí bị hủy bỏ, các khoản chi phí không tạo nên tài sản để trình 

cấp có thẩm quyền cho phép không tính vào giá trị tài sản. 

6. Thẩm tra số lượng, giá trị tài sản hình thành sau đầu tư (nếu có). 

Điều 20. Phê duyệt quyết toán 

1. Sau khi thẩm tra quyết toán, cơ quan thẩm tra quyết toán lập hồ sơ trình duyệt quyết toán 

dự án hoàn thành để trình người có thẩm quyền phê duyệt. Hồ sơ trình phê duyệt quyết toán 

gồm có: 

a) Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán. 

b) Dự thảo quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và các tài liệu do chủ đầu tư 

trình (kèm theo). 

c) Trường hợp thành lập Tổ công tác thẩm tra quyết toán, người thẩm tra báo cáo Tổ thẩm 

tra quyết toán kết quả thẩm tra; Tổ thẩm tra quyết toán tham gia hoàn chỉnh, thông qua báo 

cáo thẩm tra quyết toán của người thẩm tra để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

d) Các tài liệu do chủ đầu tư trình (kèm theo): 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư; 

- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của dự án; 
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- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan thanh tra, kiểm 

tra, Kiểm toán Nhà nước trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà 

nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp 

luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra; văn bản 

báo cáo tình hình chấp hành của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với các 

kết luận trên. 

2. Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán gồm các nội dung chính: 

a) Khái quát toàn bộ dự án, những vấn đề đã được cấp có thẩm quyền quyết định trong quá 

trình đầu tư thực hiện dự án. 

b) Tóm tắt kết quả các nội dung theo đúng trình tự thẩm tra quy định tại Thông tư này. 

c) Kiến nghị giá trị phê duyệt quyết toán. 

d) Kiến nghị giải quyết các tồn tại về nguồn vốn đầu tư, tài sản và công nợ sau khi quyết 

toán dự án. 

3. Dự thảo quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo Mẫu số 10/QTDA kèm 

theo Thông tư này. 

4. Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được gửi cho các cơ quan, đơn vị: chủ 

đầu tư; cơ quan nhận tài sản; cơ quan quản lý cấp trên của chủ đầu tư; cơ quan cấp vốn, cho 

vay, thanh toán; Bộ Tài chính (đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án quan trọng khác do 

Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước); cơ quan quyết định đầu tư dự án. 

Điều 21. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán độc lập 

1. Xác định chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán độc lập: 

Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và định mức chi phí kiểm toán báo cáo 

quyết toán dự án hoàn thành được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc 

được điều chỉnh) của dự án cụ thể và tỷ lệ quy định tại Bảng Định mức chi phí thẩm tra, phê 

duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán dưới đây: 

Tổng mức đầu tư 

(Tỷ đồng) 

≤ 5 10 50 100 500 1.000  10.000 

Thẩm tra, phê 

duyệt (%) 

0,95 0,65 0,475 0,375 0,225 0,15 0,08 

Kiểm toán (%) 1,60 1,075 0,75 0,575 0,325 0,215 0,115 

a) Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (ký hiệu là KTTPD) và định mức chi phí 

kiểm toán (ký hiệu là KKT) được xác định theo công thức tổng quát sau: 

GbGa
)GbGi(x)KaKb(KbKi




  

Trong đó: 

+ Ki: Định mức chi phí tương ứng với dự án cần tính (đơn vị tính: %); 

+ Ka: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận trên (đơn vị tính: %); 

+ Kb: Định mức chi phí tương ứng với dự án cận dưới (đơn vị tính: %); 

+ Gi: Tổng mức đầu tư của dự án cần tính, đơn vị: tỷ đồng; 

+ Ga: Tổng mức đầu tư của dự án cận trên, đơn vị: tỷ đồng; 

+ Gb: Tổng mức đầu tư của dự án cận dưới, đơn vị: tỷ đồng. 

b) Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và chi phí kiểm toán của dự án được xác định theo 

công thức sau: 

+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối đa = Ki-TTPD % x Tổng mức đầu tư 

+ Chi phí kiểm toán tối đa = Ki-KT % x Tổng mức đầu tư + Thuế GTGT 

+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán tối thiểu là năm trăm ngàn đồng; chi phí kiểm toán 

tối thiểu là một triệu đồng cộng với thuế GTGT. 

c) Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán của hạng mục công trình hoặc 

gói thầu trong dự án được xác định như sau: 

Chi phí hạng mục = Mức chi phí của cả x Dự toán của HMCT 
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dự án Tổng mức đầu tư của dự án 

d) Trường hợp dự án có cơ cấu vốn thiết bị chiếm từ 51% trở lên so với tổng mức đầu tư thì 

định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và định mức chi phí kiểm toán được tính 

bằng 70% định mức quy định tại khoản 1 Điều này. 

đ) Trường hợp dự án đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán thì định mức chi phí thẩm 

tra, phê duyệt quyết toán được tính bằng 50% định mức quy định tại khoản 1 Điều này. 

e) Trường hợp dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, chương trình dự án có các tiểu dự 

án hoặc dự án thành phần quyết định đầu tư riêng thì chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 

và chi phí kiểm toán được tính như một dự án độc lập. 

g) Đối với dự án, tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư độc lập, định mức chi phí thẩm 

tra, phê duyệt quyết toán và định mức chi phí kiểm toán được tính tối đa bằng 70% định 

mức quy định tại khoản 1 Điều này. 

2. Quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 

a) Khi thực hiện thẩm tra, cơ quan chủ trì thẩm tra có văn bản đề nghị chủ đầu tư thanh toán 

chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo đúng tỷ lệ quy định tại khoản 1 Điều này. Nội 

dung chi cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán gồm: 

- Chi trả thù lao cho các thành viên trực tiếp thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo 

mức khoán hoặc theo thời gian; 

- Chi trả cho các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra quyết toán dự án trong 

trường hợp cơ quan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán ký kết hợp đồng theo thời gian 

với các chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn; 

- Chi công tác phí, văn phòng phẩm, dịch thuật, in ấn, hội nghị, hội thảo, mua sắm máy tính 

hoặc trang bị phục vụ công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán; 

- Các khoản chi khác có liên quan đến công tác quyết toán. 

b) Cơ quan chủ trì thẩm tra, quyết toán được sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 

theo tỷ lệ tại khoản 1 Điều này, chi tiêu theo các nội dung quy định tại điểm a khoản này. 

Khoản kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã được cơ quan kiểm soát thanh toán theo 

quy định, khi cơ quan thẩm tra chưa sử dụng hết trong năm, được phép chuyển sang năm 

sau để thực hiện. 

3. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán được tính vào chi phí khác 

trong giá trị quyết toán của dự án. 

4. Trong trường hợp chủ đầu tư thuê kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo quyết toán dự án 

hoàn thành, đơn vị kiểm toán độc lập ngoại trừ khối lượng công việc không thực hiện; chủ 

đầu tư căn cứ điều kiện hợp đồng và các nội dung thực hiện để điều chỉnh giảm chi phí kiểm 

toán độc lập theo tỷ lệ tương ứng với khối lượng công việc ngoại trừ. 

Điều 22. Thời hạn quyết toán 

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành để trình người có thẩm quyền phê duyệt 

quyết toán được tính từ ngày ký biên bản bàn giao đưa công trình của dự án vào sử dụng. 

Thời gian thẩm tra, phê duyệt quyết toán tính từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán theo quy 

định tại Điều 8 Thông tư này. Thời gian tối đa quy định cụ thể như sau: 

Dự án QTQG Nhóm A Nhóm B Nhóm C 

Thời hạn nộp HSQT trình phê 

duyệt quyết toán 

09 tháng 09 tháng 06 tháng 03 tháng 

Thời gian thẩm tra, phê duyệt 

quyết toán 

07 tháng 04 tháng 02 tháng 01 tháng 

Điều 23. Chế độ báo cáo 

1. Đối với dự án Trung ương quản lý: 

a) Chậm nhất vào ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 20 tháng 01 

năm sau đối với báo cáo năm, chủ đầu tư báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành 

theo Mẫu số 12/QTDA gửi cơ quan cấp trên của chủ đầu tư và cơ quan chủ trì thẩm tra 

quyết toán. 
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b) Chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 20 tháng 01 

năm sau đối với báo cáo năm, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán là cấp dưới của cấp bộ, 

ngành báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo Mẫu số 11/QTDA gửi 

cơ quan quản lý cấp bộ, ngành. 

c) Chậm nhất vào ngày 20 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 30 tháng 01 

năm sau đối với báo cáo năm, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tập 

đoàn, Tổng công ty nhà nước báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo 

Mẫu số 11/QTDA gửi Bộ Tài chính. 

2. Đối với dự án địa phương quản lý: 

a) Chậm nhất vào ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 15 tháng 01 

năm sau đối với báo cáo năm, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án báo cáo tình hình quyết 

toán dự án hoàn thành theo Mẫu số 12/QTDA gửi cơ quan cấp trên của chủ đầu tư và cơ 

quan chủ trì thẩm tra quyết toán. 

b) Chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 20 tháng 01 

năm sau đối với báo cáo năm, Phòng Tài chính Kế hoạch quận, huyện, thành phố trực thuộc 

tỉnh báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo Mẫu số 11/QTDA gửi Sở 

Tài chính. 

c) Chậm nhất vào ngày 20 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 30 tháng 01 

năm sau đối với báo cáo năm, Sở Tài chính báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án 

hoàn thành theo Mẫu số 11/QTDA gửi Bộ Tài chính. 

3. Hàng năm, Bộ Tài chính tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành trong cả nước 

theo Mẫu số 11/QTDA báo cáo Chính phủ. 

Điều 24. Chế độ kiểm tra 

1. Bộ Tài chính định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án 

hoàn thành của các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước. Trường hợp trong quá trình kiểm 

tra, phát hiện người phê duyệt quyết toán dự án đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà 

thầu có sai sót, vi phạm về công tác quyết toán dự án hoàn thành, Bộ Tài chính lập biên bản, 

kiến nghị cơ quan chức năng xử lý, xử phạt theo quy định. 

2. Bộ Tài chính tổ chức kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án 

hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài 

chính quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán. 

3. Cơ quan tài chính các cấp: Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình thực hiện công tác 

quyết toán dự án hoàn thành của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp trong quá 

trình kiểm tra, phát hiện người phê duyệt quyết toán dự án đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý 

dự án, nhà thầu có sai sót, vi phạm về công tác quyết toán dự án hoàn thành, cơ quan kiểm 

tra lập biên bản, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý, xử phạt theo quy định. Các bộ, ngành, 

địa phương báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn 

thành về Bộ Tài chính. 

Điều 25. Xử lý vi phạm 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi thẩm tra quyết toán sai quy định tại Thông tư này 

gây lãng phí vốn đầu tư của Nhà nước bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án có hành vi vi phạm quy định về quyết toán dự án hoàn 

thành: xử lý theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất 

động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ 

thuật; quản lý phát triển nhà ở và công sở. 

3. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về quyết toán dự án hoàn thành: xử lý theo quy 

định tại Điều 31 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, 

sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát 

triển nhà ở và công sở. 

4. Thẩm quyền và thủ tục xử phạt. 
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a) Đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này theo quy định tại Nghị định số 

81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

b) Đối với các hành vi quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này theo quy định tại Nghị định 

số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong 

hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây 

dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. 

5. Cấp trên của chủ đầu tư không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án 

có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên theo quy định tại Điều 22 Thông 

tư này. 

Điều 26. Trách nhiệm trong quyết toán dự án hoàn thành 

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: 

a) Đôn đốc, yêu cầu nhà thầu thực hiện quyết toán hợp đồng theo quy định. 

b) Lập và quản lý hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đúng quy định, trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt quyết toán đúng thời gian quy định tại Điều 22 Thông tư này; cung cấp đầy 

đủ tài liệu liên quan đến quyết toán dự án hoàn thành theo yêu cầu của kiểm toán viên khi 

kiểm toán báo cáo quyết toán và cơ quan thẩm tra quyết toán. 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ 

quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do 

chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do 

chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng. 

d) Khi dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán, trường hợp số vốn được quyết toán 

thấp hơn số vốn đã thanh toán cho dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi của nhà thầu 

hoặc nhà cung cấp để nộp về ngân sách nhà nước số vốn đã thanh toán thừa; trường hợp số 

vốn được quyết toán cao hơn số vốn đã thanh toán cho dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm 

thanh toán tiếp cho nhà thầu hoặc nhà cung cấp theo giá trị quyết toán được phê duyệt khi 

có kế hoạch vốn. 

đ) Chịu trách nhiệm thu hồi hết số vốn đã tạm ứng theo quy định. 

2. Trách nhiệm của các nhà thầu: 

a) Thực hiện lập hồ sơ quyết toán hợp đồng, quyết toán giá trị thực hiện hợp đồng đã ký kết 

với chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng ngay sau khi hoàn thành 

nội dung công việc trong hợp đồng; chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu và 

tính pháp lý đối với các tài liệu có liên quan trong hồ sơ quyết toán hợp đồng theo quy định. 

b) Cùng với chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại theo hợp đồng đã ký kết; hoàn 

trả đầy đủ, kịp thời số vốn mà chủ đầu tư đã chi trả sai chế độ quy định. 

c) Chịu trách nhiệm chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án của cấp có thẩm 

quyền. 

3. Trách nhiệm của nhà thầu kiểm toán: 

a) Nhà thầu kiểm toán, kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành 

phải chấp hành nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập, có quyền hạn, nghĩa vụ và chịu 

trách nhiệm theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập. 

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, khách hàng và người sử dụng kết quả kiểm toán báo 

cáo quyết toán về nội dung và kết quả kiểm toán trong Báo cáo kiểm toán kiểm toán độc lập 

về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. 

4. Trách nhiệm của cơ quan kiểm soát thanh toán, cho vay vốn đầu tư: 

a) Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã cho vay và thanh toán đối với dự án đảm bảo 

đúng quy định của Nhà nước; đồng thời có nhận xét, đánh giá, kiến nghị với cơ quan thẩm 

tra, phê duyệt quyết toán về quá trình đầu tư của dự án theo Mẫu số 03/QTDA. 

b) Đôn đốc các chủ đầu tư làm thủ tục thanh toán các khoản nợ phải thu, nợ phải trả theo 

quyết định phê duyệt quyết toán, thu hồi hết số vốn đã tạm ứng theo chế độ quy định và tất 

toán tài khoản của các dự án đã phê duyệt quyết toán theo quy định. 

5. Trách nhiệm của cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 
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a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành 

kịp thời, đầy đủ nội dung biểu mẫu theo quy định. Cơ quan thẩm tra quyết toán không chịu 

trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu đã nghiệm thu đưa 

vào báo cáo quyết toán; không chịu trách nhiệm về đơn giá dự toán đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt và đơn giá trúng thầu đã được người quyết định trúng thầu quyết định, chủ 

đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng. 

b) Tổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đầy đủ nội dung, yêu cầu theo quy 

định; hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán 

dự án hoàn thành; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả trực tiếp thẩm tra trên cơ sở 

hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp. 

6. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện 

công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. 

b) Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo đúng thời hạn quy định; bố trí đủ nguồn vốn để 

thanh toán cho dự án đã phê duyệt quyết toán. 

c) Đôn đốc, tạo điều kiện pháp lý để chủ đầu tư hoàn thành việc giải quyết công nợ và tất 

toán tài khoản của dự án sau khi phê duyệt quyết toán. 

7. Trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp: 

a) Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về 

quyết toán vốn đầu tư; hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành; thanh tra, kiểm tra công tác 

quyết toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành trong cả nước; Trường hợp phát hiện 

có sai sót trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán, có quyền yêu cầu cấp phê duyệt 

quyết toán điều chỉnh lại cho đúng; đồng thời xử lý hoặc đề nghị xử lý vi phạm theo quy 

định của pháp luật. 

b) Cơ quan tài chính các cấp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quyết toán vốn đầu tư, 

quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định 

trong công tác quyết toán vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành được xử lý hoặc đề nghị 

xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

8. Trách nhiệm của các cơ quan khác: 

Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự 

toán, kết quả đấu thầu và người có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, dự toán, tổng dự 

toán (nếu có) chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối lượng, tính phù hợp của đơn giá 

trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 27. Xử lý chuyển tiếp 

Các dự án đang triển khai quyết toán dở dang được xử lý như sau: Những công trình, hạng 

mục công trình đã nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về cơ quan thẩm tra quyết toán 

trước ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này, thực hiện thống nhất theo quy định tại 

Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự 

án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 

02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối 

với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước; những công trình, hạng mục công trình còn 

lại thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 28. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2016 và thay thế Thông tư 

số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn 

thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ 

Tài chính quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử 

dụng vốn Ngân sách nhà nước. 
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2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để 

áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì sẽ áp 

dụng theo các văn bản mới đó. 

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp 

thời để Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính 

phủ; 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Trung ương Đảng và các 

Ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc CP; 

- Cơ quan TW của các đoàn thể; 

- Các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế 

nhà nước; 

- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc 

TW; 

- Sở Tài chính; KBNN tỉnh, TP trực 

thuộc TW; 

- Công báo; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 

- Lưu: VT, Vụ ĐT, (400). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Huỳnh Quang Hải 
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Mẫu số: 01/QTDA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH 

Mẫu số: 02/QTDA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 

Mẫu số: 03/QTDA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

BẢNG ĐỐI CHIẾU  

SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ 

Mẫu số: 04/QTDA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN 

Mẫu số: 05/QTDA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

TÀI SẢN DÀI HẠN (CỐ ĐỊNH) MỚI TĂNG 

Mẫu số: 06/QTDA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

TÀI SẢN NGẮN HẠN BÀN GIAO 

Mẫu số: 07/QTDA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN 

Mẫu số: 08/QTDA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH 

Mẫu số: 09/QTDA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN 

DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA/DỰ ÁN NHÓM A/  

CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN 

Mẫu số: 10/QTDA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

Mẫu số: 11/QTDA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH 

Mẫu số: 12/QTDA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính 

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH 

Mẫu số: 13/QTDA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

PHIẾU GIAO NHẬN 

Mẫu số: 14/QTDA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) 

Về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quyết toán dự án (hạng mục, gói thầu)….. 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số: 07/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016. 

THÔNG TƯ 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về 

hợp đồng xây dựng; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này hướng dẫn Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng bao gồm: nguyên tắc, các

trường hợp được Điều chỉnh giá, trình tự, thủ tục, nội dung và phương pháp Điều chỉnh giá 

hợp đồng xây dựng. 

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý

thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả hợp đồng xây dựng 

giữa nhà đầu tư thực hiện dự án BOT, BTO, BT và PPP với nhà thầu thực hiện các gói thầu 

của dự án) sau: 

a) Dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,

tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập. 

b) Dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp nhà nước;

c) Dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định tại Điểm a, b Khoản này có sử dụng vốn

nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ 

đồng trong tổng mức đầu tư của dự án. 

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý hợp đồng xây 

dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng quy định tại 

Thông tư này. 

3. Đối với hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính

thức (gọi tắt là ODA), nếu Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định 

khác với các quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế 

đó. 

Điều 2. Nguyên tắc Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 

1. Việc Điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm

cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận của hợp đồng. 

2. Giá hợp đồng sau Điều chỉnh (bao gồm cả khối lượng công việc phát sinh hợp lý ngoài

phạm vi hợp đồng đã ký) không vượt giá gói thầu được phê duyệt (bao gồm cả chi phí dự 

phòng của gói thầu đó) thì Chủ đầu tư được quyền quyết định Điều chỉnh; trường hợp vượt 

giá gói thầu được phê duyệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp 

thuận trước khi Điều chỉnh. 

3. Khi ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, các bên cần xác định rõ khối lượng công việc bổ

sung, phát sinh và đơn giá áp dụng. Khối lượng công việc bổ sung, phát sinh phải được các 

bên thống nhất trước khi thực hiện. 

4. Không Điều chỉnh giá hợp đồng đối với phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm

ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu (quy định tại Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP) kể từ thời Điểm tạm ứng; đối với khối lượng công việc phát sinh tăng do 

lỗi chủ quan của nhà thầu gây ra. 
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5. Không thực hiện Điều chỉnh giá hợp đồng theo những quy định của Thông tư này cho 

những nội dung thuộc trách nhiệm bồi thường của đơn vị bảo hiểm. 

6. Việc Điều chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thỏa thuận và quy định cụ thể trong hợp 

đồng về các trường hợp được Điều chỉnh giá, thủ tục, trình tự, thời gian, phạm vi, Điều kiện 

Điều chỉnh, phương pháp và căn cứ Điều chỉnh giá hợp đồng. Phương pháp Điều chỉnh giá 

hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc của hợp đồng. Các nội 

dung khác (nếu có) mà các bên thỏa thuận được Điều chỉnh trong hợp đồng không được trái 

với những quy định của Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan về hợp đồng 

xây dựng. 

Điều 3. Các trường hợp được Điều chỉnh giá hợp đồng 

Hợp đồng xây dựng chỉ được Điều chỉnh giá trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, 

Khoản 3 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. Cụ thể một số trường 

hợp được Điều chỉnh giá hợp đồng như sau: 

1. Đối với hợp đồng trọn gói: Chỉ Điều chỉnh giá hợp đồng đối với những khối lượng công 

việc bổ sung hợp lý, những khối lượng thay đổi giảm so với phạm vi công việc phải thực 

hiện theo hợp đồng đã ký và các trường hợp bất khả kháng, cụ thể như sau: 

a) Khối lượng công việc bổ sung hợp lý hoặc những khối lượng thay đổi giảm: 

- Đối với hợp đồng tư vấn là những khối lượng công việc bổ sung nằm ngoài nhiệm vụ tư 

vấn phải thực hiện, hoặc công việc đã ký kết trong hợp đồng nhưng không thực hiện. 

- Đối với hợp đồng thi công xây dựng là những khối lượng công việc nằm ngoài phạm vi 

công việc phải thực hiện của thiết kế kèm theo hợp đồng; hoặc những công trình, hạng Mục 

công trình, công việc không phải thực hiện của thiết kế kèm theo hợp đồng. 

- Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị là những khối lượng nằm ngoài danh Mục thiết bị 

thuộc phạm vi hợp đồng đã ký ban đầu. 

b) Các trường hợp bất khả kháng quy định tại Khoản 2 Điều 51 Nghị định số 37/2015/NĐ-

CP, bất khả kháng khác (như: khi thi công gặp hang casto, túi bùn, cổ vật, khảo cổ) mà các 

bên không lường trước được khi ký hợp đồng, được Người quyết định đầu tư chấp thuận. 

2. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định; 

a) Bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng. 

b) Các trường hợp bất khả kháng và bất khả kháng khác như quy định tại Điểm b Khoản 1 

Điều này. 

3. Đối với hợp đồng theo thời gian: 

a) Thời gian thực tế thực hiện công việc được nghiệm thu tăng hoặc giảm lớn hơn 20% thời 

gian thực hiện ghi trong hợp đồng. 

b) Bổ sung chuyên gia hợp lý chưa có mức thù lao cho chuyên gia trong hợp đồng. 

c) Khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương làm thay đổi mặt bằng tiền lương 

chuyên gia ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng; và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng. 

4. Đối với hợp đồng theo đơn giá Điều chỉnh; 

a) Khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu tăng hoặc giảm lớn hơn 20% khối lượng 

công việc tương ứng ghi trong hợp đồng. 

b) Bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng. 

c) Điều chỉnh đơn giá toàn bộ hoặc một số đơn giá cho những công việc mà tại thời Điểm 

ký hợp đồng bên giao thầu và bên nhận thầu đã thỏa thuận Điều chỉnh sau một Khoảng thời 

gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

d) Các trường hợp bất khả kháng và bất khả kháng khác như quy định tại Điểm b Khoản 1 

Điều này. 

5. Đối với hợp đồng theo giá kết hợp: 

Bao gồm các trường hợp được Điều chỉnh giá hợp đồng nêu tại Khoản 1 đến Khoản 4 Điều 

này (các trường hợp được Điều chỉnh tương ứng với từng loại giá hợp đồng). 

Điều 4. Thủ tục, trình tự thực hiện Điều chỉnh giá hợp đồng 
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1. Đối với các trường hợp được Điều chỉnh giá hợp đồng nêu tại Điều 3 (trừ trường hợp quy 

định tại Điểm c Khoản 4 Điều 3) Thông tư này, các bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp 

đồng làm cơ sở Điều chỉnh giá hợp đồng. 

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hoặc trình phê duyệt dự toán bổ sung, phát sinh (trừ 

trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 3) do nhà thầu lập, làm cơ sở ký kết phụ lục 

bổ sung hợp đồng. Nhà thầu lập dự toán bổ sung, phát sinh trên cơ sở khối lượng bổ sung, 

phát sinh được thống nhất giữa các bên, quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng công trình và các thỏa thuận trong hợp đồng. 

3. Nhà thầu chính có trách nhiệm Điều chỉnh giá hợp đồng tương ứng cho nhà thầu phụ theo 

nội dung hợp đồng ký giữa các bên, khi được Điều chỉnh giá. 

Điều 5. Điều chỉnh giá đối với hợp đồng trọn gói 

1. Khi phát sinh khối lượng công việc bổ sung hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng hoặc khi bổ 

sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng, thì các bên tham gia hợp 

đồng thống nhất đơn giá công việc này trước khi thực hiện. Việc xác định đơn giá mới theo 

nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng công việc phát sinh, bổ 

sung ngoài phạm vi hợp đồng; khối lượng chưa có đơn giá trong hợp đồng. Đơn giá mới 

được xác định theo Thông tư hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công 

trình của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng. 

2. Đối với hợp đồng thi công xây dựng có những công trình, hạng Mục công trình, công 

việc không phải thực hiện trong hồ sơ thiết kế kèm theo hợp đồng đã ký: áp dụng đơn giá 

trong hợp đồng để Điều chỉnh giảm giá hợp đồng. Khi ký hợp đồng trọn gói, các bên cần có 

bảng đơn giá kèm theo để thuận lợi cho việc Điều chỉnh giảm, và bảng đơn giá này chỉ dùng 

để Điều chỉnh giá đối với khối lượng không thực hiện trong hợp đồng. 

3. Đối với các trường hợp bất khả kháng, bất khả kháng khác: Đơn giá cho các công việc 

phải khắc phục hậu quả bất khả kháng được xác định căn cứ vào Điều kiện thực tế, Thông 

tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng. Có 

thể áp dụng đơn giá trong hợp đồng đã ký kết; hoặc đơn giá xác định theo nguyên tắc thỏa 

thuận trong hợp đồng về đơn giá mới cho khối lượng công việc bổ sung, phát sinh bổ sung 

ngoài phạm vi hợp đồng. 

Điều 6. Điều chỉnh giá đối với hợp đồng theo đơn giá cố định 

1. Khi bổ sung khối lượng công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên tham gia 

hợp đồng thống nhất đơn giá công việc này trước khi thực hiện. Việc xác định đơn giá theo 

Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây 

dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng. 

2. Đối với các trường hợp bất khả kháng, bất khả kháng khác: Thực hiện theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 5 Thông tư này. 

Điều 7. Điều chỉnh giá đối với hợp đồng theo thời gian 

1. Khi thời gian thực tế hoàn thành được nghiệm thu tăng hoặc giảm lớn hơn 20% thời gian 

tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khi bổ sung chuyên gia chưa có mức thù lao cho chuyên 

gia trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định mức thù lao mới cho chuyên gia theo 

nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về mức thù lao mới cho chuyên gia. Mức thù lao mới 

cho chuyên gia được xác định theo quy định áp dụng cho hợp đồng và các thỏa thuận trong 

hợp đồng. 

2. Khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương làm thay đổi mặt bằng tiền lương 

chuyên gia ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng, 

thì các bên thực hiện Điều chỉnh mức thù lao cho chuyên gia theo nguyên tắc thỏa thuận 

trong hợp đồng và các quy định có liên quan. 

Điều 8. Điều chỉnh giá đối với hợp đồng theo đơn giá Điều chỉnh 

1. Khi khối lượng công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu tăng hoặc giảm lớn hơn 

20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khi bổ sung khối lượng công 

việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới 

theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho các khối lượng công việc này để 
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thanh toán. Đơn giá mới được xác định theo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng. 

2. Trường hợp trong hợp đồng các bên có thỏa thuận Điều chỉnh đơn giá (toàn bộ hoặc một 

số đơn giá) cho những công việc được Điều chỉnh giá do trượt giá sau một Khoảng thời gian 

nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Đơn giá Điều chỉnh được xác định theo phương 

pháp hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

3. Đối với các trường hợp bất khả kháng, bất khả kháng khác: Đơn giá cho các công việc 

phải khắc phục hậu quả bất khả kháng xác định căn cứ vào Điều kiện thực tế, Thông tư 

hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng hoặc áp 

dụng đơn giá theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết, kể cả đơn giá đã được Điều chỉnh 

theo thỏa thuận của hợp đồng (nếu có). 

Điều 9. Điều chỉnh giá đối với hợp đồng theo giá kết hợp 

Căn cứ theo từng phần việc của hợp đồng tương ứng với từng loại giá hợp đồng, các bên áp 

dụng nội dung Điều chỉnh giá nêu tại Điều 5 đến Điều 8 của Thông tư này để thực hiện 

Điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp. 

Điều 10. Phương pháp Điều chỉnh giá hợp đồng 

Tùy theo tính chất của hợp đồng, loại giá hợp đồng mà các bên thỏa thuận Điều chỉnh giá 

hợp đồng theo phương pháp dùng hệ số Điều chỉnh giá hoặc phương pháp bù trừ trực tiếp. 

Nội dung chi tiết các phương pháp Điều chỉnh giá hợp đồng hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo 

Thông tư này. 

Điều 11. Tổ chức thực hiện 

1. Các hợp đồng xây dựng đã và đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì 

việc Điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện như sau: 

a) Đối với các hợp đồng đã và đang thực hiện trước ngày 15/6/2015 (ngày có hiệu lực của 

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP), thực hiện Điều chỉnh giá hợp đồng theo nội dung hợp đồng 

đã ký và các quy định về hợp đồng xây dựng trước ngày 15/6/2015. 

b) Đối với hợp đồng đã ký và đang thực hiện từ ngày 15/6/2015 đến trước ngày có hiệu lực 

của Thông tư này, thực hiện Điều chỉnh giá hợp đồng theo nội dung hợp đồng đã ký và các 

quy định về hợp đồng xây dựng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

2. Các hợp đồng xây dựng đang trong quá trình đàm phán, chưa ký kết thì báo cáo Người 

quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng các quy định của Thông tư này để Điều 

chỉnh giá hợp đồng. 

3. Đối với các trường hợp khác không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 

này thực hiện Điều chỉnh giá hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và 

Thông tư này. 

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, Thủ trưởng các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 

hội - nghề nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tổng công ty Nhà nước, các Tập đoàn 

kinh tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này. 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 và thay thế Thông tư số 

08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp Điều chỉnh 

giá hợp đồng xây dựng./. 

 

 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Bùi Phạm Khánh 
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PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng) 

I/ PHƯƠNG PHÁP DÙNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ 

Trường hợp các bên thỏa thuận Điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp dùng hệ số Điều 

chỉnh giá, thì việc Điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện theo công thức sau: 

GTT = GHĐ x Pn (1) 

Trong đó: 

- GTT: Là giá thanh toán tương ứng với các khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm 

thu trong Khoảng thời gian “n”. GTT có thể là giá thanh toán cho cả hợp đồng, hoặc giai 

đoạn thanh toán, hoặc của hạng Mục công trình, hoặc loại công việc, hoặc yếu tố chi phí 

trong hợp đồng. 

- GHĐ: Là giá trong hợp đồng đã ký tương ứng với các khối lượng công việc hoàn thành 

được nghiệm thu trong Khoảng thời gian “n”. GHĐ có thể là giá trị của cả hợp đồng, hoặc 

của giai đoạn thanh toán, hoặc của hạng Mục, hoặc của loại công việc, hoặc của yếu tố chi 

phí trong hợp đồng. 

- Pn: Là hệ số Điều chỉnh giá (tăng hoặc giảm) được áp dụng cho thanh toán hợp đồng đối 

với các khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu của giai đoạn thanh toán, hoặc 

của hạng Mục, hoặc của loại công việc, hoặc của yếu tố chi phí trong hợp đồng trong 

Khoảng thời gian “n”. 

1. "Pn" được xác định tương ứng và phù hợp với giai đoạn thanh toán:

- Nếu thanh toán cho cả hợp đồng, thì “Pn” là hệ số Điều chỉnh giá được xác định cho cả 

hợp đồng. 

- Nếu thanh toán theo giai đoạn, thì “Pn” là hệ số Điều chỉnh giá được xác định cho giai 

đoạn thanh toán tương ứng. 

- Nếu thanh toán cho hạng Mục công trình trong hợp đồng tại thời Điểm “n”, thì “Pn” là hệ 

số Điều chỉnh giá được xác định cho hạng Mục công trình tương ứng trong hợp đồng trong 

Khoảng thời gian “n”. 

- Nếu thanh toán cho loại công việc hoặc yếu tố chi phí trong hợp đồng tại thời Điểm “n”, 

thì “Pn” là hệ số Điều chỉnh giá được xác định cho loại công việc hoặc yếu tố chi phí tương 

ứng trong hợp đồng trong Khoảng thời gian “n”. 

2. “Pn” được xác định và áp dụng đối với một số trường hợp sau;

2.1. Trường hợp Điều chỉnh cho tất cả các yếu tố chi phí (Điều chỉnh cả vật liệu, nhân công, 

máy thi công), hệ số “Pn” được xác định như sau: 

...
Mo

Mn
d

Eo

En
c

Lo

Ln
baPn   (2) 

Trong đó: 

- a: Là hệ số cố định, được xác định ở bảng số liệu Điều chỉnh tương ứng trong hợp đồng, 

thể hiện phần không Điều chỉnh giá (bao gồm phần giá trị tương ứng với mức tạm ứng hợp 

đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu và giá trị các Khoản chi phí không được Điều chỉnh giá 

trong hợp đồng) của các Khoản thanh toán theo hợp đồng (hoặc theo hạng Mục, hoặc công 

việc, hoặc yếu tố chi phí trong hợp đồng). 

- b, c, d...: Là các hệ số biểu thị tỷ lệ (tỷ trọng) chi phí phần được Điều chỉnh của các yếu tố 

chi phí liên quan đến việc thực hiện công việc trong hợp đồng (chi phí nhân công, chi phí 

máy thi công, chi phí vật liệu,...) được nêu trong bảng số liệu Điều chỉnh tương ứng. 

Tùy từng trường hợp Điều chỉnh (cho cả hợp đồng, hoặc hạng Mục công trình, hoặc công 

việc) để xác định các hệ số a, b, c, d...tương ứng cho phù hợp. Các hệ số a, b, c, d... do các 

bên tính toán, xác định và thỏa thuận trong hợp đồng. 

Tổng các hệ số: a + b + c + d +... = 1  (a = 1 - b - c - d -... ) 

- Ln, En, Mn,…: Là các chỉ số giá hoặc giá hiện hành (tại thời Điểm Điều chỉnh) tương ứng 

với mỗi loại chi phí (chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí vật liệu,...) cho thời 
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gian “n”, được xác định trong Khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh 

toán quy định trong hợp đồng. 

- Lo, Eo, Mo,…: Là các chỉ số giá hoặc giá gốc tương ứng với mỗi loại chi phí (chi phí nhân 

công, chi phí máy thi công, chi phí vật liệu,...), được xác định trong Khoảng thời gian 28 

ngày trước ngày đóng thầu và phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng. 

Trường hợp mà tiền tệ của chỉ số giá hoặc giá Điều chỉnh được nêu trong bảng Điều chỉnh 

khác với tiền tệ thanh toán trong hợp đồng, thì mỗi chỉ số giá hoặc giá sẽ phải chuyển đổi 

sang tiền tệ thanh toán tương ứng nêu trong hợp đồng theo tỷ giá bán ra do Sở Giao dịch 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày mà chỉ số giá hoặc giá được yêu cầu áp 

dụng, khi đó hệ số “Pn” được xác định như sau: 

Zo

Zn
x

Mo

Mn
d

Eo

En
c

Lo

Ln
baPn ...)(   (2') 

- Zn: Là tỷ giá bán ra của đồng ngoại tệ thanh toán trong hợp đồng do Sở Giao dịch Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời Điểm Điều chỉnh cho thời gian “n”, được xác 

định trong Khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán quy định 

trong hợp đồng. 

- Zo: Là tỷ giá bán ra của đồng ngoại tệ thanh toán trong hợp đồng do Sở Giao dịch Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời Điểm gốc, được xác định trong Khoảng thời gian 

28 ngày trước ngày đóng thầu và phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng. 

Trường hợp bên nhận thầu không hoàn thành công việc trong Khoảng thời gian quy định 

trong hợp đồng do nguyên nhân chủ quan của nhà thầu thì việc Điều chỉnh giá sẽ được áp 

dụng trong Khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán theo thời 

gian quy định trong hợp đồng, hoặc thời Điểm thực hiện công việc đó do bên giao thầu 

quyết định theo nguyên tắc có lợi cho bên giao thầu. 

2.2. Trường hợp Điều chỉnh cho 2 yếu tố chi phí, hệ số “Pn” được xác định như sau: 

2.2.1. Điều chỉnh chi phí vật liệu và nhân công: 

Mo

Mn
d

Lo

Ln
baPn   (3) 

Các đại lượng a, b, d, Ln, Lo, Mn, Mo xác định như trong công thức (2) 

Tổng các hệ số: a + b + d =1 

2.2.2. Điều chỉnh chi phí vật liệu và máy: 

Mo

Mn
d

Eo

En
caPn   (4) 

Các đại lượng a, c, d, En, Eo, Mn, Mo xác định như trong công thức (2) 

Tổng các hệ số: a + c + d =1 

2.2.3. Điều chỉnh chi phí nhân công và máy: 

Eo

En
c

Lo

Ln
baPn   (5) 

Các đại lượng a, b, c, Ln, Lo, En, Eo xác định như trong công thức (2) 

Tổng các hệ số: a + b + c =1 

2.3. Trường hợp Điều chỉnh cho 1 yếu tố chi phí: 

Khi Điều chỉnh giá cho một yếu tố chi phí trong hợp đồng (như chỉ Điều chỉnh chi phí nhân 

công hoặc chi phí máy thi công hoặc chi phí vật liệu hoặc cho một số loại vật liệu chủ 

yếu...), hệ số “Pn” được xác định như sau: 

2.3.1. Điều chỉnh chi phí nhân công: 

Lo

Ln
baPn   (6) 

Các đại lượng a, b, Ln, Lo xác định như trong công thức (2) 

Tổng các hệ số: a + b =1 

2.3.2. Điều chỉnh chi phí máy thi công: 

Eo

En
caPn   (7) 

Các đại lượng a, c, En, Eo xác định như trong công thức (2) 
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Tổng các hệ số: a + c =1 

2.3.3. Điều chỉnh chi phí vật liệu: 

Mo

Mn
daPn   (8) 

Các đại lượng a, d, Mn, Mo xác định như trong công thức (2) 

Tổng các hệ số: a + d =1 

2.3.4. Trường hợp Điều chỉnh giá cho một số loại vật liệu chủ yếu: 

...
3

3
3

2

2
2

1

1
1 

Mo

Mn
d

Mo

Mn
d

Mo

Mn
daPn  (9) 

Đại lượng “a” xác định như trong công thức (2) 

d1, d2, d3... là hệ số biểu thị tỷ lệ (tỷ trọng) chi phí của loại vật liệu chủ yếu được Điều 

chỉnh giá trong hợp đồng. 

Mn1, Mn2, Mn3, Mo1, Mo2, Mo3,... là các chỉ số giá hoặc giá của các loại vật liệu được Điều 

chỉnh giá tại thời Điểm “n” và thời Điểm gốc. 

Tổng các hệ số: a + d1 + d2 + d3 +... = 1 

3. Khi Điều chỉnh giá hợp đồng theo công thức (1) thì cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán 

Điều chỉnh giá phải phù hợp với nội dung công việc trong hợp đồng. Trong hợp đồng phải 

quy định cụ thể nguồn thông tin về giá hoặc nguồn chỉ số giá xây dựng của các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền công bố theo quy định để Điều chỉnh giá hợp đồng. Trong hợp đồng, 

các bên phải thỏa thuận nguồn thông tin về giá và chỉ số giá xây dựng sẽ áp dụng trong 

trường hợp nguồn thông tin về giá hoặc chỉ số giá xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền không có hoặc có nhưng không phù hợp với nội dung, tính chất công việc và các 

Điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

4. Đối với công trình chưa có trong danh Mục chỉ số giá xây dựng do Sở Xây dựng công bố 

và công trình xây dựng theo tuyến đi qua địa bàn nhiều tỉnh, thành thành phố trực thuộc 

trung ương thì Chủ đầu tư xác định hoặc thuê các tổ chức tư vấn có đủ Điều kiện năng lực 

xác định chỉ số giá xây dựng cho công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về hướng dẫn 

xác định và công bố chỉ số giá xây dựng công trình và báo cáo Người quyết định đầu tư 

trước khi quyết định việc áp dụng Điều chỉnh giá hợp đồng. Khi xác định chỉ số giá riêng 

cho gói thầu thì cơ cấu các Khoản Mục chi phí để xác định chỉ số giá là cơ cấu chi phí trong 

dự toán hoặc giá gói thầu của công trình, hạng Mục công trình được duyệt. Trường hợp 

chưa đủ thông tin để Điều chỉnh giá ở thời Điểm thanh toán theo quy định của hợp đồng thì 

sử dụng thông tin ở thời gian trước liền kề để tạm thanh toán. Khi có đủ thông tin cho Điều 

chỉnh giá hợp đồng thì các bên phải tiến hành thanh toán theo quy định. 

II/ PHƯƠNG PHÁP BÙ TRỪ TRỰC TIẾP 

Trường hợp các bên thỏa thuận Điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp, 

thì việc bù trừ giá trị chênh lệch khi Điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện như sau: 

Giá trị chênh lệch về giá vật liệu, nhân công và máy thi công tại thời Điểm Điều chỉnh (thời 

Điểm 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán quy định trong hợp đồng) của khối 

lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu được phép Điều chỉnh so với giá vật liệu, 

nhân công và máy thi công tại thời Điểm gốc (thời Điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu). 

Giá tại thời Điểm gốc được chọn là giá cao nhất trong các giá: giá trong hợp đồng, giá theo 

công bố của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc giá trong dự toán gói thầu đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. Giá tại thời Điểm Điều chỉnh được chọn là giá theo công bố của 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp nguồn thông tin về giá của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền không có hoặc có nhưng không phù hợp với tính chất, tiêu chuẩn kỹ thuật, 

nội dung công việc và các Điều kiện cụ thể của hợp đồng thì Chủ đầu tư xem xét trình 

Người quyết định đầu tư quyết định việc sử dụng giá thị trường tại thời Điểm tương ứng và 

phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình; Dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định 

đầu tư thì Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch tập đoàn, tổng công ty quyết định./. 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 03/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG 

TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 46/2015/NĐ-CP); 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/2015/NĐ-CP); 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư Quy định về phân cấp công trình xây dựng và 

hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi Điều chỉnh:

Thông tư này quy định chi Tiết về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp 

công trình xây dựng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng công trình theo quy định 

tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 46/2015/NĐ-CP. 

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu, người quản lý, 

sử dụng công trình, nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài, các cơ quan quản lý nhà 

nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng 

công trình trên lãnh thổ Việt Nam. 

Điều 2. Nguyên tắc xác định cấp công trình 
1. Cấp công trình quy định tại Thông tư này được xác định theo các tiêu chí sau:

a) Quy mô công suất, tầm quan trọng: áp dụng cho từng công trình hoặc dây chuyền công

nghệ, tổ hợp công trình quy định tại Khoản 3 Điều này được xác định theo Phụ lục 1 Thông 

tư này. Trường hợp công trình không có tên trong Phụ lục 1 Thông tư này thì cấp công trình 

được xác định theo quy mô kết cấu quy định tại Điểm b Khoản này. 

b) Loại và quy mô kết cấu: áp dụng cho từng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công

trình, được xác định theo Phụ lục 2 Thông tư này. 

2. Cấp của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định trên cơ sở các tiêu chí nêu

tại Khoản 1 Điều này. 

3. Dự án đầu tư xây dựng có thể có một, một số công trình chính độc lập hoặc dây chuyền

công nghệ chính, tổ hợp công trình chính có mối quan hệ tương hỗ với nhau tạo nên quy 

mô, công năng chung của dự án. 

4. Cấp công trình quốc phòng, an ninh được xác định theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp công trình quốc phòng, an ninh có tính chất đặc thù, cấp công trình do Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an quy định. 

Điều 3. Áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động xây dựng 
1. Áp dụng cấp công trình để xác định thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng

thẩm định thiết kế xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi 

hoàn thành thi công xây dựng công trình như sau: 

a) Trường hợp dự án đầu tư xây dựng chỉ có một công trình chính độc lập, áp dụng cấp công

trình xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này; 
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b) Trường hợp dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều công trình chính độc lập với nhau, áp dụng 

cấp của công trình chính có cấp cao nhất xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông 

tư này; 

c) Trường hợp dự án đầu tư xây dựng có dây chuyền công nghệ chính, tổ hợp công trình 

chính, áp dụng cấp công trình xác định theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư 

này; 

d) Các trường hợp khác được quy định trong văn bản pháp luật liên quan. 

2. Ngoài việc xác định thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng nêu tại Khoản 1 

Điều này, cấp công trình còn được áp dụng làm cơ sở để quản lý các hoạt động sau theo quy 

định tại Khoản 3 Điều này: 

a) Phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân để cấp chứng chỉ năng 

lực, chứng chỉ hành nghề và công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng; 

b) Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; 

c) Xác định công trình phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình theo 

quy định tại Điểm a, Điểm d Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; 

d) Xác định công trình bắt buộc phải lập chỉ dẫn kỹ thuật; 

đ) Xác định công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng; 

e) Xác định công trình có yêu cầu bắt buộc bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; 

g) Xác định công trình phải thực hiện đánh giá an toàn trong quá trình khai thác sử dụng; 

h) Phân cấp sự cố công trình xây dựng và thẩm quyền giải quyết sự cố công trình xây dựng; 

i) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

k) Xác định thời hạn và mức tiền bảo hành công trình; 

l) Xác định công trình phải lập quy trình bảo trì. 

3. Nguyên tắc áp dụng cấp công trình để quản lý các hoạt động xây dựng nêu tại Khoản 2 

Điều này: 

a) Trường hợp phạm vi hoạt động xây dựng được thực hiện cho toàn bộ một công trình thì 

áp dụng cấp công trình xác định theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư này; 

b) Trường hợp phạm vi hoạt động xây dựng được thực hiện cho toàn bộ dây chuyền công 

nghệ, tổ hợp công trình chính thì áp dụng cấp công trình xác định theo quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều 2 Thông tư này; 

c) Các trường hợp khác được quy định trong các văn bản pháp luật liên quan. 

Điều 4. Quy định về chuyển tiếp 
1. Cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày Thông 

tư này có hiệu lực thi hành được xác định theo quy định của pháp luật tại thời Điểm phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. 

2. Trường hợp công trình nêu tại Khoản 1 Điều này có Điều chỉnh thiết kế xây dựng sau 

ngày Thông tư này có hiệu lực: 

a) Việc Điều chỉnh thiết kế xây dựng không làm thay đổi về quy mô công suất, quy mô kết 

cấu quy định tại Thông tư này thì cấp của công trình được xác định theo quy định tại Khoản 

1 Điều này; 

b) Việc Điều chỉnh thiết kế xây dựng làm thay đổi về quy mô công suất, quy mô kết cấu quy 

định tại Thông tư này thì cấp công trình được xác định theo quy định của Thông tư này. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2016 và thay thế các quy định tại 

Điều 7, Phụ lục 1 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi 

Tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các Khoản 4, 6 Điều 1 Thông tư 

số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 sửa đổi, bổ sung một số Điều tại các Thông tư hướng dẫn 

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng 

để xem xét, giải quyết./. 
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PHỤ LỤC 1 
PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO QUY MÔ CÔNG SUẤT HOẶC TẦM 

QUAN TRỌNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

Bảng 1.1 Phân cấp công trình dân dụng 

T.T Loại công trình 
Tiêu chí 

phân cấp 

Cấp công trình 

Đặc 

biệt 
I II III IV 

1.1.1 Công trình giáo dục 

1.1.1.1. Nhà trẻ, trường mẫu 

giáo 

Tổng số trẻ 

toàn trường 

    ≥ 100 < 100   

1.1.1.2. Trường tiểu học Tổng số học 

sinh toàn 

trường 

    ≥ 700 < 700   

1.1.1.3. Trường trung học cơ 

sở, trường trung học phổ 

thông, trường phổ thông có 

nhiều cấp học 

Tổng số học 

sinh toàn 

trường 

    ≥ 1.350 < 1.350   

1.1.1.4. Trường đại học, 

trường cao đẳng; Trường 

trung học chuyên nghiệp, 

trường dạy nghề, trường 

công nhân kỹ thuật, trường 

nghiệp vụ 

Tổng số sinh 

viên toàn 

trường 

  > 8.000 5.000 ÷ 

8.000 

< 5.000   

1.1.2 Công trình y tế 

1.1.2.1. Bệnh viện đa khoa, 

bệnh viện chuyên khoa từ 

trung ương đến địa phương 

(Bệnh viện trung ương không 

thấp hơn cấp I) 

Tổng số 

giường bệnh 

lưu trú 

> 1.000 500 ÷ 

1.000 

250 ÷ < 

500 

< 250   

1.1.2.2. Trung tâm thí 

nghiệm an toàn sinh học 

(Cấp độ an toàn sinh học xác 

định theo quy định của 

ngành y tế) 

Cấp độ an 

toàn sinh 

học (ATSH) 

  ATSH 

cấp độ 4 

ATSH 

cấp độ 3 

ATSH 

cấp độ 1 

và cấp 

độ 2 

  

1.1.3 Công trình thể thao 

  1.1.3.1. Sân vận động, sân thi 

đấu các môn thể thao ngoài 

trời có khán đài (Sân vận 

động quốc gia, sân thi đấu 

quốc gia không nhỏ hơn cấp 

I) 

Sức chứa 

của khán đài 

(nghìn chỗ) 

> 40 > 20 ÷ 

40 

5 ÷ 20 < 5   

1.1.3.2. Nhà thi đấu, tập 

luyện các môn thể thao có 

khán đài (Nhà thi đấu thể 

thao quốc gia không nhỏ hơn 

cấp I) 

Sức chứa 

của khán đài 

(nghìn chỗ) 

> 7,5 5 ÷ 7,5 2 ÷ < 5 < 2   

1.1.3.3. Sân gôn Số lỗ   36 18 < 18   

1.1.3.4. Bể bơi, sân thể thao 

ngoài trời 

Tầm quan 

trọng 

      Đạt 

chuẩn 

Hoạt 

động 
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thi đấu 

thể thao 

cấp 

quốc gia 

thể thao 

phong 

trào 

1.1.4 Công trình văn hóa 

  1.1.4.1. Trung tâm hội nghị, 

nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc 

bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, 

vũ trường và các công trình 

văn hóa tập trung đông người 

khác (Trung tâm hội nghị 

quốc gia không nhỏ hơn cấp 

I) 

Tổng sức 

chứa (nghìn 

người) 

> 3 > 1,2 ÷ 

3 

> 0,3 ÷ 

1,2 

≤ 0,3   

1.1.4.2. Bảo tàng, thư viện, 

triển lãm, nhà trưng bày 

Tầm quan 

trọng 

  Quốc 

gia 

Tỉnh, 

Ngành 

Các 

trường 

hợp còn 

lại 

  

1.1.5 Chợ Số Điểm 

kinh doanh 

      > 400 ≤ 400 

1.1.6 Nhà ga 

  Nhà ga hàng không (Nhà ga 

chính) 

Lượt hành 

khách (triệu 

khách/năm) 

≥ 10 < 10       

1.1.7 Trụ sở cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị 

  Trụ sở làm việc của Quốc 

hội, Chính phủ, Chủ tịch 

nước; Trụ sở làm việc của 

các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân 

dân và cơ quan chuyên môn 

trực thuộc các cấp; Trụ sở tổ 

chức chính trị, tổ chức chính 

trị-xã hội 

Tầm quan 

trọng 

Nhà 

Quốc 

hội, 

Phủ 

Chủ 

tịch, 

Trụ sở 

Chính 

phủ, 

Trụ sở 

Trung 

ương 

Đảng 

và các 

công 

trình 

đặc 

biệt 

quan 

trọng 

khác 

Trụ sở 

làm việc 

của 

Tỉnh ủy; 

HĐND, 

UBND 

Tỉnh; 

Bộ, 

Tổng 

cục và 

cấp 

tương 

đương 

Trụ sở 

làm việc 

của 

Huyện 

ủy; 

HĐND, 

UBND 

Huyện; 

Sở và 

cấp 

tương 

đương 

Trụ sở 

làm việc 

của 

Đảng 

ủy, 

HĐND, 

UBND 

Xã và 

cấp 

tương 

đương 

  

Ghi chú: 
- Công trình dân dụng không có tên nhưng có loại phù hợp với loại công trình trong Bảng 

1.1 thì xác định cấp theo Bảng 1.1; 

- Công trình dân dụng không có tên và không có loại phù hợp với loại công trình trong Bảng 

1.1 thì xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu (Phụ lục 2); 
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- Công trình tôn giáo (Trụ sở của tổ chức tôn giáo, chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh đường, 

thánh thất, niệm phật đường, trường đào tạo về tôn giáo; bia, tháp tượng đài tôn giáo...): cấp 

công trình được xác định theo loại và quy mô kết cấu (Phụ lục 2) nhưng không thấp hơn cấp 

III; 

- Tham khảo các ví dụ xác định cấp công trình dân dụng trong Phụ lục 3. 

Bảng 1.2 Phân cấp công trình công nghiệp 

T.T 
Loại công trình công 

nghiệp 

Tiêu chí 

phân cấp 

Cấp công trình 

Đặc 

biệt 
I II III IV 

1.2.1 Sản xuất vật liệu xây dựng 

1.2.1.1. Công trình Mỏ khai 

thác nguyên liệu cho ngành 

vật liệu xây dựng (cát, đá, 

sét, và các nguyên liệu cho 

ngành vật liệu xây dựng 

khác) 

TCS (triệu 

m3 sản 

phẩm/năm) 

    ≥ 3 < 3   

1.2.1.2. Nhà máy sản xuất xi 

măng 

TCS (triệu 

tấn xi 

măng/năm) 

  > 1 0,5 ÷ 1 < 0,5   

1.2.1.3. Trạm nghiền xi 

măng 

TCS (triệu 

tấn xi 

măng/năm) 

  > 1,5 0,5 ÷ 

1,5 

< 0,5   

1.2.1.4. Nhà máy sản xuất 

sản phẩm, cấu kiện bê tông 

thông thường; nhà máy sản 

xuất gạch xi măng cốt liệu 

TCS (nghìn 

m3 cấu kiện 

thành 

phẩm/năm) 

    > 150 ≤ 150   

1.2.1.5. Nhà máy sản xuất 

cấu kiện bê tông ly tâm, cấu 

kiện bê tông ứng lực trước 

TCS (nghìn 

m3 cấu kiện 

thành 

phẩm/năm) 

  > 150 30 ÷ 

150 

< 30   

1.2.1.6. Nhà máy sản xuất 

viên xây, cấu kiện bê tông 

khí AAC 

TCS (nghìn 

m3 thành 

phẩm/năm) 

  > 200 100 ÷ 

200 

< 100   

1.2.1.7. Nhà máy sản xuất 

gạch đất sét nung 

TCS (triệu 

viên 

gạch/năm) 

  > 60 20 ÷ 60 < 20   

1.2.1.8. Nhà máy sản xuất 

sản phẩm ốp, lát 

TCS (triệu 

m2 sản 

phẩm/năm) 

  > 15 5 ÷ 15 < 5   

1.2.1.9. Nhà máy sản xuất 

sản phẩm sứ vệ sinh 

TCS (triệu 

sản 

phẩm/năm) 

  > 1 0,3 ÷ 1 < 0,3   

1.2.1.10. Nhà máy sản xuất 

kính xây dựng 

TCS (triệu 

m2 

kính/năm) 

  > 20 5 ÷ 20 < 5   

1.2.1.11. Nhà máy sản xuất 

sản phẩm từ kính (kính tôi, 

kính hộp, kính nhiều lớp...) 

TCS (nghìn 

m2 

kính/năm) 

    ≥ 200 < 200   

1.2.2 Luyện kim và cơ khí chế tạo 

1.2.2.1. Nhà máy luyện kim 

a) Nhà máy luyện kim mầu TSL (triệu   > 0,5 0,1 ÷ < 0,1   
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tấn thành 

phẩm/năm) 

0,5 

b) Nhà máy luyện, cán thép TSL (triệu 

tấn thành 

phẩm/năm) 

  > 1 0,5 ÷ 1 < 0,5   

1.2.2.2. Khu liên hợp luyện 

kim 

Tầm quan 

trọng 

Mọi 

quy 

mô 

        

1.2.2.3. Nhà máy chế tạo 

máy động lực và máy nông 

nghiệp 

TSL (nghìn 

sản 

phẩm/năm) 

  > 5 2,5 ÷ 5 < 2,5   

1.2.2.4. Nhà máy chế tạo 

máy công cụ và thiết bị 

công nghiệp 

TSL (nghìn 

sản 

phẩm/năm) 

  > 1 0,5 ÷ 1 < 0,5   

1.2.2.5. Nhà máy chế tạo 

thiết bị nâng hạ 

TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

  > 200 ≤ 200     

1.2.2.6. Nhà máy chế tạo máy xây dựng 

a) Nhà máy sản xuất, lắp ráp 

máy ủi, máy đào, máy xúc 

TSL (sản 

phẩm/năm) 

  > 250 ≤ 250     

b) Nhà máy sản xuất, lắp ráp 

xe lu tĩnh và lu rung 

TSL (sản 

phẩm/năm) 

  > 130 ≤ 130     

c) Nhà máy sản xuất, lắp ráp 

cẩu tự hành 

TSL (sản 

phẩm/năm) 

  > 40 ≤ 40     

1.2.2.7. Nhà máy chế tạo 

thiết bị toàn bộ 

TSL (nghìn 

tấn thiết 

bị/năm) 

  > 10 5 ÷ 10 < 5   

1.2.2.8. Nhà máy sản xuất lắp ráp phương tiện giao thông 

a) Nhà máy sản xuất lắp ráp 

ô tô 

TSL (nghìn 

xe/năm) 

  > 10 5 ÷ 10 < 5   

b) Nhà máy sản xuất lắp ráp 

xe máy 

TSL (nghìn 

xe/năm) 

  > 500 ≤ 500     

c) Nhà máy sản xuất lắp ráp 

đầu máy tàu hỏa 

TSL (nghìn 

đầu 

máy/năm) 

  > 1 0,5 ÷ 1 < 0,5   

1.2.3 Khai thác mỏ và chế biến khoáng sản 

1.2.3.1. Mỏ than hầm lò TSL (triệu 

tấn 

than/năm) 

  > 1 0,3 ÷ 1 < 0,3   

1.2.3.2. Mỏ quặng hầm lò TSL (triệu 

tấn 

quặng/năm) 

  > 3 1 ÷ 3 < 1   

1.2.3.3. Mỏ than lộ thiên TSL (triệu 

tấn 

than/năm) 

    ≥ 2 < 2   

1.2.3.4. Mỏ quặng lộ thiên TSL (triệu 

tấn 

quặng/năm) 

    ≥ 2 < 2   

1.2.3.5. Nhà máy sàng tuyển 

than 

TSL (triệu 

tấn/năm) 

  > 5 2 ÷ 5 < 2   

1.2.3.6. Nhà máy tuyển/làm TSL (triệu   > 7 3 ÷ 7 < 3   1153



giàu quặng (bao gồm cả 

tuyển quặng bô xít) 

tấn/năm) 

1.2.3.7. Công trình sản xuất 

alumin 

Tầm quan 

trọng 

Cấp I với mọi quy mô 

1.2.4 Dầu khí 

1.2.4.1. Công trình khai thác 

trên biển (giàn khai thác) 

Tầm quan 

trọng 

Cấp I với mọi quy mô 

1.2.4.2. Công trình lọc dầu TCS (triệu 

tấn /năm) 

≥ 10 < 10       

1.2.4.3. Công trình chế biến 

khí 

TCS (triệu 

m3 

khí/ngày) 

≥ 10 < 10       

1.2.4.4. Công trình sản xuất 

nhiên liệu sinh học 

TCS (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

> 500 200 ÷ 

500 

< 200     

1.2.4.5. Kho xăng dầu Tổng dung 

tích chứa 

(nghìn m3) 

> 100 5 ÷ 100 0,21 ÷ < 

5 

< 0,21   

1.2.4.6. Kho chứa khí hóa 

lỏng, trạm chiết nạp khí hóa 

lỏng 

Tổng dung 

tích chứa 

(nghìn m3) 

> 100 5 ÷ 100 < 5     

1.2.4.7. Cửa hàng/Trạm bán 

lẻ xăng, dầu, khí hóa lỏng 

Tầm quan 

trọng 

Cấp III với mọi quy mô 

1.2.5 Năng lượng 

1.2.5.1. Công trình nhiệt 

điện 

TCS (MW) > 

2.000 

600 ÷ 

2.000 

50 ÷ < 

600 

< 50   

1.2.5.2. Công trình điện hạt 

nhân 

Tầm quan 

trọng 

Cấp đặc biệt với mọi quy mô 

1.2.5.3. Công trình thủy 

điện 

TCS (MW) > 1000 > 50 ÷ 

1000 

> 30 ÷ 

50 

≤ 30   

1.2.5.4. Công trình điện gió TCS (MW)   > 30 10 ÷ 30 < 10   

1.2.5.5. Công trình điện mặt 

trời 

TCS (MW)   > 30 10 ÷ 30  < 10   

1.2.5.6. Công trình điện địa 

nhiệt 

TCS (MW)   > 10 5 ÷ 10 < 5   

1.2.5.7. Công trình điện 

thủy triều 

TCS (MW)   > 50 30 ÷ 50 < 30   

1.2.5.8. Công trình điện rác TCS (MW) > 70 > 15 ÷ 

70 

5 ÷ 15 < 5   

1.2.5.9. Công trình điện sinh 

khối 

TCS (MW)   > 30 10 ÷ 30 < 10   

1.2.5.10. Công trình điện 

khí biogas 

TCS (MW)   > 15 5 ÷ 15 < 5   

1.2.5.11. Đường dây và trạm 

biến áp 

Điện áp 

(kV) 

≥ 500 220 110 35 < 35 

1.2.6 Hóa chất 

1.2.6.1. Công trình sản xuất sản phẩm phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật 

a) Nhà máy sản xuất Urê, 

DAP, MPA, SA, NPK phức 

hợp 

TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

  > 500 200 ÷ 

500 

< 200   
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b) Nhà máy sản xuất phân 

lân các loại (supe lân, lân 

nung chảy) 

TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

  > 500 300 ÷ 

500 

< 300   

c) Nhà máy sản xuất NPK 

hỗn hợp, phân vi sinh 

TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

    ≥ 300 < 300   

d) Nhà máy sản xuất hóa 

chất bảo vệ thực vật 

TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

  > 15 10 ÷ 15 < 10   

1.2.6.2. Công trình sản xuất sản phẩm hóa chất cơ bản, hóa dầu, hóa dược, hóa 

mỹ phẩm và hóa chất khác 

a) Nhà máy sản xuất 

Amoniac, axit, xút, clo các 

loại 

TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

> 200 100 ÷ 

200 

40 ÷ < 

100 

< 40   

b) Nhà máy sản xuất sô đa TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

  > 300 200 ÷ 

300 

< 200   

c) Nhà máy sản xuất các 

muối vô cơ, ôxit vô cơ 

TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

    ≥ 20 < 20   

d) Nhà máy sản xuất các 

loại hóa chất vô cơ tinh và 

tinh khiết 

TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

  > 20 10 ÷ 20  < 10   

đ) Nhà máy sản xuất sản 

phẩm hóa dầu (PP, PE, 

PVC, PS, PET, SV, sợi, 

DOP, Polystyren, LAB, cao 

su tổng hợp và các sản phẩm 

khác) 

TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

> 500 200 ÷ 

500 

< 200     

e) Nhà máy sản xuất sản 

phẩm hóa dược 

Tầm quan 

trọng 

Cấp I với mọi quy mô 

g) Nhà máy sản xuất hóa mỹ 

phẩm 

TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

    > 5 ≤ 5   

h) Nhà máy sản xuất hóa 

chất nguy hiểm, độc hại 

Tầm quan 

trọng 

Cấp I với mọi quy mô 

1.2.6.3. Công trình sản xuất sản phẩm nguồn điện hóa học 

a) Nhà máy sản xuất pin TSL (triệu 

viên/năm) 

    > 150 15 ÷ 

150 

< 15 

b) Nhà máy sản xuất ắc quy TSL (nghìn 

kWh/năm) 

  > 450 150 ÷ 

450 

< 150   

c) Nhà máy sản xuất que 

hàn 

TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

      ≥ 3 < 3 

1.2.6.4. Nhà máy sản xuất 

khí công nghiệp 

TSL (nghìn 

m3 khí/h) 

    ≥ 8,5 < 8,5   

1.2.6.5. Công trình sản xuất sản phẩm cao su: 

a) Nhà máy sản xuất săm 

lốp ô tô, máy kéo 

TSL (triệu 

chiếc/năm) 

  > 1 0,5 ÷ 1 < 0,5   

b) Nhà máy sản xuất săm 

lốp xe mô tô, xe đạp 

TSL (triệu 

chiếc/năm) 

    > 5 1 ÷ 5 < 1 
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c) Nhà máy sản xuất băng 

tải 

TSL (nghìn 

m2 sản 

phẩm/năm) 

    > 500 200 ÷ 

500 

< 200 

d) Nhà máy sản xuất cao su 

kỹ thuật 

TSL (triệu 

sản 

phẩm/năm) 

    > 1,5 0,5 ÷ 

1,5 

< 0,5 

1.2.6.6. Nhà máy sản xuất 

sản phẩm tẩy rửa (kem giặt, 

bột giặt, nước gội đầu, nước 

cọ rửa, xà phòng ...) 

TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

    > 15 5 ÷ 15 < 5 

1.2.6.7. Nhà máy sản xuất 

sản phẩm sơn, mực in các 

loại 

TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

    > 20 5 ÷ 20 < 5 

1.2.6.8. Nhà máy sản xuất 

nguyên liệu nhựa alkyd, 

acrylic 

TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

    > 20 5 ÷ 20 < 5 

1.2.6.9. Nhà máy sản xuất 

sản phẩm nguyên liệu mỏ 

hóa chất (tuyển quặng 

Apatit) 

TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

  > 600 350 ÷ 

600 

< 350   

1.2.6.10. Công trình sản xuất, chứa vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ 

a) Công trình sản xuất vật 

liệu nổ công nghiệp, tiền 

chất thuốc nổ 

Tầm quan 

trọng 

Cấp đặc biệt với mọi quy mô 

b) Kho chứa vật liệu nổ 

công nghiệp 

  

Kho hầm lò, kho ngầm Tầm quan 

trọng 

Cấp I với mọi quy mô 

Kho cố định nổi và nửa 

ngầm 

Sức chứa 

(tấn) 

  > 10 ≤ 10     

Kho lưu động Tầm quan 

trọng 

Cấp II với mọi quy mô 

c) Kho chứa tiền chất thuốc 

nổ 

  

Kho hầm lò, kho ngầm Tầm quan 

trọng 

Cấp I với mọi quy mô 

Kho cố định nổi và nửa 

ngầm 

Sức chứa 

(tấn) 

  > 50 ≤ 50     

Kho lưu động Tầm quan 

trọng 

Cấp II với mọi quy mô 

1.2.7 Công nghiệp nhẹ 

1.2.7.1. Công nghiệp thực phẩm 

a) Nhà máy sữa TSL (triệu 

lít/năm) 

  > 100 30 ÷ 

100 

< 30   

b) Nhà máy sản xuất bánh 

kẹo, mỳ ăn liền 

TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

  > 25 5 ÷ 25 < 5   

c) Nhà máy sản xuất dầu ăn, 

hương liệu 

TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

  > 150 50 ÷ 

150 

< 50   

d) Nhà máy sản xuất rượu, TSL (triệu   > 100 25 ÷ < 25   1156



bia, nước giải khát lít/năm) 100 

1.2.7.2. Công nghiệp tiêu dùng 

a) Nhà máy xơ sợi TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

  > 75 30 ÷ 75 < 30   

b) Nhà máy dệt TSL (triệu 

m2 sản 

phẩm/năm) 

  > 25 5 ÷ 25 < 5   

c) Nhà máy in, nhuộm 

(ngành dệt, may) 

TSL (triệu 

m2 sản 

phẩm/năm) 

  > 35 10 ÷ 35 < 10   

d) Nhà máy sản xuất các sản 

phẩm may 

TSL (triệu 

sản 

phẩm/năm) 

  > 10 2 ÷ 10 < 2   

đ) Nhà máy thuộc da và sản 

xuất các sản phẩm từ da 

TSL (triệu 

sản 

phẩm/năm) 

  > 12 1 ÷ 12 < 1   

e) Nhà máy sản xuất các sản 

phẩm nhựa 

TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

  > 15 2 ÷ 15 < 2   

g) Nhà máy sản xuất đồ 

sành sứ, thủy tinh 

TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

  > 25 3 ÷ 25 < 3   

h) Nhà máy bột giấy và giấy TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

  > 100 60 ÷ 

100 

< 60   

i) Nhà máy sản xuất thuốc lá TSL (triệu 

bao thuốc 

lá/năm) 

  > 200 50 ÷ 

200 

< 50   

k) Nhà máy lắp ráp điện tử 

(ti vi, máy tính và sản phẩm 

tương đương), điện lạnh 

(Điều hòa, tủ lạnh và sản 

phẩm tương đương) 

TSL (nghìn 

sản 

phẩm/năm) 

  > 300 100 ÷ 

300 

< 100   

m) Nhà máy chế tạo linh 

kiện, phụ tùng thông tin và 

điện tử (mạch in điện tử, IC 

và sản phẩm tương đương) 

TSL (triệu 

sản 

phẩm/năm) 

  > 400 300 ÷ 

400 

< 300   

n) Nhà máy in tiền Tầm quan 

trọng 

Cấp đặc biệt với mọi quy mô 

1.2.7.3. Công nghiệp chế biến nông, thủy và hải sản 

a) Nhà máy chế biến thủy, 

hải sản 

TSL (tấn 

nguyên 

liệu/ngày) 

  > 300 100 ÷ 

300 

< 100   

b) Nhà máy chế biến đồ hộp TSL (tấn 

nguyên 

liệu/ngày) 

    ≥ 100 < 100   

c) Nhà máy xay xát, lau 

bóng gạo 

TSL (nghìn 

tấn sản 

phẩm/năm) 

  > 200 100 ÷ 

200 

1 ÷ < 

100 

< 1 
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Ghi chú 
- Các chữ viết tắt trong Bảng 1.2: TCS là Tổng công suất; TSL là Tổng sản lượng. Tổng 

công suất (hoặc Tổng sản lượng) được tính cho toàn bộ các dây chuyền công nghệ thuộc dự 

án; 

- Công trình công nghiệp không có tên nhưng có loại phù hợp với loại công trình trong 

Bảng 1.2 thì xác định cấp theo Bảng 1.2; Công trình công nghiệp không có tên và không có 

loại phù hợp với loại công trình trong Bảng 1.2 thì xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu 

(Phụ lục 2); 

- Tham khảo các ví dụ xác định cấp công trình công nghiệp trong Phụ lục 3. 

Bảng 1.3 Phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT) 

T.T Loại công trình 
Tiêu chí 

phân cấp 

Cấp công trình 

Đặc 

biệt 
I II III IV 

1.3.1 Cấp nước 

1.3.1.1. Nhà máy nước, 

công trình xử lý nước sạch 

(bao gồm cả công trình xử 

lý bùn cặn) 

TCS (nghìn 

m3/ngày 

đêm) 

  ≥ 30 10 ÷ < 30 < 10   

1.3.1.2. Trạm bơm nước 

thô, nước sạch hoặc tăng áp 

(bao gồm cả bể chứa nước 

nếu có) 

TCS (nghìn 

m3/ngày 

đêm) 

  ≥ 40 12 ÷ < 40 < 12   

1.3.2 Thoát nước 

1.3.2.1. Hồ Điều hòa Diện tích 

(ha) 

  ≥ 20 15 ÷ < 20 1 ÷ < 15 < 1 

1.3.2.2. Trạm bơm nước 

mưa (bao gồm cả bể chứa 

nước nếu có) 

TCS (m3/s)   ≥ 25 10 ÷ < 25 < 10   

1.3.2.3. Công trình xử lý 

nước thải 

TCS (nghìn 

m3/ngày 

đêm) 

  ≥ 20 10 ÷ < 20 < 10   

1.3.2.4. Trạm bơm nước 

thải (bao gồm cả bể chứa 

nước nếu có) 

TCS (m3/h)   ≥ 1.200 700 ÷ < 

1.200 

< 700   

1.3.2.5. Công trình xử lý 

bùn 

TCS (nghìn 

m3/ngày 

đêm) 

  ≥ 1.000 200 ÷ < 

1.000 

< 200   

1.3.3 Xử lý chất thải rắn (CTR) 

1.3.3.1. Cơ sở xử lý CTR 

thông thường 

            

a) Trạm trung chuyển TCS 

(tấn/ngày 

đêm) 

  ≥ 500 200 ÷ < 

500 

100 ÷ < 

200 

< 100 

b) Cơ sở xử lý CTR TCS 

(tấn/ngày 

đêm) 

≥ 500 200 ÷ < 

500 

50 ÷ < 

200 

< 50   

1.3.3.2. Cơ sở xử lý CTR 

nguy hại 

TCS 

(tấn/ngày 

đêm) 

  > 100 20 ÷ 100 < 20   

1.3.4 Hệ thống chiếu sáng công 

cộng 

Cấp công trình chiếu sáng công cộng được lấy theo cấp 

của công trình được chiếu sáng và không lớn hơn cấp II. 
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1.3.5 Công viên cây xanh Diện tích 

(ha) 

  > 20 10 ÷ 20 5 ÷ < 10 < 5 

1.3.6 Nghĩa trang Diện tích 

(ha) 

  > 60 30 ÷ 60 10 ÷ < 

30 

< 10 

Tầm quan 

trọng 

Nghĩa trang Quốc gia: cấp I với mọi quy 

mô. 

1.3.7 Nhà tang lễ Tầm quan 

trọng 

Nhà tang lễ Quốc gia: cấp I, các trường hợp 

khác: cấp II. 

1.3.8 Cơ sở hỏa táng Tầm quan 

trọng 

Cấp II với mọi quy mô. 

1.3.9 Nhà để xe ô tô; sân bãi để xe, máy móc, thiết bị   

1.3.9.1. Nhà để xe ô tô 

ngầm* Số chỗ để xe 

ô tô 

  ≥ 500 300 ÷ < 

500 

< 300   

1.3.9.2 Nhà để xe ô tô nổi*   ≥ 1.000 500 ÷ 

<1.000 

100 ÷ < 

500 

< 100 

1.3.9.3 Sân bãi để xe, máy 

móc, thiết bị (không có mái 

che) 

Tổng diện 

tích (ha) 

      > 2,5 ≤ 2,5 

Ghi chú: 
- Các chữ viết tắt trong Bảng 1.3: TCS là Tổng công suất tính cho toàn bộ các dây chuyền 

công nghệ thuộc dự án; 

- (*): Đối với Nhà để xe ô tô thì chỗ để xe ô tô được xét cho ô tô chở người đến 9 chỗ hoặc 

xe ô tô tải dưới 3.500 kg. Trường hợp Nhà để xe hỗn hợp bao gồm xe ô tô và xe mô tô (xe 

gắn máy) thì quy đổi 6 chỗ để xe mô tô (xe gắn máy) tương đương với 1 chỗ để xe ô tô; 

- Công trình HTKT không có tên nhưng có loại phù hợp với loại công trình trong Bảng 1.3 

thì xác định cấp theo Bảng 1.3; 

- Công trình HTKT không có tên và không có loại phù hợp với loại công trình trong Bảng 

1.3 thì xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu (Phụ lục 2); 

Tham khảo các ví dụ xác định cấp công trình HTKT trong Phụ lục 3. 

Bảng 1.4. Phân cấp công trình giao thông 

T.T Loại công trình 
Tiêu chí 

phân cấp 

Cấp công trình 

Đặc biệt I II III IV 

1.4.1 Đường bộ 

1.4.1.1. Đường ô tô 

cao tốc 

Tốc độ thiết 

kế (km/h) 

> 100 > 80 ÷ 

100 

60 ÷ 80     

1.4.1.2. Đường ô tô Lưu lượng 

(nghìn xe 

quy đổi 

/ngày đêm) 

hoặc 

> 30  

hoặc  

10 ÷ 30 

hoặc 

3 ÷< 10  

hoặc 

0,3 ÷ < 3  

hoặc 

< 0,3 

hoặc 

  Tốc độ thiết 

kế (km/h) 

> 100 > 80 ÷ 

100 

60 ÷ 80 40 ÷ < 60 < 40 

1.4.1.3. Đường trong đô thị: 

a) Đường cao tốc đô 

thị; đường trục chính 

đô thị; đường trục đô 

thị 

Tốc độ thiết 

kế (km/h) 

≥ 80 60 ÷ < 80       

b) Đường liên khu 

vực 

Tốc độ thiết 

kế (km/h) 

    60     

c) Đường chính khu 

vực; đường khu vực 

Tốc độ thiết 

kế (km/h) 

    60 40 ÷ 50   
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d) Đường phân khu 

vực; đường vào nhóm 

nhà ở, vào nhà; đường 

nội bộ trong một công 

trình 

Tốc độ thiết 

kế (km/h) 

      40 20 ÷ 30 

đ) Đường xe đạp; 

đường đi bộ 

Quy mô         Mọi quy 

mô 

1.4.1.4. Nút giao 

thông 

            

a) Nút giao thông 

đồng mức 

Tốc độ thiết 

kế (km/h) 

> 100 > 80 ÷ 

100 

60 ÷ 80 < 60   

b) Nút giao thông 

khác mức 

Lưu lượng 

xe thiết kế 

quy đổi 

(nghìn 

xe/ngày 

đêm) 

≥ 30 10 ÷ < 30 3 ÷ < 10 < 3   

1.4.1.5. Đường nông 

thôn 

Quy mô         Mọi quy 

mô 

1.4.2 Đường sắt 

1.4.2.1. Đường sắt 

cao tốc, đường sắt tốc 

độ cao, đường sắt đô 

thị (Đường sắt trên 

cao; đường tàu điện 

ngầm/Metro) 

Tầm quan 

trọng 
Cấp đặc biệt với mọi quy mô 

1.4.2.2. Đường sắt 

quốc gia, khổ đường 

1435 mm 

Tốc độ thiết 

kế (km/h) 

  120 ÷ 150 70 ÷ < 

120 

< 70   

1.4.2.3. Đường sắt 

quốc gia, khổ đường 

1000 mm; đường 

lồng, khổ đường 

(1435-1000) mm 

  100 ÷ 120 60 ÷ < 

100 

< 60   

1.4.2.4. Đường sắt 

chuyên dụng, đường 

sắt địa phương 

Tốc độ thiết 

kế (km/h) 

    ≥ 70 < 70   

1.4.3 Cầu 

1.4.3.1. Cầu phao Lưu lượng 

quy đổi (xe 

/ngày đêm) 

  > 3.000 1.000 ÷ 

3.000 

700 ÷ < 

1.000 

500 ÷ < 

700 

1.4.4 Hầm 

Hầm tàu điện ngầm 

(Metro) 

Tầm quan 

trọng 

Cấp đặc biệt với mọi quy mô. 

1.4.5 Đường thủy nội địa 

1.4.5.1. Công trình 

sửa chữa, đóng mới 

phương tiện thủy nội 

địa (bến, ụ, triền, 

đà...) 

Tải trọng của 

tàu (DWT) 

  > 30.000 10.000 ÷ 

30.000 

5.000 ÷ < 

10.000 

< 5.000 

1.4.5.2. Cảng, bến thủy nội địa: 
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a) Cảng, bến hàng hóa Tải trọng của 

tàu (DWT) 

> 5.000 3.000 ÷ 

5.000 

1.500 ÷ 

< 3.000 

750 ÷ < 

1.500 

< 750 

b) Cảng, bến hành 

khách 

Cỡ phương 

tiện lớn nhất 

(ghế) 

> 500 300 ÷ 500 100 ÷ < 

300 

50 ÷ < 100 < 50 

1.4.5.3. Bến phà Lưu lượng 

(xe quy đổi 

/ngày đêm) 

> 1.500 700 ÷ 

1.500 

400 ÷ < 

700 

200 ÷ < 

400 

< 200 

1.4.5.4. Âu tầu Tải trong của 

tàu (DWT) 

> 3.000 1.500 ÷ 

3.000 

750 ÷ < 

1.500 

200 ÷ < 

750 

< 200 

1.4.5.5. Đường thủy có bề rộng (B) và độ sâu (H) nước chạy tàu: 

a) Trên sông, hồ, vịnh 

và đường ra đảo 

Bề rộng B 

(m) và độ 

sâu H (m) 

nước chạy 

tàu 

B > 120  

H> 5 

B = 90 ÷ 

< 120 

H = 4 ÷ 5 

B = 70 ÷ 

< 90 

H = 3 ÷ 

< 4 

B = 50 ÷ < 

70 

H = 2 ÷ < 3 

B < 50  

H < 2 

b) Trên kênh đào Bề rộng B 

(m) và độ 

sâu H (m) 

nước chạy 

tàu 

B > 70  

H> 5 

B = 50 ÷ 

< 70 

H = 4 ÷ 5 

B = 40 ÷ 

< 50 

H = 3 ÷ 

< 4 

B = 30 ÷ < 

40  

H = 2 ÷ < 3 

B < 30  

H < 2 

1.4.6 Hàng hải 

1.4.6.1. Công trình 

bến cảng biển; khu 

vực neo đậu chuyển 

tải, tránh trú bão 

Tải trọng của 

tàu (DWT) 

> 70.000 30.000 ÷ 

70.000 

10.000 ÷ 

< 30.000 

5.000 ÷ < 

10.000 

< 5.000 

1.4.6.2. Công trình 

đóng mới, sửa chữa 

tàu biển, ụ tàu biển, 

âu tàu biển và các 

công trình nâng hạ tàu 

biển khác (triền, đà, 

sàn nâng...) 

Tải trọng của 

tàu (DWT) 

> 70.000 30.000 ÷ 

70.000 

10.000 ÷ 

< 30.000 

5.000 ÷ < 

10.000 

< 5.000 

1.4.6.3. Luồng hàng hải (một làn chạy tàu): 

a) Luồng tàu ở cửa 

biển, cửa vịnh hở, trên 

biển; 

b) Luồng trong sông, 

trong vịnh kín, đầm 

phá, kênh đào cho tàu 

biển. 

Bề rộng 

luồng B (m) 

và 

Chiều sâu 

chạy tàu 

Hct(m) 

B > 190 

và 

Hct ≥ 16 

140 < B ≤ 

190 

và 

14 ≤ Hct < 

16 

80 < B ≤ 

140 

và 

8 ≤ Hct < 

14 

50 < B ≤ 

80 

và 

5 ≤ Hct < 8 

B ≤ 50 

và 

Hct < 5 

1.4.6.4. Các công trình hàng hải khác: 

a) Hệ thống phao báo 

hiệu hàng hải trên 

sông, trên biển 

(Hmn (m) - Độ sâu lớn 

nhất của khu nước tại 

vị trí thả phao) 

Đường kính 

phao D (m) 

hoặc Chiều 

dài dây xích 

Ldx (m) 

D > 5 

hoặc 

Ldx ≥ 

3Hmn 

3,5 < D ≤ 

5 

hoặc 

2,5Hmn ≤ 

Ldx < 

3Hmn 

2,5 < D 

≤ 3,5 

hoặc 

2Hmn ≤ 

Ldx < 

2,5Hmn 

2 < D ≤ 2,5 

hoặc 

1,5Hmn ≤ 

Ldx < 2Hmn 

D ≤ 2 

hoặc 

Ldx < 

1,5Hmn 

b) Đèn biển Tầm hiệu lực 

hiệu dụng R 

(hải lý) 

R ≥ 10 8 ≤ R < 

10 

6 ≤ R< 8 4 ≤ R< 6 R < 4 
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c) Đăng tiêu Tầm hiệu lực 

hiệu dụng R 

(hải lý) 

R ≥ 6 4 ≤ R < 6 2,5 ≤ R < 

4 

1 ≤ R < 2,5 R < 1 

1.4.7 Hàng không 

1.4.7.1. Khu bay Cấp sân bay 

theo quy định 

của Tổ chức 

hàng không 

dân dụng 

quốc tế 

(ICAO) 

Sân bay 

cấp từ 

4E trở 

lên 

Sân bay 

cấp thấp 

hơn 4E 

      

1.4.7.2. Các công 

trình bảo đảm hoạt 

động bay (không bao 

gồm Mục 1.4.7.1 và 

Mục 1.4.7.3) 

Tầm quan 

trọng 

Cảng 

hàng 

không 

quốc tế 

Cảng 

hàng 

không, 

sân bay 

nội địa 

      

1.4.7.3. Hăng ga máy 

bay 

Tầm quan 

trọng 

Cấp I với mọi quy mô. 

                      

Ghi chú: 
- Công trình giao thông không có tên nhưng có loại phù hợp với loại công trình trong Bảng 

1.4 thì xác định cấp theo Bảng 1.4; 

- Công trình giao thông không có tên và không có loại phù hợp với loại công trình trong 

Bảng 1.4 thì xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu (Phụ lục 2); 

- Tham khảo các ví dụ xác định cấp công trình giao thông trong Phụ lục 3. 

Bảng 1.5. Phân cấp công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) 

T.T Loại công trình 
Tiêu chí 

phân cấp 

Cấp công trình 

Đặc biệt Cấp l Cấp II Cấp III Cấp IV 

1.5.1 Công trình thủy lợi 

1.5.1.1. Công trình cấp 

nước (cho diện tích được 

tưới) hoặc tiêu thoát (cho 

diện tích tự nhiên khu 

tiêu) 

Diện tích 

(nghìn ha) 

  > 50 > 10 ÷ 

50 

> 2 ÷ 10 ≤ 2 

1.5.1.2. Hồ chứa nước 

ứng với mực nước dâng 

bình thường 

Dung tích 

(triệu m3) 

> 1.000 > 200 ÷ 

1.000 

> 20 ÷ 

200 

> 3 ÷ 20 < 3 

1.5.1.3. Công trình cấp 

nguồn nước chưa xử lý 

cho các ngành sử dụng 

nước khác 

Lưu lượng 

(m3/s) 

> 20 > 10 ÷ 20 > 2 ÷ 10 ≤ 2   

1.5.2 Công trình đê Điều: xác định cấp theo Quyết định phân cấp của Bộ NN&PTNT được 

Chính phủ ủy quyền theo Khoản 2, Điều 2 Nghị định 113/2007/NĐ-CP ngày 

28/6/2007 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của 

Luật Đê Điều. 

Ghi chú: 
- Công trình NN&PTNT không có tên nhưng có loại phù hợp với loại công trình trong Bảng 

1.5 thì xác định cấp theo Bảng 1.5; 

- Công trình NN&PTNT không có tên và không có loại phù hợp với loại công trình trong 

Bảng 1.5 thì xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu (Phụ lục 2); 
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- Đối với công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, xây dựng 

nông thôn mới và các công trình NN&PTNT khác, do tính đặc thù, trong các dự án đầu tư 

xây dựng các công trình này thường bao gồm các loại công trình như: công trình dân dụng, 

công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ 

thuật.v.v... vì vậy khi phân cấp công tình sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể để vận 

dụng phân cấp cho phù hợp trên cơ sở nguyên tắc phân cấp quy định tại Thông tư này; 

- Tham khảo các ví dụ xác định cấp công trình NN&PTNT trong Phụ lục 3. 

PHỤ LỤC 2 
PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO QUY MÔ KẾT CẤU 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

Bảng 2. Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu 

T.T Loại kết cấu 
Tiêu chí 

phân cấp 

Cấp công trình 

Đặc 

biệt 
I II III IV 

2.1 2.1.1. Nhà, Kết cấu dạng 

nhà; 
Nhà ở biệt thự không thấp 

hơn cấp III. 

2.1.2. Công trình nhiều 

tầng có sàn (không gồm 

kết cấu Mục 2.2). 

2.1.3. Kết cấu nhịp lớn 

dạng khung (không gồm 

kết cấu Mục 2.3 và 2.5) 

Ví dụ: cổng chào, nhà cầu, 

cầu băng tải, khung treo 

biển báo giao thông, kết 

cấu tại các trạm thu phí 

trên các tuyến giao thông 

và các kết cấu nhịp lớn 

tương tự khác. 

a) Chiều cao 

(m) 

> 200 > 75 ÷ 

200 

> 28 ÷ 75 > 6 ÷ 28 ≤ 6 

b) Số tầng 

cao 

> 50 > 20 ÷ 50 8 ÷ 20 2 ÷ 7 1 

c) Tổng diện 

tích sàn 

(nghìn m2) 

  > 20 > 10 ÷ 20 1 ÷ 10 < 1 

d) Nhịp kết 

cấu lớn nhất 

(m) 

> 200 100 ÷ 200 50 ÷ < 

100 

15 ÷ < 50 < 15 

đ) Độ sâu 

ngầm (m) 

  > 18 6 ÷ 18 < 6   

e) Số tầng 

ngầm 

  ≥ 5 2 ÷ 4 1   

2.2 2.2.1. Kết cấu dạng cột, 

trụ, tháp trong các công 

trình dân dụng, công 

nghiệp, giao thông 

Chiều cao 

của kết cấu 

(m) 

> 200 > 75 ÷ 

200 

> 28 ÷ 75 >6 ÷ 28 ≤ 6 

2.2.2. Kết cấu dạng cột, 

trụ, tháp trong công 

trình Hạ tầng kỹ thuật 
Ví dụ: Cột ăng ten, tháp 

thu phát sóng truyền 

thanh/truyền hình; cột 

BTS; cột đèn, cột điện 

trong hệ thống chiếu 

sáng... 

Chiều cao 

của kết cấu 

(m) 

≥ 300 150 ÷ < 

300 

75 ÷ < 

150 

> 45 ÷ < 

75 

≤ 45 

2.3 Tuyến cáp treo vận 

chuyển người 

a) Chiều cao 

trụ đỡ (m) 

hoặc Độ cao 

so với mặt 

đất, mặt nước 

(m) 

> 200 > 75 ÷ 

200 

> 28 ÷ 75 > 6 ÷ 28 ≤ 6 
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b) Khoảng 

cách lớn nhất 

(m) giữa hai 

trụ cáp 

≥ 

1.000 

500 ÷ < 

1.000 

200 ÷ < 

500 

50 ÷ < 

200 

< 50 

2.4 Kết cấu dạng bể chứa, si 

lô (Bể bơi, bể/giếng chứa 

các chất lỏng, chất khí, vật 

liệu rời; các bể kỹ thuật đặt 

thiết máy móc/thiết bị; Si 

lô; Tháp nước và các kết 

cấu chứa tương tự khác). 

Đối với kết cấu chứa các 

chất độc hại (nguy hiểm 

tới sức khỏe con người, 

động vật, ảnh hưởng đến 

sự sống của thực vật): sau 

khi xác định cấp công trình 

theo Bảng này thì tăng lên 

một cấp, nhưng không thấp 

hơn cấp II và không có cấp 

đặc biệt. 

a) Dung tích 

chứa (nghìn 

m3) 

  > 15 5 ÷ 15 1 ÷ < 5 < 1 

b) Chiều cao 

kết cấu chứa 

(m) 

  ≥ 75 > 28 ÷ < 

75 

6 ÷ 28 < 6 

c) Độ sâu 

ngầm (m) 

  > 18 > 6 ÷ 18 > 3 ÷ 6 ≤ 3 

2.5 Cầu (trong công trình giao thông) 

2.5.1. Cầu đường bộ: xét 

theo các tiêu chí (a, b); 

2.5.2. Cầu đường sắt: xét 

theo các tiêu chí (b,c) 

Cầu sử dụng công nghệ thi 

công mới (công nghệ thi 

công kết cấu chính của 

cầu, lần đầu tiên áp dụng 

tại Việt Nam) sau khi xác 

định cấp theo Bảng này thì 

tăng thêm một cấp. 

a) Nhịp kết 

cấu lớn nhất 

(m) 

> 150 > 100 ÷ 

150 

> 42 ÷ 

100 

> 25 ÷ 42 ≤ 25 

b) Chiều cao 

trụ cầu (m) 

> 50 30 ÷ 50 15 ÷ < 30 6 ÷ < 15 < 6 

c) Nhịp kết 

cấu lớn nhất 

(m) 

> 100 50 ÷ 100 25 ÷ < 50 < 25   

2.5.3. Cầu vượt dành cho 

người đi bộ, xe đạp; Cầu 

treo dân sinh (dành cho 

người đi bộ, gia súc, xe 

đạp, xe mô tô/gắn máy và 

xe thô sơ khác; cầu dây 

võng, một nhịp, nằm trên 

đường giao thông nông 

thôn và khổ cầu không lớn 

hơn 3,5 m) 

a) Nhịp kết 

cấu lớn nhất 

(m) 

    > 50 25 ÷ 50 < 25 

b) Chiều cao 

trụ cầu hoặc 

Độ cao tính 

từ đáy kết 

cấu dầm cầu 

tới mặt 

đất/nước bên 

dưới (m) 

    > 30 15 ÷ 30 < 15 

2.6 Hầm (hầm giao thông 

đường bộ, đường sắt; hầm 

thủy lợi, hầm thủy điện...) 

Không bao gồm các loại 

hầm sau: hầm tàu điện 

ngầm; hầm dạng tuy nen 

kỹ thuật trong các nhà máy 

a) Tổng chiều 

dài hầm (m) 

> 

1.500 

500 ÷ 

1.500 

100÷ < 

500 

< 100   

b) Diện tích 

mặt cắt ngang 

theo kích 

thước thông 

thủy của hầm 

  ≥ 100 30 ÷ < 

100 

< 30   
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(Mục 2.10.4.b) và hầm mỏ 

khai thác tài nguyên, 

khoáng sản 

(m2) 

c) Kết cấu vỏ 

hầm 

    Có kết cấu 

vỏ hầm 

Không 

có kết 

cấu vỏ 

hầm 

  

2.7 Tường chắn 
Tường chắn sử dụng cho trong công trình chỉnh trị thuộc Mục 2.11 và 2.12 thì xét 

thêm các tiêu chí của kết cấu thuộc các Mục này. 

a) Nền là đá 

Chiều cao 

tường (m) 

  > 25 ÷ 

40 

> 15 ÷ 25 > 8 ÷ 15 ≤ 8 

b) Nền là đất cát, đất hòn 

thô, đất sét ở trạng thái 

cứng và nửa cứng 

    > 12 ÷ 20 > 5 ÷ 12 ≤ 5 

c) Nền là đất sét bão hòa 

nước ở trạng thái dẻo 

    > 10 ÷ 15 > 4 ÷ 10 ≤ 4 

2.8 Đập và các công trình thủy lợi, thủy điện chịu áp khác 

2.8.1. Đập đất, đập đất - đá các loại 

a) Nền là đá 

Chiều cao 

đập (m) 

> 100 > 70 ÷ 

100 

> 25 ÷ 70 > 10 ÷ 25 ≤ 10 

b) Nền là đất cát, đất hòn 

thô, đất sét ở trạng thái 

cứng và nửa cứng 

  > 35 ÷ 

75 

> 15 ÷ 35 > 8 ÷ 15 ≤ 8 

c) Nền là đất sét bão hòa 

nước ở trạng thái dẻo 

    > 15 ÷ 25 > 5 ÷ 15 ≤ 5 

2.8.2. Đập bê tông, bê tông cốt thép các loại và các công trình thủy lợi, thủy điện chịu 

áp khác 

a) Nền là đá 

Chiều cao 

đập (m) 

> 100 > 60 ÷ 

100 

> 25 ÷ 60 > 10 ÷ 25 ≤ 10 

b) Nền là đất cát, đất hòn 

thô, đất sét ở trạng thái 

cứng và nửa cứng 

  > 25 ÷ 

50 

> 10 ÷ 25 > 5 ÷ 10 ≤ 5 

c) Nền là đất sét bão hòa 

nước ở trạng thái dẻo 

    > 10 ÷ 20 > 5 ÷ 10 ≤ 5 

2.9 Kết cấu gia cố bề mặt mái 

dốc (xây ốp gạch/đá, đổ bê 

tông hay các giải pháp 

khác trừ kết cấu tường 

chắn đất Mục 2.7) 

Chiều cao 

tính từ chân 

tới đỉnh mái 

dốc (m) 

      > 30 ≤ 30 

2.10 Tuyến ống/cống 
Đối với các tuyến ống/cống có tổng chiều dài tuyến ≤ 1000 m: sau khi xác định cấp 

công trình theo Bảng này thì hạ xuống một cấp 

2.10.1. Tuyến ống cấp 

nước (nước thô hoặc nước 

sạch) Đường kính 

trong của ống 

(mm) 

  ≥ 800 400 ÷ < 

800 

150 ÷ < 

400 

< 150 

2.10.2. Tuyến cống thoát 

nước mưa, cống chung 

  ≥ 2.000 1.500 ÷ 

<2.000 

600 ÷ < 

1.500 

< 600 

2.10.3. Tuyến cống thoát 

nước thải 

  ≥ 1.000 600 ÷ < 

1.000 

200 ÷ < 

600 

< 200 

2.10.4. Cống cáp, hào, tuy nen (trong công trình thông tin, truyền thông, hầm dạng tuy 

nen kỹ thuật trong các nhà máy) 

a) Hào kỹ thuật, cống cáp Bề rộng       > 0,7 ≤ 0,7 1165



thông thủy 

(m) 

b) Tuy nen kỹ thuật 

(Hầm dạng tuy nen kỹ 

thuật trong các nhà máy 

không lớn hơn cấp I) 

Bề rộng 

thông thủy 

(m) 

> 7 > 3 ÷ 7 ≤ 3     

2.10.5. Tuyến ống dẫn dầu, 

dẫn khí đốt 

a) Đường 

kính trong 

của ống (mm) 

  ≥ 200 < 200     

  b) Vị trí xây 

dựng 

  Dưới 

biển 

Dưới sông Trên đất 

liền 

  

2.11 Cảng biển 

2.11.1. Công trình ven 

biển: Bến cảng biển; khu 

vực neo đậu chuyển tải, 

tránh trú bão; cầu cảng 

biển. 

a) Chiều cao 

bến (m) hoặc 

Độ sâu mực 

nước (m) 

> 20 > 15 ÷ 

20 

> 10 ÷ 15 > 5 ÷ 10 ≤ 5 

b) Diện tích 

mặt bến cảng 

(nghìn m2) 

  ≥ 20 10 ÷ < 20 1 ÷ 10 < 1 

2.11.2. Các kết cấu chỉnh 

trị cửa biển, ven biển (đê 

chắn sóng, đê chắn cát, kè 

hướng dòng, kè bảo vệ 

bờ...) 

2.11.3. Bến phà, cảng và 

cầu cảng ngoài đảo, bến 

cảng chuyên dụng, công 

trình trên biển (bến phao, 

đê thủy khí, bến cảng nổi 

đa năng...) 

Chiều cao lớn 

nhất của công 

trình (m) 

hoặc 

Độ sâu mực 

nước (m) 

> 16 > 12 ÷ 

16 

> 8 ÷ 12 > 5 ÷ 8 ≤ 5 

2.12 Cảng đường thủy nội địa             

2.12.1. Cảng, Bến hàng 

hóa, Bến hành khách, Cầu 

cảng đường thủy nội địa; 

2.12.2. Các kết cấu chỉnh 

trị trong sông 

a) Chiều cao 

bến (m) hoặc 

Độ sâu mực 

nước (m) 

  > 8 > 5 ÷ 8 > 3 ÷ 5 ≤ 3 

  b) Diện tích 

mặt bến 

(nghìn m2) 

  ≥ 10 5 ÷ < 10 1 ÷ < 5 < 1 

2.13 Âu tàu Độ sâu mực 

nước (m) 

> 20 > 15 ÷ 

20 

> 10 ÷ 15 > 5 ÷ 10 ≤ 5 

2.14 Kết cấu quy mô nhỏ, lẻ 

khác 

            

2.14.1. Hàng rào, tường 

rào; Lan can can bảo vệ và 

kết cấu tương tự khác 

Chiều cao 

(m) 

      > 6 ≤ 6 

2.14.2. Khối xây gạch/đá/bê tông hay tấm bê tông để làm các kết cấu nhỏ lẻ như bồn 

hoa, bia, mộ, mốc quan trắc (trên đất liền)... và các kết cấu có quy mô nhỏ, lẻ khác: 

cấp IV. 

Ghi chú: 
1. Xác định cấp công trình theo loại và quy mô kết cấu được thực hiện theo trình tự sau: 
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a) Trên cơ sở đặc Điểm của công trình, xác định loại kết cấu theo các Mục trong Bảng 2; 

b) Xác định cấp công trình theo tất cả các tiêu chí phân cấp đối với loại kết cấu đã xác định 

tại Điểm a. Lấy cấp lớn nhất xác định được làm cấp công trình. 

2. Một số thuật ngữ sử dụng trong tiêu chí phân cấp của Bảng 2 được hiểu như sau: 

a) Nhà, Kết cấu dạng nhà: công trình xây dựng dạng hình khối, có phần nổi trên mặt đất, 

được cấu tạo từ kết cấu chịu lực, bao che (có thể có hoặc không) và mái. 

b) Cách xác định chiều cao công trình/kết cấu: 

- Đối với công trình, kết cấu thuộc Mục 2.1: Chiều cao được tính từ cao độ mặt đất đặt công 

trình tới Điểm cao nhất của công trình (kể cả tầng tum hoặc mái dốc). Đối với công trình đặt 

trên mặt đất có các cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao tính từ cao độ mặt đất thấp nhất. 

Nếu trên đỉnh công trình có các thiết bị kỹ thuật như cột ăng ten, cột thu sét, thiết bị sử dụng 

năng lượng mặt trời, bể nước kim loại... thì chiều cao của các thiết bị này không tính vào 

chiều cao công trình; 

- Đối với kết cấu Mục 2.2: Chiều cao kết cấu được tính từ cao độ mặt đất tới Điểm cao nhất 

của công trình. Đối với công trình có cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao tính từ cao độ 

mặt đất thấp nhất. 

Chiều cao của kết cấu trong một số trường hợp riêng được quy định như sau: 

+ Đối với kết cấu trụ/tháp/cột đỡ các thiết bị thuộc Mục 2.2.1, chiều cao kết cấu được tính 

bằng tổng chiều cao của trụ/tháp đỡ thiết bị và thiết bị đặt trên trụ/tháp; 

+ Đối với các kết cấu được lắp đặt trên các công trình hiện hữu thuộc Mục 2.2.2, chiều cao 

kết cấu được tính từ chân tới đỉnh của kết cấu được lắp đặt (Ví dụ: cột BTS chiều dài 12m, 

đặt trên nóc nhà 3 tầng hiện hữu, chiều cao kết cấu của cột BTS này được tính là 12m). 

- Đối với kết cấu Mục 2.3: Chiều cao trụ đỡ là Khoảng cách từ mặt trên bệ trụ đến đỉnh trụ; 

Độ cao so với mặt đất, mặt nước: Khoảng cách từ cáp treo tới mặt đất hoặc mặt nước (mực 

nước trung bình năm) bên dưới; 

- Đối với kết cấu chứa Mục 2.4: Chiều cao kết cấu chứa xác định tương tự với Mục 2.1 

- Đối với kết cấu Mục 2.5: Chiều cao trụ cầu là Khoảng cách từ mặt trên bệ trụ đến đỉnh trụ; 

- Đối với kết cấu tường chắn Mục 2.7: Chiều cao tường chắn tính từ mặt nền phía thấp hơn 

đến đỉnh tường; 

- Đối với kết cấu đập Mục 2.8.1: Chiều cao đập tính từ đáy chân khay thấp nhất đến đỉnh 

công trình; 

- Đối với kết cấu đập Mục 2.8.2: Chiều cao đập tính từ mặt nền thấp nhất sau khi dọn móng 

(không kể phần chiều cao chân khay) đến đỉnh đập. 

d) Số tầng cao của nhà/công trình: Bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất kể cả tầng kỹ 

thuật, tầng lửng, tầng áp mái, tầng tum và tầng nửa ngầm (Tầng nửa ngầm là tầng mà một 

nửa chiều cao của nó nằm trên hoặc ngang cốt mặt đất đặt công trình). 

đ) Số tầng ngầm của nhà/công trình: Bao gồm toàn bộ các tầng dưới mặt đất không kể tầng 

nửa ngầm. 

e) Độ sâu ngầm: Chiều sâu tính từ cốt mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt tới 

mặt trên của sàn của tầng hầm sâu nhất. 

g) Nhịp kết cấu lớn nhất của nhà/công trình: Khoảng cách lớn nhất giữa tim của các trụ (cột, 

tường) liền kề, được dùng để đỡ kết cấu nằm ngang (dầm, sàn không dầm, giàn mái, giàn 

cầu, cáp treo...). Riêng đối với kết cấu công xôn, lấy giá trị nhịp bằng 50% giá trị quy định 

trong Bảng 2. 

h) Tổng diện tích sàn nhà/công trình: Tổng diện tích sàn của tất cả các tầng, bao gồm cả các 

tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng tum. Diện tích sàn của một tầng 

là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về 

nhà) và diện tích mặt bằng của lôgia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, 

ống khói./. 

3. Đối với Kênh thoát nước hở (công trình hạ tầng kỹ thuật): xác định cấp công trình theo 

kết cấu gia cố của bờ kênh hoặc mái kênh (chọn loại phù hợp với Mục 2.7 hoặc Mục 2.9 

trong Bảng này). 
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4. Tham khảo các ví dụ xác định cấp công trình theo loại và quy mô kết cấu trong Phụ lục 3.

PHỤ LỤC 3 
VÍ DỤ XÁC ĐỊNH CẤP CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

3.1. Ví dụ 1: Công trình dân dụng - Trường trung học phổ thông A 
Dự án đầu tư xây dựng “Trường trung học phổ thông A” quy mô 1.500 học sinh. Dự án có 

các công trình sau: 

- Nhà A1 (Nhà hiệu bộ): cao 8 tầng, tổng diện tích sàn 4.000 m2; 

- Nhà A2 (Nhà học): cao 6 tầng, tổng diện tích sàn 4.650 m2; 

- Nhà A3 (Nhà học): cao 4 tầng, tổng diện tích sàn 4.000 m2; 

- Nhà A4 (Nhà học): cao 5 tầng, tổng diện tích sàn 5.000 m2; 

- Nhà A5 (Nhà thể thao đa năng, sử dụng để tập luyện, thi đấu các môn thể thao trong nhà, 

có khán đài. Ngoài ra, tòa nhà này còn được sử dụng làm nơi hội họp, tập trung đông người 

trong các sự kiện của trường): cao 1 tầng (12m), có khán đài 300 chỗ, tổng diện tích sàn 

5.200 m2, nhịp kết cấu lớn nhất 40 m, tổng sức chứa (khi tổ chức sự kiện) 1.250 người; 

- Nhà A6 (Ký túc xá): cao 5 tầng, tổng diện tích sàn 3.000 m2; 

- Sân vườn: diện tích 2 ha; 

- Hệ thống Đường nội bộ: cho đi bộ, xe đạp, xe mô tô và xe ô tô, tốc độ < 20 km/h; 

- Hệ thống chiếu sáng cho sân vườn và đường nội bộ; 

- Hàng rào bảo vệ: cao 3 m; 

- Nhà bảo vệ: cao 1 tầng, diện tích sàn 12 m2. 

Cấp công trình được xác định như sau: 

a) Trường trung học phổ thông A có Tổ hợp công trình chính (gồm các công trình từ A1 đến

A5). cấp công trình theo quy mô công suất được xác định theo quy định tại Điểm a Khoản 1 

Điều 2 Thông tư này: tương ứng với Mục 1.1.1.3 Bảng 1.1 Phụ lục 1 và quy mô 1.500 học 

sinh, Trường trung học phổ thông A có cấp công trình theo quy mô công suất là cấp II. 

b) Xác định cấp các công trình thuộc Trường trung học phổ thông A:

- Nhà A1: không có tên trong Bảng 1.1 Phụ lục 1 vì vậy theo quy định tại Điểm a Khoản 1 

Điều 2 Thông tư này, chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục 2, 

công trình này tương ứng với Mục 2.1.1; xác định cấp theo diện tích: cấp III, theo số tầng: 

cấp II; cấp công trình Nhà A1: cấp II (cấp lớn nhất xác định được). 

- Nhà A2: cách xác định cấp tương tự như đối với Nhà A1. Cấp công trình Nhà A2: cấp III. 

- Nhà A3: cách xác định cấp tương tự như đối với Nhà A1. Cấp công trình Nhà A3: cấp III. 

- Nhà A4: cách xác định cấp tương tự như đối với Nhà A1. Cấp công trình Nhà A4: cấp III. 

- Nhà A5: công trình này có quy mô công suất riêng do đó cấp công trình xác định theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này như sau: 

+ Xác định cấp theo quy mô công suất: tương ứng với Mục 1.1.3.2 của Bảng 1.1 Phụ lục 1 

(loại công trình thể thao): cấp III; tương ứng với Mục 1.1.4.1 của Bảng 1.1 Phụ lục 1 (loại 

công trình tập trung đông người): cấp II. Cấp cao nhất của công trình xác định được theo 

quy mô công suất: cấp II; 

+ Xác định cấp theo quy mô kết cấu: tương ứng với Mục 2.1.1 Bảng 2 Phụ lục 2; xác định 

cấp theo diện tích: cấp III, theo nhịp kết cấu: cấp III. Cấp cao nhất của công trình xác định 

được theo quy mô kết cấu: cấp III; 

Như vậy cấp công trình của Nhà A5 là cấp II (cấp cao nhất xác định được từ quy mô công 

suất và quy mô kết cấu). 

- Sân vườn: tương ứng với Mục 1.3.5 Bảng 1.3 Phụ lục 1; cấp công trình xác định được theo 

diện tích: cấp IV. 

- Hệ thống chiếu sáng cho sân vườn và đường nội bộ: tương ứng với Mục 1.3.4 Bảng 1.3 

Phụ lục 1. Cấp công trình xác định được: cấp IV (lấy theo cấp công trình được chiếu sáng; 

Sân vườn và hệ thống đường nội bộ đã xác định ở trên là cấp IV); 
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- Hệ thống Đường nội bộ: tương ứng với Mục 1.4.1.3.d và 1.4.1.3.đ Bảng 1.4 Phụ lục 1. 

Cấp công trình xác định được: cấp IV. 

- Hàng rào bảo vệ: không có tên trong Bảng 1.1 Phụ lục 1 vì vậy theo quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều 2 Thông tư này, chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 

Phụ lục 2, công trình này tương ứng với Mục 2.14.1; xác định cấp theo chiều cao: cấp IV. 

- Nhà bảo vệ: cách xác định cấp tương tự như đối với Nhà A1. cấp công trình Nhà bảo vệ: 

cấp IV. 

3.2. Ví dụ 2: Công trình dân dụng - Bệnh viện đa khoa Q 
Dự án đầu tư xây dựng “Bệnh viện đa khoa Q” có quy mô 450 giường bệnh lưu trú. Dự án 

có các công trình sau: 

- Nhà Q1 (Văn phòng làm việc, Trung tâm đào tạo, nghiên cứu của bệnh viện): cao 9 tầng, 

tổng diện tích sàn 8.000 m2; 

- Nhà Q2 (Trung tâm khám bệnh và xét nghiệm): cao 3 tầng, tổng diện tích sàn 2.500 m2; 

- Nhà Q3 (cấp cứu và phẫu thuật): cao 2 tầng, tổng diện tích sàn 2.000 m2; 

- Nhà Q4 (cho các khoa và khu Điều trị sau phẫu thuật): cao 22 tầng, tổng diện tích sàn 

22.000 m2; 

- Nhà Q5 (Khu chế biến thức ăn): cao 2 tầng, tổng diện tích sàn: 1.000 m2; 

- Nhà Q6 (Nhà căng tin): cao 2 tầng, tổng diện tích sàn: 600 m2; 

- Nhà Q7 (Nhà xác): cao 1 tầng, diện tích sàn 500 m2; 

- Nhà Q8 (Nhà tang lễ): cao 1 tầng, diện tích sàn 600 m2; 

- Q9 (Trạm xử lý nước thải): 1.500 m3/ngày.đêm; 

- Q10 (Trạm xử lý chất thải rắn): công suất đốt rác 5 tấn/ngày; 

- Hệ thống sân vườn cây cảnh; 

- Sân bãi đậu xe ngoài trời: 5.000 m2; 

- Hệ thống đường nội bộ: xe máy, xe ô tô tốc độ < 20 km/h; 

- Tường rào: cao 4,5 m; 

- Nhà bảo vệ (4 nhà): mỗi nhà có quy mô cao 1 tầng, diện tích 12 m2; 

- Hệ thống điện động lực: đường dây và trạm biến áp, cấp điện áp < 35 kV; 

- Hệ thống điện chiếu sáng sân vườn và đường nội bộ; 

- Hệ thống cấp nước (Bể nước và Trạm bơm): công suất 1.500 m3/ngày.đêm; 

- Hệ thống ống cống thoát nước thải: ống có đường kính trong D=450 mm, dài 900 m. 

Cấp công trình được xác định như sau: 

a) Bệnh viện đa khoa Q có Tổ hợp công trình chính (bao gồm các công trình Q1, Q2, Q3...). 

Cấp công trình theo quy mô công suất được xác định theo quy định tại Điểm a Khoản 1 

Điều 2 Thông tư này: tương ứng với Mục 1.1.2.1 và quy mô 450 giường bệnh lưu trú, Bệnh 

viện đa khoa Q có cấp công trình theo quy mô công suất là cấp II. 

b) Xác định cấp các công trình thuộc Bệnh viện đa khoa Q 

- Nhà Q1: không có tên trong Bảng 1.1 Phụ lục 1 vì vậy theo quy định tại Điểm a Khoản 1 

Điều 2 Thông tư này, chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục 2, 

công trình này tương ứng với Mục 2.1.1; cấp công trình Q1 xác định được là cấp II. 

- Nhà Q2: cách xác định cấp tương tự như đối với nhà Q1. Cấp công trình Nhà Q2: cấp III. 

- Nhà Q3: cách xác định cấp tương tự như đối với nhà Q1. Cấp công trình Nhà Q3: cấp III. 

- Nhà Q4: cách xác định cấp tương tự như đối với nhà Q1. Cấp công trình Nhà Q4: cấp I. 

- Nhà Q5: cách xác định cấp tương tự như đối với nhà Q1. Cấp công trình Nhà Q5: cấp III. 

- Nhà Q6: cách xác định cấp tương tự như đối với nhà Q1. Cấp công trình Nhà Q6: cấp III. 

- Nhà Q7: cách xác định cấp tương tự như đối với nhà Q1. Cấp công trình Nhà Q7: cấp IV. 

- Nhà Q8: Nhà tang lễ là công trình có tên trong Bảng 1.3 Phụ lục 1 và được quy định xác 

định cấp công trình theo tầm quan trọng. Trong trường hợp này, cấp công trình xác định 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này như sau: 

+ Xác định cấp theo tầm quan trọng: tương ứng với Mục 1.3.7 Bảng 1.3 Phụ lục 1; cấp công 

trình xác định được: cấp II; 
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+ Xác định cấp theo quy mô kết cấu: tương ứng Mục 2.1.1 Bảng 2 Phụ lục 2; cấp công trình 

xác định được: cấp IV; 

Như vậy cấp công trình Nhà Q8 xác định được là cấp II (cấp cao nhất xác định được từ tầm 

quan trọng và quy mô kết cấu). 

- Trạm xử lý nước thải: tương ứng với Mục 1.3.2.3 Bảng 1.3 Phụ lục 1. Cấp công trình xác 

định được: cấp III. 

- Trạm xử lý chất thải rắn: tương ứng với Mục 1.3.3.1.b Bảng 1.3 Phụ lục 1. Cấp công trình 

xác định được: cấp III. 

- Sân bãi đậu xe ngoài trời: tương ứng với Mục 1.3.9.3 Bảng 1.3 Phụ lục 1. Cấp công trình 

xác định được: cấp IV. 

- Hệ thống cấp nước (bể nước và trạm bơm): tương ứng với Mục 1.3.1.2 Bảng 1.3 Phụ lục 

1. Cấp công trình xác định được: cấp III. 

- Hệ thống ống cống thoát nước thải: không có tên trong Bảng 1.3 Phụ lục 1 vì vậy theo quy 

định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này, chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. 

Theo Bảng 2 Phụ lục 2, công trình này tương ứng với Mục 2.10.3; xác định cấp theo đường 

kính ống cống được cấp III nhưng tổng chiều dài cống < 1.000 m cấp công trình được hạ 

xuống một cấp thành cấp IV. 

- Hệ thống điện động lực: tương ứng với Mục 1.2.5.11 Bảng 1.2 Phụ lục 1. cấp công trình 

xác định được: cấp IV. 

- Cách xác định cấp các công trình Cây xanh sân vườn, Hệ thống điện chiếu sáng, Hệ thống 

đường nội bộ, Tường rào, Nhà bảo vệ xem Ví dụ 1 của Phụ lục này. 

3.3. Ví dụ 3: Công trình dân dụng - Khu chung cư X 
Dự án đầu tư xây dựng “Khu chung cư X” trên Lô đất A thuộc một khu đô thị đã có hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. Khu chung cư X có các các công trình sau: 

- Tòa nhà XI (Nhà chung cư): 15 tầng, cao 60 m, tổng diện tích sàn 12.000 m2; 

- Tòa nhà X2 (Nhà chung cư): 18 tầng, cao 72 m, tổng diện tích sàn 15.000 m2; 

- Tòa nhà X3 (Nhà chung cư): 25 tầng, cao 100 m, tổng diện tích sàn 22.000 m2; 

- Sân vườn giữa các tòa nhà: diện tích 1.000 m2; 

- Hệ thống chiếu sáng sân vườn. 

Cấp công trình được xác định như sau: 

a) Khu chung cư X có một số công trình chính độc lập là các Tòa nhà X1, X2 và X3. Trong 

trường hợp này, khi xác định thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo Khoản 

1 Điều 3 Thông tư này thì sử dụng cấp của công trình chính có cấp cao nhất: cấp I (cấp của 

Tòa nhà X3 được xác định tại Mục b Ví dụ này). 

b) Xác định cấp các công trình thuộc Khu chung cư X: 

- Tòa nhà X1: không có tên trong Bảng 1.1 Phụ lục 1 Thông tư này vì vậy theo quy định tại 

Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này, chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo 

Bảng 2 Phụ lục 2: công trình này tương ứng với Mục 2.1.1; cấp công trình XI xác định được 

là cấp II. 

- Tòa nhà X2: cách xác định cấp tương tự như đối với Tòa nhà XI. Cấp công trình Tòa nhà 

X2 xác định được: cấp II. 

- Tòa nhà X3: cách xác định cấp tương tự như đối với Tòa nhà XI. Cấp công trình Tòa nhà 

X3 xác định được: cấp I. 

- Cách xác định cấp công trình Sân vườn, Hệ thống chiếu sáng xem Ví dụ 1 của Phụ lục 

này. 

3.4. Ví dụ 4: Công trình công nghiệp - Nhà máy xi măng A 
Dự án xây dựng “Nhà máy xi măng A” công suất thiết kế 2 triệu tấn xi măng/năm. Các 

nguồn vật liệu đầu vào: sét, đá vôi, than, phụ gia được cung cấp bởi các công ty khác. Dự án 

có các công trình sau: 

- Các công trình thuộc dây chuyền công nghệ chính (dây chuyền sản xuất xi măng): Nhà 

nghiền than, Nhà nghiền liệu thô, Si lô bột liệu, Vận chuyển từ si lô bột liệu đến tháp trao 
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đổi nhiệt, Tháp trao đổi nhiệt, các Trụ lò quay, Nhà làm lạnh clanhke, Si lô clanhke, Vận 

chuyển từ Si lô Clanhke đến Nhà nghiền xi măng, Nhà nghiền xi măng, Si lô xi măng... 

- Các kho vật tư; 

- Xưởng cơ khí; 

- Nhà Điều hành; 

- Trạm Y tế; 

- Kênh thoát nước; 

- Hầm cáp; 

- Trạm cân; 

và các công trình khác. 

Cấp công trình được xác định như sau: 

a) Dự án Nhà máy xi măng A có Dây chuyền công nghệ chính, cấp công trình theo quy mô 

công suất được xác định theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này: tương ứng 

với Mục 1.2.1.2 Bảng 1.2 Phụ lục 1 và tổng công suất 2 triệu tấn xi măng/năm, Nhà máy xi 

măng A có cấp công trình theo quy mô công suất là cấp I. 

b) Xác định cấp các công trình thuộc Nhà máy xi măng A 

Các công trình công nghiệp thuộc nhà máy không có tên trong Bảng 1.2 Phụ lục 1 thì theo 

quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này, chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết 

cấu bằng cách sử dụng Bảng 2 Phụ lục 2 Thông tư này. Sau đây trình bày một số ví dụ: 

- Kho than (dạng kho tròn, mái kín, đường kính 120 m): công trình tương ứng với Mục 2.1.1 

Bảng 2 Phụ lục 2; xác định cấp theo diện tích kho 11.300 m2: cấp II, theo nhịp kết cấu lớn 

nhất 120 m: cấp I, theo chiều cao 20 m: cấp III. Cấp công trình Kho than: cấp I (cấp cao 

nhất xác định được). 

- Băng tải CC (chuyển than từ Kho than tới Nhà nghiền than: dạng dàn hộp đặt trên các trụ 

đỡ; kích thước Tiết diện dàn hộp: 3m x 3m; chiều cao của trụ đỡ so với mặt đất: từ 9m đến 

24 m; nhịp vượt lớn nhất giữa 2 tim trụ đỡ: 30 m): công trình tương ứng với Mục 2.1.3 

Bảng 2 Phụ lục 2; xác định cấp theo chiều cao H=12~27 m (tổng chiều cao trụ đỡ và băng 

tải): cấp III, theo nhịp L=30 m: cấp III. Cấp công trình Băng tải than: cấp III (cấp cao nhất 

xác định được). 

- Si lô Xi măng 1 (Dung tích chứa V = 10.000 m3, chiều cao H = 45 m, đường kính D = 20 

m): công trình tương ứng với nhóm 2.4 Bảng 2 Phụ lục 2; xác định cấp theo dung tích chứa: 

cấp II, theo chiều cao: cấp II. cấp công trình Si lô xi măng 1: cấp II (cấp cao nhất xác định 

được). 

- Tháp trao đổi nhiệt (8 tầng, chiều cao 82 m; tổng diện tích sàn 5.400 m2): công trình tương 

ứng với Mục 2.1.2 Bảng 2 Phụ lục 2; xác định cấp theo chiều cao: cấp I, theo số tầng: cấp 

II, theo diện tích sàn: cấp III. Cấp công trình Tháp trao đổi nhiệt: cấp I (cấp cao nhất xác 

định được). 

- Trụ đỡ lò quay (Trụ bê tông cốt thép dưới móng cọc, đỡ hệ thống lò quay đường kính 5 m. 

Chiều cao bản thân trụ: H1 = 9 m. Chiều cao kể cả thiết bị: H = 9m + 5m = 14 m): công 

trình tương ứng Mục 2.2.1 Bảng 2 Phụ lục 2; xác định cấp Trụ đỡ lò quay theo độ cao: cấp 

III. 

- Ống khói (ống khói bê tông cốt thép cao 120 m): công trình tương ứng với Mục 2.2.1 

Bảng 2 Phụ lục 2; xác định cấp Ống khói theo chiều cao: cấp I. 

- Trạm cân (cân xe ô tô): cấu tạo dạng bể bê tông cốt thép đặt ngầm, thiết bị cân đặt trong 

long bể; kích thước thông thủy bể (Dài x Rộng x Sâu) = (5 m x 14 m x 4,5 m). Theo Bảng 2 

Phụ lục 2: công trình tương ứng với Mục 2.4; xác định cấp theo độ sâu ngầm: cấp III, theo 

dung tích chứa (V = 315 m3): cấp IV. Cấp công trình Trạm cân: cấp III (cấp cao nhất xác 

định được). 

- Cách xác định cấp các công trình loại dân dụng như Nhà Điều hành, Trạm Y tế và các 

công trình khác xem Ví dụ 1 của Phụ lục này. 
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- Cách xác định cấp các công trình loại hạ tầng kỹ thuật (HTKT) như Sân bãi để máy móc 

thiết bị, Trạm xử lý nước thải, Hệ thống cấp nước và các công trình khác xem Ví dụ 2 của 

Phụ lục này. 

3.5. Ví dụ 5-Công trình công nghiệp - Thủy điện B 
Dự án đầu tư xây dựng “Thủy điện B” công suất 100 MW. Dự án có các công trình sau: 

- Đập dâng: cao 50 m, kết cấu đập bằng bê tông đặt trên nền đá; 

- Hồ chứa: dung tích 10 triệu m3 ứng với mực nước dâng bình thường; 

- Nhà máy: công suất lắp máy 100 MW; 

- Đường dây và trạm biến áp: cấp điện áp 110 kV; 

- Tòa nhà quản lý vận hành: diện tích sàn 2.000 m2, 4 tầng, không có tầng ngầm; 

- Nhà ở tập thể; 

- Đường giao thông nội bộ trong khu vực Nhà máy: đường ô tô, tốc độ < 30 km/h; 

và các công trình khác như Cửa lấy nước, Đường hầm dẫn nước, Tháp Điều áp, Kênh xả... 

Cấp công trình được xác định như sau: 

a) Dự án Thủy điện B có Dây chuyền công nghệ chính. Cấp công trình theo quy mô công 

suất được xác định theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này: tương ứng với 

Mục 1.2.5.3 Bảng 1.2 Phụ lục 1 và với tổng công suất lắp máy 100 MW, Thủy điện B có 

cấp công trình theo quy mô công suất là cấp I. 

b) Xác định cấp các công trình thuộc Thủy điện B 

- Hồ chứa: tương ứng với Mục 1.5.1.2 Bảng 1.5 Phụ lục 1. Cấp công trình xác định được 

theo dung tích: cấp III. 

- Đập dâng: không có tên trong Bảng 1.5 Phụ lục 1 vì vậy theo quy định tại Điểm a Khoản 1 

Điều 2 Thông tư này, chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục 2: 

công trình này tương ứng với Mục 2.8.2.a; cấp công trình xác định được: cấp II. 

- Cấp công trình của các công trình công nghiệp nằm trong khu vực Nhà máy: xác định theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này nếu như chúng có tên (hoặc loại phù hợp) trong 

Bảng 1.2 Phụ lục 1. Trường hợp công trình công nghiệp không có tên (hoặc loại phù hợp) 

trong Bảng 1.2 Phụ lục 1 thì chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu (sử dụng Bảng 2 

Phụ lục 2 Thông tư này). 

- Các công trình Cửa lấy nước, Đường hầm dẫn nước, Tháp Điều áp, Kênh xả: không có tên 

trong các Bảng phân cấp của Phụ lục 1 vì vậy theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 

Thông tư này, chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu bằng cách chọn loại kết cấu phù 

hợp trong Bảng 2 Phụ lục 2 Thông tư này để xác định cấp cho chúng; 

- Trạm biến áp và đường dây: tương ứng với Mục 1.2.5.11 Bảng 1.2 Phụ lục 1. Cấp công 

trình xác định được: cấp II. 

- Cách xác định cấp các công trình dân dụng như Nhà Điều hành, Nhà ở tập thể và các công 

trình khác xem Ví dụ 1 và Ví dụ 2 của Phụ lục này. 

- Cách xác định cấp của Đường giao thông nội bộ xem Ví dụ 1 của Phụ lục này. 

3.6. Ví dụ 6: Công trình công nghiệp - Nhà máy cơ khí C 
Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy cơ khí C” với Mục đích chế tạo các sản phẩm cơ khí nhỏ 

lẻ theo đặt hàng của các doanh nghiệp khác. Sản phẩm của nhà máy này khá đa dạng và tùy 

thuộc yêu cầu khách hàng nên tại thời Điểm lập dự án không xác định cụ thể được loại sản 

phẩm và sản lượng sản xuất. Dự án có các công trình sau: 

- Kho hàng: cao 1 tầng, nhịp kết cấu lớn nhất 24m, tổng diện tích sàn 6.000 m2, chiều cao 

tính từ mặt đất ngoài nhà tới đỉnh mái 12 m; 

- Nhà sản xuất chính (đặt các thiết bị và dây chuyền máy: tiện, dập, hàn...): dạng nhà công 

nghiệp 1 tầng, 3 nhịp, nhịp kết cấu lớn nhất 60 m, tổng diện tích nhà 10.000 m2, chiều cao 

nhà 18 m (tính từ mặt đất ngoài nhà tới đỉnh mái) 

- Tòa nhà văn phòng (sử dụng làm văn phòng, nhà ăn, chỗ nghỉ ca của công nhân.. 

- Sân bãi (sân bê tông, để vật tư máy móc): diện tích 1 ha; 

và các công trình khác như Nhà bảo vệ, Hàng rào, Trạm biến áp... 

Cấp công trình được xác định như sau: 
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a) Nhà máy cơ khí C có một công trình chính là Nhà sản xuất chính. Trong trường hợp này, 

khi xác định thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo Khoản 1 Điều 3 Thông 

tư này thì sử dụng cấp của công trình chính: cấp II (cấp của Nhà sản xuất chính được xác 

định tại Mục b của Ví dụ này). 

b) Xác định cấp các công trình thuộc Nhà máy cơ khí C: 

- Kho hàng: không có tên trong các Bảng phân cấp Phụ lục 1 vì vậy theo quy định tại Điểm 

a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này, chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 

Phụ lục 2: công trình này tương ứng với Mục 2.1.1; xác định cấp theo chiều cao: cấp III, 

theo số tầng cao: cấp IV, theo diện tích: cấp III, theo nhịp kết cấu: cấp III. Cấp công trình 

Kho hàng: cấp III (cấp cao nhất xác định được). 

- Nhà sản xuất chính: không có tên trong các Bảng 1.2 Phụ lục 1 vì vậy theo quy định tại 

Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này, chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo 

Bảng 2 Phụ lục 2: công trình này tương ứng với Mục 2.1.1; xác định cấp theo chiều cao: cấp 

III, theo số tầng: cấp IV, theo diện tích: cấp II, theo nhịp kết cấu: cấp II. Cấp công trình Nhà 

sản xuất chính: cấp II (cấp cao nhất xác định được). 

- Cách xác định cấp cho các công trình Tòa nhà văn phòng, Sân bãi, Nhà bảo vệ, Hàng rào, 

Trạm biến áp xem các Ví dụ 1 đến Ví dụ 4 của Phụ lục này. 

3.7. Ví dụ 7: Công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT) - Tháp truyền hình HN 
Dự án xây dựng “Tháp tuyền hình HN” cao 600 m. Dự án có các công trình sau: 

- Tháp chính: cao 600 m; 

- P1 (Sân làm bãi đỗ xe ngoài trời): diện tích 1 ha; 

- P2 (Sân vườn cây xanh): diện tích 5 ha; 

- P3 (Hệ thống chiếu sáng): chiếu sáng cho công viên cây xanh, đường đi bộ. 

Cấp công trình được xác định như sau: 

a) Dự án “Tháp truyền hình HN” có một công trình chính: Tháp chính. Trong trường hợp 

này, khi xác định thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo Khoản 1 Điều 3 

Thông tư này thì sử dụng cấp của công trình chính: cấp đặc biệt (cấp của Tháp chính được 

xác định tại Mục b của Ví dụ này). 

b) Xác định cấp các công trình thuộc dự án Tháp tuyền hình HN: 

- Tháp chính: không có tên trong Bảng 1.3 Phụ lục 1 vì vậy theo quy định tại Điểm a Khoản 

1 Điều 2 Thông tư này, chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 Phụ lục 

2: công trình này tương ứng với Mục 2.2.2; xác định cấp công trình theo chiều cao: cấp đặc 

biệt. 

- Công trình P1: cấp IV (cách xác định cấp công trình xem Ví dụ 1 của Phụ lục này). 

- Công trình P2: cấp III (cách xác định cấp công trình xem Ví dụ 1 của Phụ lục này). 

- Công trình P3: cấp III (cách xác định cấp công trình xem Ví dụ 1 của Phụ lục này). 

3.8. Ví dụ 8: Công trình HTKT - Nhà máy nước A 
Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy nước A” có công suất 50.000 m3/ngày đêm để cấp nước 

sinh hoạt cho một khu đô thị. Dự án có các công trình sau: 

- A1 (Tuyến ống dẫn nước thô từ nguồn về): đường kính trong D = 1.000 mm dài 5 km; 

- A2 (Bể chứa và xử lý nước): dung tích 12.000 m, đặt nửa nổi nửa ngầm, độ sâu ngầm 5 m, 

chiều cao 3 m; 

- A3 (Bể chứa nước sạch dự phòng): dung tích 3.000 m3, đặt nửa nổi nửa ngầm, độ sâu 

ngầm 5 m, chiều cao 3 m; 

- A4 (Trạm bơm nước sạch): công suất 70.000 m3/ngày đêm đặt trong Nhà 1 tầng cao 8 m, 

tổng diện tích sàn 1.000 m2; 

- A5 (Tuyến ống cấp nước chính): đường kính trong D = 800 mm, dài 10 km; 

- A6 (Tuyến ống cấp nước nhánh): đường kính trong D = 600 mm, dài 15 km; 

- A7 (Tuyến ống phân phối nước): đường kính D = 125 mm;  

và các công trình khác. 

Cấp công trình được xác định như sau: 
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a) Dự án Nhà máy nước A có Dây chuyền công nghệ chính, cấp công trình theo quy mô 

công suất được xác định theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này: tương ứng 

với Mục 1.3.1.1 Bảng 1.3 Phụ lục 1 và với công suất cung cấp nước sạch 50.000 m3/ngày 

đêm, Nhà máy nước A có cấp công trình theo quy mô công suất là cấp I. 

b) Xác định cấp các công trình thuộc dự án Nhà máy nước A: 

- Công trình A1: không có tên trong Bảng 1.3, Phụ lục 1 vì vậy theo quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều 2 Thông tư này, chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 

Phụ lục 2: công trình này tương ứng với Mục 2.10.1; cấp công trình A1 xác định được: cấp 

I. 

- Công trình A2: không có tên trong Bảng 1.3, Phụ lục 1 vì vậy theo quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều 2 Thông tư này, chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 

Phụ lục 2: công trình này tương ứng với nhóm 2.4; xác định cấp công trình theo dung tích 

chứa: cấp II, theo độ sâu ngầm: cấp III, theo chiều cao: cấp IV. Cấp công trình A2: cấp II 

(cấp cao nhất xác định được); 

- Công trình A3: cách xác định cấp tương tự như đối với công trình A2. Cấp công trình A3 

xác định được: cấp III. 

- Công trình A4: công trình này có quy mô công suất do đó cấp công trình xác định theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này như sau: 

+ Xác định cấp theo quy mô công suất: tương ứng với Mục 1.3.1.2 Bảng 1.3 Phụ lục 1; cấp 

công trình xác định được: cấp I; 

+ Xác định cấp theo quy mô kết cấu: tương ứng với Mục 2.1.1 Bảng 2 Phụ lục 2; xác định 

cấp công trình theo số tầng cao: cấp IV, theo chiều cao: cấp III, theo tổng diện tích sàn: cấp 

III. Cấp cao nhất xác định được theo quy mô kết cấu: cấp III. 

Như vậy cấp công trình A4 là cấp I (cấp cao nhất xác định được từ quy mô công suất và 

quy mô kết cấu). 

- Công trình A5: cách xác định cấp tương tự như đối với công trình A1. Cấp công trình A5 

xác định được: cấp I. 

- Công trình A6: cách xác định cấp tương tự như đối với công trình A1. Cấp công trình A6 

xác định được: cấp II. 

- Công trình A7: cách xác định cấp tương tự như đối với công trình A1. Cấp công trình A7 

xác định được: cấp IV. 

3.9. Ví dụ 9: Công trình HTKT - Nhà để xe ô tô, Bãi đỗ xe ô tô 

a) Nhà để xe A (nhà để xe ngầm, không có tầng nổi): 
Nhà để xe ngầm có 3 tầng ngầm, độ sâu 18 m (từ mặt đất đến mặt sàn tầng ngầm 3), tổng 

diện tích sàn 5.000 m2, số chỗ để xe: 400 xe ô tô. Cấp công trình này xác định như sau: 

- Xác định cấp theo quy mô công suất: tương ứng với Mục 1.3.9.1 Bảng 1.3 Phụ lục 1; xác 

định cấp công trình theo số chỗ để xe: cấp II; 

- Xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu: tương ứng với Mục 2.1.1 Bảng 2 Phụ lục 2; xác 

định cấp công trình theo số tầng ngầm: cấp II, theo độ sâu ngầm: cấp II, theo tổng diện tích 

sàn: cấp III. Cấp công trình cao nhất xác định được theo quy mô kết cấu: cấp II; 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, cấp công trình Nhà để xe A là cấp II (cấp 

cao nhất xác định được từ quy mô công suất và quy mô kết cấu). 

b) Nhà để xe B (có tầng nổi và tầng ngầm) 
Nhà để xe nổi có 3 tầng cao và 2 tầng ngầm với tổng diện tích sàn là 12.000 m2 (diện tích 

tầng ngầm: 4.500 m2, diện tích tầng nổi: 7.500 m ), số chỗ để xe: 400 xe (150 chỗ để xe 

dưới hầm và 250 chỗ để xe phần nổi), cấp công trình này xác định như sau: 

- Xác định cấp theo quy mô công suất: tương ứng với các Mục 1.3.9.1 và 1.3.9.2 Bảng 1.3 

Phụ lục 1; cấp công trình xác định được theo số chỗ để xe cho phần ngầm: cấp III, theo số 

chỗ để xe cho phần nổi: cấp III. cấp công trình cao nhất xác định được theo quy mô công 

suất: cấp III; 

- Xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu: tương ứng với Mục 2.1.1 Bảng 2 Phụ lục 2; cấp 

công trình xác định được: cấp II;. 
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Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, cấp công trình Nhà để xe B: cấp II (cấp 

cao nhất xác định được được từ quy mô công suất và quy mô kết cấu). 

c) Bãi đỗ xe C không có nhà để xe 
Bãi đỗ xe C: sân bê tông cốt thép diện tích 10.000 m2 và không có nhà để xe. Công trình 

tương ứng với Mục 1.3.9.3 Bảng 1.3 Phụ lục 1, cấp công trình xác định được theo diện tích 

của bãi đỗ xe: cấp IV. 

3.10. Ví dụ 10: Công trình Giao thông - Tuyến đường ô tô cao tốc A 
Dự án đầu tư xây dựng “Tuyến đường ô tô cao tốc A” dài 200 km, tốc độ thiết kế 120 km/h. 

Trên tuyến đường này có các công trình: 

- A1 (Đường ô tô cao tốc): tốc độ thiết kế 120 km/h; 

- A2 (Cầu đường bộ): 4 nhịp, nhịp lớn nhất 40 m, chiều cao trụ cầu 20 m; 

- A3 (Hầm giao thông đường bộ): hầm qua núi, có vỏ hầm bằng bê tông cốt thép, chiều dài 

300 m, diện tích mặt cắt ngang hầm 200 m2; 

- A4 (Trạm thu phí): kết cấu khung, có mái, chiều cao đến đỉnh công trình: 15 m, chiều dài 

nhịp kết cấu lớn nhất: 40 m; 

và các kết cấu nhỏ lẻ khác: cột biển báo, khung biển báo, hầm chui dân sinh, lan can đường. 

Cấp công trình được xác định như sau: 

a) Dự án Tuyến đường ô tô cao tốc A có một số công trình chính (A1, A2 và A3). Trong 

trường hợp này, khi xác định thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo Khoản 

1 Điều 3 Thông tư này thì sử dụng cấp của công trình chính có cấp cao nhất: cấp đặc biệt 

(cấp của công trình A1 được xác định tại Mục b Ví dụ này). 

b) Xác định cấp của các công trình trên “Tuyến đường ô tô cao tốc A” 

- Công trình A1: tương ứng với Mục 1.4.1.1 Bảng 1.4 Phụ lục 1; cấp công trình xác định 

theo tốc độ chạy xe thiết kế: cấp đặc biệt. 

- Công trình A2: không có tên trong Bảng 1.4 Phụ lục 1 vì vậy theo quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều 2 Thông tư này, chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 

Phụ lục 2: công trình này tương ứng với Mục 2.5.1; cấp công trình xác định được: cấp II. 

- Công trình A3: không có tên trong Bảng 1.4 Phụ lục 1 vì vậy theo quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều 2 Thông tư này, chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 

Phụ lục 2: công trình này tương ứng với nhóm 2.6, Bảng 2, Phụ lục 2; cấp công trình xác 

định được: cấp I. 

- Công trình A4: không có tên trong Bảng 1.4 Phụ lục 1 vì vậy theo quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều 2 Thông tư này, chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 

Phụ lục 2: công trình này tương ứng với Mục 2.1.3 Bảng 2 Phụ lục 2; cấp công trình xác 

định được: cấp III. 

- Các kết cấu nhỏ lẻ khác (cột biển báo, khung biển báo, hầm chui dân sinh, lan can 

đường...): nếu không có tên (hoặc loại phù hợp) với công trình trong Bảng 1.4 Phụ lục 1 thì 

xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu (sử dụng Bảng 2 Phụ lục 2). 

3.11. Ví dụ 11: Công trình Giao thông - Hải đăng M 
“Hải đăng M” xây dựng trên đảo, cao 50 m so với mặt đất ngoài công trình. Tầm hiệu lực 

hiệu dụng 8 hải lý. Cấp công trình của “Hải đăng M” được xác định như: 

- Xác định cấp theo quy mô công suất: tương ứng với Mục 1.4.6.4.b Bảng 1.4 Phụ lục 1; cấp 

công trình xác định được: cấp I. 

- Xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu: tương ứng với Mục 2.2.1 Bảng 2 Phụ lục 2; cấp 

công trình xác định được theo chiều cao: cấp II; 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, cấp công trình Hải đăng M: cấp I (cấp cao 

nhất xác định được từ quy mô công suất và quy mô kết cấu). 

3.12. Ví dụ 12 - Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) - Trang 

trại A 
Dự án đầu tư xây dựng “Trang trại A”, diện tích 30 ha bao gồm các công trình sau: 

- A1: Hệ thống cấp nước tưới cho diện tích tưới 25 ha; 

- A2: Hệ thống tiêu thoát nước cho diện tích 29,5 ha; 
1175



- A3 (Nhà kính ươm cây giống): 1 tầng, cao 12 m, nhịp kết cấu lớn nhất: 30 m, tổng diện 

tích: 4.000 m2; 

và các công trình khác: Nhà làm việc, Nhà ở cho người lao động, Hệ thống đường nội bộ; 

Trạm biến áp và đường dây; Hệ thống cấp nước sinh hoạt (Bể nước và đường ống); Hệ 

thống thoát nước thải sinh hoạt; các Kho hàng; Sân bãi, Tường rào. 

Cấp công trình được xác định như sau: 

a) Dự án Trang trại A có một số công trình chính (A1, A2 và A3). Trong trường hợp này, 

khi xác định thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo Khoản 1 Điều 3 Thông 

tư này thì sử dụng cấp của công trình chính có cấp cao nhất: cấp III (cấp của công trình A3 

được xác định tại Mục b Ví dụ này). 

b) Xác định cấp của các công trình thuộc Trang trại A 

- Công trình A1: tương ứng với Mục 1.5.1.1 Bảng 1.5 Phụ lục 1; xác định cấp công trình 

theo diện tích tưới: cấp IV. 

- Công trình A2: tương ứng với Mục 1.5.1.1 Bảng 1.5 Phụ lục 1; xác định cấp công trình 

theo diện tích tiêu thoát: cấp IV. 

- Công trình A3: không có tên trong Bảng 1.5 Phụ lục 1 vì vậy theo quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều 2 Thông tư này, chỉ xác định cấp theo loại và quy mô kết cấu. Theo Bảng 2 

Phụ lục 2: công trình này tương ứng với Mục 2.1.1; cấp công trình xác định được: cấp III. 

- Cách xác định cấp cho công trình khác xem các Ví dụ đã trình bày ở Phụ lục này./. 

1176



BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 08/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi Tiết về 

hợp đồng xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng 

và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng như sau: 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này hướng dẫn một số nội dung của các hợp đồng tư vấn xây dựng gồm: tư vấn

khảo sát xây dựng, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tư vấn thiết kế 

xây dựng công trình, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (sau đây gọi chung là tư 

vấn xây dựng) thuộc các dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả hợp đồng xây dựng giữa nhà 

đầu tư thực hiện dự án đối tác công tư PPP với nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án) 

sau: 

a) Dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,

tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập. 

b) Dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước từ

30% trở lên. 

c) Dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định tại Điểm a, b Khoản này có sử dụng vốn

nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ 

đồng trong tổng mức đầu tư của dự án. 

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý

thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng được quy định tại 

Khoản 1 Điều này trên lãnh thổ Việt Nam. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến 

hợp đồng tư vấn xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng quy định tại Thông tư này. 

3. Đối với hợp đồng tư vấn xây dựng thuộc các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính

thức (ODA), nếu Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với 

quy định của Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó. 

Điều 2. Hồ sơ hợp đồng tư vấn xây dựng và thứ tự ưu tiên 
1. Hồ sơ hợp đồng tư vấn xây dựng bao gồm hợp đồng tư vấn xây dựng có nội dung quy

định tại Điều 141 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các tài liệu kèm theo hợp đồng tư 

vấn xây dựng. 

2. Các tài liệu kèm theo hợp đồng tư vấn xây dựng là một bộ phận không tách rời của hợp

đồng, bao gồm: 

a) Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu.

b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng tư vấn hoặc Điều Khoản tham chiếu.

c) Điều kiện chung của hợp đồng tư vấn.

d) Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của bên giao thầu.

đ) Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của bên nhận thầu. 
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e) Báo cáo nghiên cứu khả thi (đối với tư vấn thiết kế xây dựng công trình) được duyệt. 

g) Biên bản đàm phán hợp đồng tư vấn, các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng. 

h) Các phụ lục của hợp đồng tư vấn. 

i) Các tài liệu khác có liên quan. 

3. Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng tư vấn do các bên thỏa thuận. 

Trường hợp các bên không thỏa thuận thì áp dụng theo thứ tự quy định tại Khoản 2 Điều 

này. 

Điều 3. Quản lý thực hiện hợp đồng 
Quản lý thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện theo Điều 7 Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP và các quy định sau: 

1. Nội dung chủ yếu của các kiến nghị, đề xuất, yêu cầu và các ý kiến phản hồi của các bên 

bao gồm: tên hợp đồng, thời gian kiến nghị (ngày, tháng, năm), thời hạn yêu cầu trả lời 

(ngày, tháng, năm), tên đơn vị yêu cầu, tên đơn vị trả lời, nội dung yêu cầu, danh Mục tài 

liệu kèm theo yêu cầu (nếu có), chi phí thay đổi kèm theo (nếu có) và các nội dung khác, ký 

tên (đóng dấu nếu cần). 

2. Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng: Thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 12 của Thông tư này. Khi ký kết hợp đồng tư vấn xây 

dựng các bên thống nhất tiến độ thực hiện hợp đồng, thời Điểm báo cáo, bàn giao công việc 

(các giai đoạn phân chia phải phù hợp với tiến độ trong hồ sơ dự thầu). 

3. Quản lý chất lượng: Thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

Các công việc bàn giao phải đảm bảo chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng công 

trình xây dựng. Bên nhận thầu phải có biện pháp quản lý chất lượng do mình thực hiện và 

chất lượng công việc do nhà thầu phụ thực hiện (nếu có). 

4. Quản lý khối lượng và giá hợp đồng: Thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 15 Nghị 

định số 37/2015/NĐ-CP và Khoản 1, Khoản 3 Điều 12 của Thông tư này. Các bên có trách 

nhiệm quản lý khối lượng công việc thực hiện và giá hợp đồng theo đúng hợp đồng và các 

tài liệu kèm theo hợp đồng đã ký kết. 

5. Quản lý an toàn, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ thực hiện theo quy định tại 

Điều 48 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

Đối với tư vấn khảo sát xây dựng, bên nhận thầu phải có các biện pháp bảo đảm an toàn cho 

người lao động và môi trường xung quanh. 

6. Quản lý Điều chỉnh hợp đồng và các nội dung khác của hợp đồng thực hiện quy định tại 

Điều 12 Thông tư này. 

Điều 4. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn khảo sát xây 

dựng 
1. Các thỏa thuận của các bên về nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng 

tư vấn khảo sát xây dựng phải phù hợp với giai đoạn đầu tư xây dựng công trình, quy chuẩn, 

tiêu chuẩn khảo sát xây dựng tương ứng với từng loại, cấp công trình xây dựng, nhiệm vụ 

khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu 

cầu, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất, các biên bản đàm phán hợp đồng. 

2. Gói thầu khảo sát xây dựng có thể bao gồm một số hoặc toàn bộ các công việc khảo sát 

sau: địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khí tượng thủy văn, hiện trạng công 

trình và các công việc khảo sát xây dựng khác. 

Nội dung công việc khảo sát xây dựng có thể bao gồm: 

a) Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 

46/2015/NĐ-CP. 

b) Thu thập và phân tích số liệu, tài liệu đã có. 

c) Khảo sát hiện trường. 

d) Xây dựng lưới khống chế, đo vẽ chi Tiết bản đồ địa hình. 

đ) Đo vẽ hệ thống công trình kỹ thuật ngầm. 

e) Lập lưới khống chế trắc địa các công trình dạng tuyến. 

g) Đo vẽ thủy văn, địa chất công trình, địa chất thủy văn. 
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h) Nghiên cứu địa vật lý. 

i) Khoan, lấy mẫu, thí nghiệm, xác định tính chất cơ lý, hóa học của đất, đá, nước. 

k) Quan trắc khí tượng, thủy văn, địa chất, địa chất thủy văn. 

l) Thực hiện đo vẽ hiện trạng công trình. 

m) Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. 

n) Các công việc khảo sát xây dựng khác. 

3. Khối lượng công tác khảo sát xây dựng được xác định căn cứ vào nhiệm vụ khảo sát xây 

dựng, giai đoạn đầu tư xây dựng công trình, quy chuẩn và tiêu chuẩn khảo sát xây dựng, yêu 

cầu và Điều kiện cụ thể của từng gói thầu khảo sát xây dựng. 

4. Sản phẩm của hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng có thể bao gồm: 

a) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 

46/2015/NĐ-CP. 

b) Các bản đồ địa hình, bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa chất thủy văn, bản vẽ hiện 

trạng công trình xây dựng, các mặt cắt địa hình, mặt cắt địa chất. 

c) Các phụ lục. 

Điều 5. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 
1. Các thỏa thuận của các bên về nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng 

tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải phù hợp với các quy định của 

pháp luật về đầu tư xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến dự án, chủ trương đầu tư 

hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ 

yêu cầu, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất, các biên bản đàm phán hợp đồng. 

2. Nội dung công việc chủ yếu của hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng có thể bao gồm: 

a) Nghiên cứu nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi. 

b) Nghiên cứu hồ sơ tài liệu đã có liên quan đến lập báo cáo nghiên cứu khả thi của hợp 

đồng. 

c) Khảo sát địa Điểm dự án, Điều tra, nghiên cứu thị trường, thu thập số liệu về tự nhiên, xã 

hội, kinh tế, môi trường phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi. 

d) Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây 

dựng năm 2014. 

đ) Sửa đổi, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng sau khi có ý kiến của cơ 

quan thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (nếu có). 

3. Khối lượng của hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được 

xác định căn cứ vào chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng 

(nếu có), nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế xây 

dựng, yêu cầu và Điều kiện cụ thể của từng gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi. 

4. Sản phẩm của hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là hồ sơ 

báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm: 

a) Thiết kế cơ sở. 

b) Các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trong đó bao gồm 

tổng mức đầu tư xây dựng công trình. 

Điều 6. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn thiết kế xây 

dựng công trình 
1. Các thỏa thuận của các bên về nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng 

tư vấn thiết kế xây dựng công trình phải căn cứ vào báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng, nhiệm vụ thiết kế được duyệt, phù hợp với bước thiết kế, loại, cấp công trình xây 

dựng, các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho 

công trình, hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất, các biên 

bản đàm phán hợp đồng. 

2. Nội dung công việc chủ yếu của hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng công trình có thể bao 

gồm: 
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a) Nghiên cứu báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kết quả khảo sát xây 

dựng, nhiệm vụ thiết kế được duyệt. 

b) Khảo sát thực địa để lập thiết kế. 

c) Thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại các Điều 78, 79 và 80 của Luật Xây dựng 

năm 2014. 

d) Sửa đổi bổ sung hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan thẩm định (nếu có). 

đ) Giám sát tác giả theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. 

3. Khối lượng của hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng công trình được xác định căn cứ vào 

nhiệm vụ thiết kế, quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế xây dựng, loại và cấp công trình cần 

thiết kế, yêu cầu và Điều kiện cụ thể của từng gói thầu thiết kế xây dựng công trình. 

4. Sản phẩm của hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng công trình được lập cho từng công trình 

bao gồm: 

a) Bản vẽ, thuyết minh thiết kế xây dựng công trình, các bản tính kèm theo. 

b) Chỉ dẫn kỹ thuật. 

c) Dự toán xây dựng công trình. 

d) Quy trình bảo trì công trình xây dựng. 

Điều 7. Nội dung và khối lượng công việc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 
1. Các thỏa thuận của các bên về nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng 

tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ vào nhiệm vụ giám sát, phù hợp 

với loại, cấp công trình xây dựng, các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công 

trình xây dựng, thiết kế được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, hồ sơ 

mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất, các biên bản đàm phán hợp 

đồng. 

2. Nội dung công việc của hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình có thể 

bao gồm giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường 

trong quá trình thi công. Nội dung công việc cụ thể của giám sát thi công xây dựng công 

trình thực hiện theo Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. 

3. Khối lượng của hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình được xác định căn 

cứ vào nhiệm vụ giám sát, quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế xây dựng, loại, cấp công trình 

xây dựng, thiết kế được duyệt, hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ 

đề xuất, các biên bản đàm phán hợp đồng, yêu cầu và Điều kiện cụ thể của từng gói thầu 

giám sát thi công xây dựng công trình. 

4. Sản phẩm của hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm: 

a) Báo cáo định kỳ: Cung cấp cho bên giao thầu, nhà thầu thi công các Báo cáo định kỳ 

hàng tuần về các công việc do bộ phận thi công đã và đang thực hiện tại công trường, trong 

đó có báo cáo các công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu trong kỳ báo cáo, nhận xét, 

đánh giá của bộ phận giám sát thi công về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động 

và vệ sinh môi trường. 

b) Báo cáo nghiệm thu từng hạng Mục: Sau mỗi công đoạn thi công phải thực hiện công tác 

nghiệm thu bộ phận, hạng Mục công trình đã hoàn thành để đánh giá về mặt kỹ thuật và 

chất lượng cũng như khối lượng công việc đã hoàn thành, nhận xét và đưa ra phương hướng 

thực hiện các công đoạn tiếp theo. 

c) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của bên giao thầu. 

Điều 8. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của hợp 

đồng tư vấn xây dựng 
Các thỏa thuận của các bên về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của 

hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 37/2015/NĐ-

CP và các quy định sau: 

1. Chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng phải phù hợp với nội dung hợp đồng tư vấn xây 

dựng đã ký kết giữa các bên; đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp 

dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng. Những sai sót trong sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây 
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dựng phải được bên nhận thầu hoàn chỉnh theo đúng các Điều Khoản thỏa thuận trong hợp 

đồng tư vấn xây dựng. 

2. Căn cứ nghiệm thu sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng: 

a) Hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết giữa các bên. 

b) Nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt đối với tư vấn khảo sát 

xây dựng; Nhiệm vụ tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt đối với tư vấn lập 

Báo cáo nghiên cứu khả thi; Nhiệm vụ thiết kế được duyệt, thiết kế các bước trước đó đã 

được phê duyệt đối với tư vấn thiết kế công trình xây dựng; Nhiệm vụ và quy trình giám sát 

thi công xây dựng được duyệt đối với tư vấn giám sát thi công xây dựng. 

c) Hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát xây dựng đối với tư vấn khảo sát xây dựng; Hồ sơ Báo 

cáo nghiên cứu khả thi đối với tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Hồ sơ thiết kế xây 

dựng công trình đối với tư vấn thiết kế công trình xây dựng; Hồ sơ giám sát thi công xây 

dựng được duyệt đối với tư vấn giám sát thi công xây dựng. 

d) Quy định của pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng cho hợp đồng tư 

vấn xây dựng. 

3. Biên bản nghiệm thu sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng phải ghi rõ những sản 

phẩm đã đủ Điều kiện nghiệm thu và những nội dung cần phải hoàn thiện (nếu có). 

Điều 9. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng 
Các thỏa thuận của các bên về thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng thực 

hiện theo quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy 

định sau: 

1. Tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện trình tự thực hiện công việc, thời gian thực hiện 

các công việc chính và toàn bộ thời gian thực hiện hợp đồng, mốc thời gian nghiệm thu (bao 

gồm cả nghiệm thu theo giai đoạn và nghiệm thu sản phẩm cuối cùng), thời gian bàn giao 

sản phẩm của hợp đồng. 

2. Các bên phải có kế hoạch bảo đảm tiến độ thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận đã ký kết. 

3. Tiến độ thực hiện hợp đồng được Điều chỉnh theo Khoản 2 Điều 12 Thông tư này. 

Điều 10. Giá hợp đồng tư vấn xây dựng 
Giá hợp đồng tư vấn xây dựng và Điều kiện áp dụng thực hiện theo quy định tại Điều 15 

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy định sau: 

1. Nội dung của giá hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng có thể bao gồm: chi phí vật liệu, chi 

phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí chung, chi phí lán trại, chi phí lập phương án và 

báo cáo kết quả khảo sát, chi phí di chuyển lực lượng khảo sát, thu nhập chịu thuế tính trước 

và thuế giá trị gia tăng. 

2. Nội dung của giá hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tư vấn 

thiết kế xây dựng công trình và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình có thể bao 

gồm: 

a) Chi phí chuyên gia (tiền lương và các chi phí liên quan), chi phí vật tư vật liệu, máy móc, 

chi phí quản lý, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước và 

thuế giá trị gia tăng. 

b) Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh sản phẩm tư vấn xây dựng sau các cuộc họp, báo 

cáo, kết quả thẩm định, phê duyệt. 

c) Chi phí đi thực địa. 

d) Chi phí đi lại khi tham gia vào quá trình nghiệm thu theo yêu cầu của bên giao thầu. 

đ) Chi phí giám sát tác giả đối với tư vấn thiết kế xây dựng công trình. 

e) Chi phí khác có liên quan. 

3. Giá hợp đồng tư vấn xây dựng không bao gồm: 

a) Chi phí cho các cuộc họp của bên giao thầu. 

b) Chi phí thẩm tra, phê duyệt sản phẩm của hợp đồng tư vấn. 

c) Chi phí khác mà các bên thỏa thuận không bao gồm trong giá hợp đồng. 

Điều 11. Thanh toán hợp đồng tư vấn xây dựng 
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Việc thanh toán, hồ sơ thanh toán, đồng tiền và hình thức thanh toán hợp đồng tư vấn xây 

dựng hiện theo quy định tại các Điều 19, 20 và 21 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy 

định sau: 

1. Hợp đồng tư vấn xây dựng có thể thanh toán 1 lần hoặc nhiều lần. 

2. Giai đoạn thanh toán có thể theo thời gian (tháng, quý,...) hoặc theo giai đoạn hoàn thành 

công việc tư vấn hoặc theo hạng Mục công trình, công trình. 

3. Thời Điểm thanh toán là ngày mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn xây dựng 

tương ứng với giai đoạn thanh toán. 

Điều 12. Điều chỉnh hợp đồng tư vấn xây dựng 
1. Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng tư vấn xây dựng theo quy định tại Điều 

37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Điều 16 của Thông tư này và các quy định sau: 

a) Trong quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng gặp bất khả kháng làm thay đổi khối 

lượng thực hiện hợp đồng thì việc xử lý bất khả kháng thực hiện theo quy định tại Điều 16 

của Thông tư này. 

b) Đối với hợp đồng trọn gói: Trường hợp bên giao thầu yêu cầu thay đổi phạm vi công việc 

(tăng, giảm) trong hợp đồng đã ký kết thì khối lượng công việc này phải được Điều chỉnh 

tương ứng. Việc Điều chỉnh khối lượng này là căn cứ để Điều chỉnh giá hợp đồng theo quy 

định tại Khoản 3 Điều này. 

c) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá Điều chỉnh thực hiện theo quy định tại 

Điểm b Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

d) Đối với khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết mà chưa 

có đơn giá trong hợp đồng thì các bên phải thống nhất đơn giá của các công việc này trước 

khi thực hiện. Đơn giá của các công việc này được xác định trên cơ sở thỏa thuận hợp đồng 

và quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Các bên phải ký kết 

phụ lục hợp đồng làm cơ sở cho việc thanh toán, quyết toán hợp đồng. Trường hợp các bên 

không thỏa thuận được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu 

mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành. 

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 

39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Điều 16 của Thông tư này và các quy định sau: 

a) Trường hợp thời hạn hoàn thành công việc tư vấn chậm so với tiến độ công việc của hợp 

đồng do lỗi của bên nhận thầu thì bên nhận thầu phải có giải pháp khắc phục để bảo đảm 

tiến độ hợp đồng. Nếu tiến độ thực hiện hợp đồng bị kéo dài so với tiến độ hợp đồng đã ký 

thì bên nhận thầu phải kiến nghị bên giao thầu gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Trường 

hợp phát sinh chi phí thì bên nhận thầu phải khắc phục bằng chi phí của mình. Nếu gây thiệt 

hại cho bên giao thầu thì phải bồi thường. 

b) Trường hợp thời hạn hoàn thành hợp đồng tư vấn chậm so với tiến độ của hợp đồng do 

lỗi của bên giao thầu thì bên giao thầu phải gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Trường 

hợp gây thiệt hại cho bên nhận thầu thì phải bồi thường. 

3. Điều chỉnh giá hợp đồng: Thực hiện theo Thông tư hướng dẫn về Điều chỉnh giá hợp 

đồng xây dựng của Bộ Xây dựng. 

4. Điều chỉnh các nội dung khác của hợp đồng tư vấn: Khi Điều chỉnh các nội dung khác 

ngoài các nội dung tại Khoản 1, 2 và 3 của Điều này thì các bên thống nhất Điều chỉnh trên 

cơ sở các thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu 
1. Quyền của bên giao thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 37/2015/NĐ-

CP và các quy định sau: 

a) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung sản phẩm tư vấn không đảm bảo chất lượng theo thỏa thuận hợp 

đồng 

b) Yêu cầu bên nhận thầu thay đổi cá nhân tư vấn không đáp ứng được yêu cầu năng lực 

theo quy định. 

2. Nghĩa vụ của bên giao thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP và các quy định sau: 
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a) Hướng dẫn bên nhận thầu về những nội dung liên quan đến dự án và hồ sơ mời thầu 

(hoặc hồ sơ yêu cầu); tạo Điều kiện để bên nhận thầu được tiếp cận với công trình, thực địa. 

b) Cử người có năng lực phù hợp để làm việc với bên nhận thầu. 

c) Tạo Điều kiện cho bên nhận thầu thực hiện công việc tư vấn xây dựng, thủ tục hải quan 

(nếu có). 

d) Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp. Bồi 

thường thiệt hại cho bên nhận thầu nếu bên giao thầu cung cấp thông tin không chính xác, 

không đầy đủ theo quy định của hợp đồng. 

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu 
1. Quyền của bên nhận thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 37/2015/NĐ-

CP và các quy định sau: 

a) Được quyền yêu cầu bên giao thầu thanh toán đúng hạn, yêu cầu thanh toán các Khoản 

lãi vay do chậm thanh toán theo quy định. 

b) Đối với tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Kiến nghị chủ đầu tư tạm dừng thi 

công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không 

bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không bảo đảm an toàn. 

2. Nghĩa vụ của bên nhận thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP và các quy định sau: 

a) Thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc của hợp đồng: 

Bên nhận thầu phải thu thập các thông tin liên quan đến các vấn đề có thể ảnh hưởng đến 

tiến độ, giá hợp đồng hoặc trách nhiệm của bên nhận thầu theo hợp đồng, hoặc các rủi ro có 

thể phát sinh cho bên nhận thầu trong việc thực hiện công việc tư vấn xây dựng được quy 

định trong hợp đồng. 

Trường hợp lỗi trong việc thu thập thông tin, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác của bên nhận thầu 

để hoàn thành công việc tư vấn xây dựng theo các Điều Khoản được quy định trong hợp 

đồng thì bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm. 

b) Thực hiện công việc đúng pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng và đảm 

bảo rằng tư vấn phụ (nếu có), nhân lực của tư vấn và tư vấn phụ sẽ luôn tuân thủ luật pháp. 

c) Nộp cho bên giao thầu các báo cáo và các tài liệu với số lượng và thời gian quy định 

trong hợp đồng. Bên nhận thầu thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan 

đến công việc tư vấn xây dựng có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công 

việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện. 

d) Bên nhận thầu có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan Điểm về các nội dung của 

công việc tư vấn xây dựng trong các buổi họp trình duyệt của các cấp có thẩm quyền do bên 

giao thầu tổ chức. 

đ) Sản phẩm tư vấn xây dựng phải được thực hiện bởi các chuyên gia có đủ Điều kiện năng 

lực hành nghề theo quy định của pháp luật. Bên nhận thầu phải sắp xếp, bố trí nhân lực của 

mình hoặc của nhà thầu phụ có kinh nghiệm và năng lực cần thiết như danh sách đã được 

bên giao thầu phê duyệt để thực Hiện công việc tư vấn xây dựng. 

e) Cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại 

bất kỳ thời Điểm theo yêu cầu của bên giao thầu cho tới ngày nghiệm thu sản phẩm tư vấn 

xây dựng đối với tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi; ngày hoàn thành và bàn giao công 

trình đối với tư vấn thiết kế công trình xây dựng. 

g) Cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định,... với số lượng 

theo đúng thỏa thuận của hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết. 

h) Tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn của bên giao thầu, trừ những hướng dẫn hoặc yêu cầu 

trái với luật pháp hoặc không thể thực hiện được. 

i) Tham gia nghiệm thu các giai đoạn, nghiệm thu chạy thử thiết bị, nghiệm thu hoàn thành 

hạng Mục công trình và toàn bộ công trình khi có yêu cầu của bên giao thầu đối với tư vấn 

giám sát thi công xây dựng công trình và tư vấn thiết kế xây dựng công trình. 

k) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra khi thực hiện không đúng nội dung hợp đồng 

tư vấn xây dựng đã ký kết. 
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Điều 15. Nhân lực của bên nhận thầu 
1. Nhân lực của bên nhận thầu phải đủ Điều kiện năng lực hành nghề theo quy định, trình độ 

chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp về nghề nghiệp, công việc của họ và phù hợp với quy 

định về Điều kiện năng lực trong pháp luật xây dựng. 

2. Chức danh, trình độ và thời gian của nhân lực dự kiến tham gia thực hiện công việc được 

quy định cụ thể trong hợp đồng. Trường hợp thay đổi nhân lực, bên nhận thầu phải trình bày 

lý do, đồng thời cung cấp lý lịch của người thay thế cho bên giao thầu, người thay thế phải 

có trình độ tương đương hoặc cao hơn người bị thay thế. 

Điều 16. Rủi ro và bất khả kháng 
Rủi ro và bất khả kháng thực hiện theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP 

và các quy định sau: 

1. Bất khả kháng khác trong hoạt động tư vấn xây dựng bao gồm các sự kiện sau: Khi thực 

hiện hợp đồng tư vấn xây dựng gặp hang caster, cổ vật, khảo cổ, túi bùn mà khi ký hợp 

đồng các bên chưa lường hết được. 

2. Trách nhiệm của các bên đối với rủi ro: 

a) Đối với những rủi ro đã tính trong giá hợp đồng thì khi rủi ro xảy ra bên nhận thầu phải 

chịu trách nhiệm bằng kinh phí của mình. 

b) Đối với những rủi ro đã được mua bảo hiểm thì chi phí khắc phục hậu quả các rủi ro này 

do đơn vị bảo hiểm chi trả và không dược tính vào giá hợp đồng. 

c) Bên nhận thầu phải bồi thường và chịu những tổn hại cho bên giao thầu đối với các hỏng 

hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) có liên quan do lỗi của 

mình gây ra. 

d) Bên giao thầu phải bồi thường những tổn hại cho bên nhận thầu đối với các thiệt hại, mất 

mát và chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) liên quan do lỗi của mình gây ra. 

3. Thông báo về bất khả kháng: 

a) Khi một bên gặp tình trạng bất khả kháng thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia 

trong thời gian sớm nhất, trong thông báo phải nêu rõ các nghĩa vụ, công việc liên quan đến 

hậu quả của bất khả kháng. 

b) Bên thông báo được miễn thực hiện công việc thuộc trách nhiệm của mình trong thời 

gian xảy ra bất khả kháng ảnh hưởng đến công việc theo nghĩa vụ hợp đồng. 

4. Trách nhiệm của các bên đối với bất khả kháng 

a) Nếu bên nhận thầu bị cản trở thực hiện nhiệm vụ của mình theo hợp đồng do bất khả 

kháng mà đã thông báo theo các Điều Khoản của hợp đồng dẫn đến chậm thực hiện công 

việc và phát sinh chi phí do bất khả kháng, bên nhận thầu sẽ có quyền đề nghị xử lý như 

sau: 

- Được kéo dài thời gian do sự chậm trễ theo quy định của Hợp đồng (gia hạn thời gian 

hoàn thành). 

- Được thanh toán các chi phí phát sinh theo các Điều Khoản quy định trong hợp đồng. 

b) Bên giao thầu phải xem xét quyết định các đề nghị của bên nhận thầu. 

c) Việc xử lý hậu quả bất khả kháng không áp dụng đối với các nghĩa vụ thanh toán tiền của 

bất cứ bên nào cho bên kia theo hợp đồng. 

5. Chấm dứt hợp đồng do bất khả kháng, thanh toán, hết trách nhiệm 

a) Nếu việc thực hiện các công việc của hợp đồng bị dừng do bất khả kháng đã được thông 

báo theo quy định của hợp đồng trong Khoảng thời gian mà tổng số ngày bị dừng lớn hơn 

số ngày do bất khả kháng đã được thông báo, thì một trong hai bên có quyền gửi thông báo 

chấm dứt hợp đồng cho bên kia. 

b) Đối với trường hợp chấm dứt này, bên giao thầu sẽ phải thanh toán cho bên nhận thầu: 

- Các Khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được thực hiện mà giá đã được nêu 

trong hợp đồng. 

- Chi phí cho thiết bị và vật tư được đặt hàng cho công trình đã được chuyển tới cho bên 

nhận thầu, hoặc những thứ bên nhận thầu có trách nhiệm chấp nhận giao hàng: Thiết bị và 
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vật tư này sẽ trở thành tài sản (và là rủi ro) của bên giao thầu khi đã được bên giao thầu 

thanh toán, và bên nhận thầu sẽ để cho bên giao thầu sử dụng. 

Điều 17. Hướng dẫn áp dụng mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng 
1. Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng công bố kèm theo Thông tư này để các tổ chức, cá nhân 

sử dụng để soạn thảo hợp đồng cho gói thầu thi công xây dựng. 

2. Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng công bố kèm theo Thông tư này sử dụng cho hợp đồng tư 

vấn giữa chủ đầu tư và nhà thầu; trường hợp bên giao thầu là tổng thầu thì các bên vận dụng 

mẫu hợp đồng này để thực hiện cho phù hợp. 

3. Khi sử dụng mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng công bố kèm theo Thông tư này để thỏa 

thuận, ký kết hợp đồng thì các bên căn cứ vào yêu cầu, Điều kiện cụ thể của gói thầu, các 

quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, hướng dẫn của Thông tư này và các hướng dẫn 

sau: 

a) Các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng các mốc thời gian cụ thể về thời hạn thanh toán, 

thời gian bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời hạn trả lời văn bản, thời gian chấm dứt hợp 

đồng và các trường hợp tương tự. 

b) Nếu phạm vi và yêu cầu công việc của gói thầu cụ thể khác với phạm vi và yêu cầu công 

việc trong mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng kèm theo Thông tư này, các bên Điều chỉnh, bổ 

sung cho phù hợp. 

c) Trường hợp các bên thống nhất phạm vi công việc nghiệm thu sản phẩm khác với mẫu 

hợp đồng tư vấn xây dựng kèm theo Thông tư này, thì các bên Điều chỉnh, bổ sung cho phù 

hợp. 

d) Trường hợp nhà thầu là nhà thầu liên danh, các bên thỏa thuận trong hợp đồng việc bảo 

đảm thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng và bảo lãnh tiền tạm ứng theo quy định. 

đ) Các bên thỏa thuận mức tạm ứng phù hợp với yêu cầu của hợp đồng thi công. 

e) Các bên thỏa thuận loại đồng tiền và hình thức thanh toán trong hợp đồng nhưng không 

trái với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và quy định của pháp luật về ngoại hối. 

g) Tùy theo tính chất và Điều kiện của từng dự án, gói thầu mà các bên lựa chọn loại giá 

hợp đồng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP cho phù hợp. 

Điều 18. Hiệu lực thi hành 
1. Xử lý chuyển tiếp 

a) Các hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký và đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu 

lực thi hành thì thực hiện theo quy định về hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành. 

b) Các hợp đồng tư vấn xây dựng đang trong quá trình đàm phán, chưa được ký kết nếu có 

nội dung nào chưa phù hợp với quy định tại Thông tư này thì báo cáo Người có thẩm quyền 

quyết định đầu tư xem xét, quyết định trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả 

của dự án đầu tư xây dựng và không gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các 

bên. 

c) Nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng trong các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã phê 

duyệt nhưng chưa phát hành nếu có nội dung nào chưa phù hợp với quy định tại Thông tư 

này thì phải Điều chỉnh lại cho phù hợp; trường hợp đó phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 

cầu, nếu có thay đổi nội dung liên quan đến hợp đồng cho phù hợp với các quy định của 

Thông tư này, thì phải thông báo cho tất cả các bên nhận thầu đó mua hồ sơ dự thầu, hồ sơ 

yêu cầu biết để Điều chỉnh các nội dung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cho phù hợp; trường 

hợp đã đóng thầu thì thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản này. 

2. Những nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng không hướng dẫn tại Thông tư này thì thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế cho Thông tư số 

08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn mẫu Hợp đồng một số 

công việc tư vấn xây dựng. 
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Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc CP; 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

Bùi Phạm Khánh 

MẪU HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG 
Kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một 

số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

(Địa danh), ngày …. tháng …. năm ….. 

HỢP ĐỒNG 

Tư vấn khảo sát xây dựng công trình, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn 

thiết kế xây dựng công trình, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 
Số: ……/(Năm) /... (Ký hiệu hợp đồng) 

Dự án hoặc công trình hoặc gói thầu 

Số ……………thuộc dự án ………… 
giữa 

(Tên giao dịch của chủ đầu tư) 
và 

(Tên giao dịch của Nhà thầu Tư vấn) 
PHẦN 1 - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi Tiết về 

hợp đồng xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng 

và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng Hướng 

dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng. 

Căn cứ ... (các căn cứ khác có liên quan) 

Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu tại văn bản số... 

PHẦN 2 - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG 

Hôm nay, ngày ..... tháng … năm …. tại (địa danh) ………………………….., chúng tôi 

gồm các bên dưới đây: 

Một bên là: 

Chủ đầu tư (hoặc đại diện của chủ đầu tư) 

Tên giao dịch ……………………………. 

Đại diện (hoặc người được ủy quyền) là: ……………………….. Chức vụ: …………….. 

Địa chỉ: …………………….. 

Tài Khoản: …………………… 

Mã số thuế: …………………………….. 

Đăng ký kinh doanh (nếu có) …………………………………….. 

Điện thoại: ……………………………         Fax: ……………………………… 

E-mail: ………………………………… 

và bên kia là: 

Nhà thầu 
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Tên giao dịch: 

Đại diện (hoặc người được ủy quyền) là: ……………….. Chức vụ: …………………. 

Địa chỉ: …………………………………………………….. 

Tài Khoản: ………………………………………………………… 

Mã số thuế: …………………………………………………………………….. 

Đăng ký kinh doanh (nếu có) …………………………………… 

Điện thoại: …………………………. Fax: …………………………….. 

E-mail: ………………………….. 

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số... ngày... tháng... năm... (trường hợp được ủy quyền) 

(Trường hợp là liên danh các nhà thầu thì phải ghi đầy đủ thông tin các thành viên trong 

liên danh và cử đại diện liên danh giao dịch). 

Các bên thống nhất thỏa thuận như sau: 

Điều 1. Các định nghĩa và diễn giải 
Các từ và cụm từ trong Hợp đồng này được hiểu theo các định nghĩa và diễn giải sau đây: 

1. Chủ đầu tư là ……(tên giao dịch chủ đầu tư). 

2. Nhà thầu là ………. (tên của nhà thầu). 

3. Dự án là dự án ... (tên dự án). 

4. Công trình là ... (tên công trình mà nhà thầu thực hiện công việc tư vấn xây dựng theo 

Hợp đồng). 

5. Gói thầu là ... (tên gói thầu mà nhà thầu thực hiện công việc tư vấn xây dựng theo Hợp 

đồng). 

6. Đại diện chủ đầu tư là người được chủ đầu tư nêu ra trong Hợp đồng hoặc được ủy quyền 

và thay mặt cho chủ đầu tư Điều hành công việc 

7. Đại diện nhà thầu là người được nhà thầu nêu ra trong Hợp đồng hoặc được nhà thầu chỉ 

định và thay mặt nhà thầu Điều hành công việc. 

8. Nhà thầu phụ là tổ chức hay cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để trực tiếp thực hiện công 

việc. 

9. Hợp đồng là toàn bộ Hồ sơ Hợp đồng tư vấn xây dựng theo quy định tại Điều 2 [Hồ sơ 

Hợp đồng và thứ tự ưu tiên]. 

10. Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của chủ đầu tư là toàn bộ tài liệu theo quy định tại 

Phụ lục số ... [Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của chủ đầu tư]. 

11. Hồ sơ Dự thầu (hoặc Hồ sơ đề xuất) của nhà thầu là toàn bộ tài liệu theo quy định tại 

Phụ lục số ... [Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) của nhà thầu]. 

12. Đơn dự thầu là đề xuất của nhà thầu có ghi giá dự thầu để thực hiện công việc theo đúng 

các yêu cầu của hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu). 

13. Bên là chủ đầu tư hoặc nhà thầu tùy theo hoàn cảnh cụ thể. 

14. Ngày được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng dương lịch. 

15. Ngày làm việc là ngày dương lịch, trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định của pháp 

luật. 

16. Bất khả kháng được định nghĩa tại Điều 21 [Rủi ro và bất khả kháng] 

17. Luật là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 2. Hồ sơ Hợp đồng tư vấn xây dựng và thứ tự ưu tiên 
1. Hồ sơ Hợp đồng bao gồm hợp đồng tư vấn xây dựng và các tài liệu tại Khoản 2 dưới đây. 

2. Các tài liệu kèm theo Hợp đồng là bộ phận không tách rời của Hợp đồng tư vấn xây 

dựng. Các tài liệu kèm theo Hợp đồng và thứ tự ưu tiên để xử lý mâu thuẫn giữa các tài liệu 

bao gồm: 

a) Văn bản thông, báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu; 

b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng hoặc Điều Khoản tham chiếu đối với hợp đồng tư vấn xây 

dựng; 

c) Điều kiện chung của hợp đồng; 

d) Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của bên giao thầu; 

đ) Các bản vẽ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật; 
1187



e) Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của bên nhận thầu; 

g) Biên bản đàm phán hợp đồng, văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng; 

h) Các phụ lục của hợp đồng; 

i) Các tài liệu khác có liên quan. 

3. Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng áp dụng theo thứ tự quy 

định tại Khoản 2 Điều này. 

Điều 3. Trao đổi thông tin 
1. Các thông báo, chấp thuận, chứng chỉ, quyết định,... đưa ra phải bằng văn bản và được 

chuyển đến bên nhận bằng đường bưu điện, bằng fax, hoặc email theo địa chỉ các bên đã 

quy định trong Hợp đồng. 

2. Trường hợp bên nào thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo cho bên kia để đảm bảo 

việc trao đổi thông tin. Nếu bên thay đổi địa chỉ mà không thông báo cho bên kia thì phải 

chịu mọi hậu quả do việc thay đổi địa chỉ mà không thông báo. 

Điều 4. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng trong Hợp đồng 
1. Hợp đồng này chịu sự Điều chỉnh của hệ thống pháp luật của Việt Nam. 

2. Ngôn ngữ của Hợp đồng này được thể hiện bằng tiếng Việt. 

(Trường hợp hợp đồng có yếu tố nước ngoài thì ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và tiếng 

nước ngoài do các bên thỏa thuận; trường hợp không thỏa thuận được thì sử dụng tiếng 

Anh (các bên thỏa thuận ngôn ngữ sử dụng trong quá trình giao dịch hợp đồng và thứ tự ưu 

tiên sử dụng ngôn ngữ để giải quyết tranh chấp hợp đồng, nếu có)). 

Điều 5. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn khảo sát xây 

dựng 
1. Nội dung và khối lượng công việc nhà thầu thực hiện được thể hiện cụ thể trong Phụ lục 

số .... [Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của chủ đầu tư] và các thỏa thuận tại các biên 

bản đàm phán hợp đồng giữa các bên, bao gồm các công việc chủ yếu sau: 

a) Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 

46/2015/NĐ-CP. 

b) Thu thập và phân tích số liệu, tài liệu đã có. 

c) Khảo sát hiện trường. 

d) Xây dựng lưới khống chế, đo vẽ chi Tiết bản đồ địa hình. 

đ) Đo vẽ hệ thống công trình kỹ thuật ngầm. 

e) Lập lưới khống chế trắc địa các công trình dạng tuyến. 

g) Đo vẽ thủy văn, địa chất công trình, địa chất thủy văn. 

h) Nghiên cứu địa vật lý. 

i) Khoan, lấy mẫu, thí nghiệm, xác định tính chất cơ lý, hóa học của đất, đá, nước. 

k) Quan trắc khí tượng, thủy văn, địa chất, địa chất thủy văn. 

l) Thực hiện đo vẽ hiện trạng công trình. 

m) Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. 

n) Các công việc khảo sát xây dựng khác. 

2. Nhà thầu cung cấp sản phẩm của hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng bao gồm: 

a) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 

46/2015/NĐ-CP. 

b) Các bản đồ địa hình, bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa chất thủy văn, bản vẽ hiện 

trạng công trình xây dựng, các mặt cắt địa hình, mặt cắt địa chất. 

c) Các phụ lục. 

Điều 6. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 
1. Nội dung và khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn nhà thầu thực hiện 

được thể hiện cụ thể trong Phụ lục số... [Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của chủ đầu 

tư] và các thỏa thuận tại các biên bản đàm phán hợp đồng giữa các bên bao gồm các nội 

dung chủ yếu sau: 

a) Nghiên cứu nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi. 
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b) Nghiên cứu hồ sơ tài liệu đã có liên quan đến lập báo cáo nghiên cứu khả thi của hợp 

đồng. 

c) Khảo sát địa Điểm dự án, Điều tra, nghiên cứu thị trường, thu thập số liệu về tự nhiên, xã 

hội, kinh tế, môi trường phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi. 

d) Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây 

dựng năm 2014. 

đ) Sửa đổi, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng sau khi có ý kiến của cơ 

quan thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (nếu có). 

2. Nhà thầu cung cấp sản phẩm của hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng bao gồm: 

a) Thiết kế cơ sở. 

b) Các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trong đó bao gồm 

tổng mức đầu tư xây dựng công trình. 

Điều 7. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn thiết kế xây 

dựng công trình 
1. Nội dung và khối lượng công việc nhà thầu thực hiện được thể hiện cụ thể trong Phụ lục 

số... [Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của chủ đầu tư] và các thỏa thuận tại các biên 

bản đàm phán hợp đồng giữa các bên bao gồm các công việc chủ yếu sau: 

a) Nghiên cứu báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kết quả khảo sát xây 

dựng, nhiệm vụ thiết kế được duyệt. 

b) Khảo sát thực địa để lập thiết kế. 

c) Thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại các Điều 78, 79 và 80 của Luật Xây dựng 

năm 2014. 

d) Sửa đổi bổ sung hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan thẩm định (nếu có). 

đ) Giám sát tác giả theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. 

2. Nhà thầu cung cấp sản sản phẩm của hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng công trình được 

lập cho từng công trình bao gồm: 

a) Bản vẽ, thuyết minh thiết kế xây dựng công trình, các bản tính kèm theo. 

b) Chỉ dẫn kỹ thuật. 

c) Dự toán xây dựng công trình. 

d) Quy trình bảo trì công trình xây dựng 

Điều 8. Nội dung và khối lượng công việc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 
1. Nội dung và khối lượng công việc nhà thầu thực hiện được thể hiện cụ thể trong Phụ lục 

số... [Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của chủ đầu tư] và các thỏa thuận tại các biên 

bản đàm phán hợp đồng giữa các bên bao gồm các công việc chủ yếu sau: 

Nội dung công việc của hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm 

giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong 

quá trình thi công. Nội dung công việc cụ thể của giám sát thi công xây dựng công trình 

thực hiện theo Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. 

2. Nhà thầu phải lập và trình sản phẩm của hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng 

công trình bao gồm: 

a) Báo cáo định kỳ: Cung cấp cho bên giao thầu, nhà thầu thi công các Báo cáo định kỳ 

hàng tuần về các công việc do bộ phận thi công đã và đang thực hiện tại công trường, trong 

đó có báo cáo các công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu trong kỳ báo cáo, nhận xét, 

đánh giá của bộ phận giám sát thi công về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động 

và bảo vệ môi trường. 

b) Báo cáo nghiệm thu từng hạng Mục: Sau mỗi công đoạn thi công phải thực hiện công tác 

nghiệm thu bộ phận, hạng Mục công trình đã hoàn thành để đánh giá về mặt kỹ thuật và 

chất lượng cũng như khối lượng công việc đã hoàn thành, nhận xét và đưa ra phương hướng 

thực hiện các công đoạn tiếp theo. 

c) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của bên giao thầu. 

Điều 9. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn xây dựng 
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1. Chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng phải phù hợp với nội dung hợp đồng tư vấn xây 

dựng đã ký kết giữa các bên; đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp 

dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng. Những sai sót trong sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây 

dựng phải được bên nhận thầu hoàn chỉnh theo đúng các Điều Khoản thỏa thuận trong hợp 

đồng tư vấn xây dựng. 

2. Số lượng hồ sơ sản phẩm tư vấn xây dựng của Hợp đồng là... bộ 

Điều 10. Nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng 
1. Căn cứ nghiệm thu sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng: 

a) Hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết giữa các bên. 

b) Hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát xây dựng đối với tư vấn khảo sát xây dựng; Hồ sơ Báo 

cáo nghiên cứu khả thi đối với tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Hồ sơ thiết kế xây 

dựng công trình đối với tư vấn thiết kế công trình xây dựng; Hồ sơ giám sát thi công xây 

dựng được duyệt đối với tư vấn giám sát thi công xây dựng. 

c) Nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt đối với tư vấn khảo sát 

xây dựng; Nhiệm vụ tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt đối với tư vấn lập 

Báo cáo nghiên cứu khả thi; Nhiệm vụ thiết kế được duyệt, thiết kế các bước trước đó đã 

được phê duyệt đối với tư vấn thiết kế công trình xây dựng; Nhiệm vụ và quy trình giám sát 

thi công xây dựng được duyệt đối với tư vấn giám sát thi công xây dựng. 

d) Quy định của pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng cho hợp đồng tư 

vấn xây dựng. 

2. Nghiệm thu sản phẩm được tiến hành... lần 

Lần 1: Sau khi nhà thầu hoàn thành... 

Lần 2: Sau khi nhà thầu hoàn thành... 

Lần cuối: Sau khi đã nhận đầy đủ hồ sơ, tài liệu sản phẩm tư vấn xây dựng do nhà thầu cung 

cấp, chủ đầu tư căn cứ vào Hợp đồng này, các tiêu chuẩn, quy chuẩn để tổ chức nghiệm thu 

sản phẩm tư vấn xây dựng. Những sai sót trong sản phẩm tư vấn xây dựng nhà thầu phải 

hoàn chỉnh theo đúng các Điều Khoản thỏa thuận trong Hợp đồng. 

Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là biên bản nghiệm thu chất lượng (theo quy 

định về quản lý chất lượng công trình) có ghi cả khối lượng. 

Điều 11. Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng tư vấn xây dựng 
1. Tiến độ thực hiện Hợp đồng được quy định cụ thể tại Phụ lục số... [Tiến độ thực hiện 

công việc] với tổng thời gian thực hiện là ... ngày kể từ ngày Hợp đồng này có hiệu lực, bao 

gồm cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ (thời gian trên không bao gồm thời gian thẩm định, phê 

duyệt và các trường hợp bất khả kháng). 

2. Tiến độ chi Tiết: 

Nhà thầu sẽ hoàn thành phần... vào ngày... tháng... năm.... 

Nhà thầu sẽ hoàn thành phần... vào ngày... tháng... năm.... 

3. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, trường hợp nhà thầu hoặc chủ đầu tư gặp khó khăn 

dẫn đến chậm trễ thời gian thực hiện Hợp đồng thì một bên phải thông báo cho bên kia biết, 

đồng thời nêu rõ lý do cùng thời gian dự tính kéo dài. Sau khi nhận được thông báo kéo dài 

thời gian của một bên, bên kia sẽ nghiên cứu xem xét. Trường hợp chấp thuận gia hạn hợp 

đồng, các bên sẽ thương thảo và ký kết Phụ lục bổ sung Hợp đồng. 

4. Việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng không được phép làm tăng giá hợp đồng nếu 

việc chậm trễ do lỗi của nhà thầu. 

Điều 12. Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán 
1. Giá hợp đồng 

a) Giá hợp đồng được xác định với số tiền là:.... đồng (Bằng chữ: …). 

b) Điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo Điều 13 [Điều chỉnh hợp đồng]. 

2. Nội dung của giá Hợp đồng 

a) Nội dung của giá hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng bao gồm: chi phí vật liệu, chi phí 

nhân công, chi phí máy thi công, chi phí chung, chi phí lán trại, chi phí lập phương án và 
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báo cáo kết quả khảo sát, chi phí di chuyển lực lượng khảo sát, thu nhập chịu thuế tính trước 

và thuế giá trị gia tăng. 

b) Nội dung của giá hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tư vấn 

thiết kế xây dựng công trình và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm: 

- Chi phí chuyên gia (tiền lương và các chi phí liên quan), chi phí vật tư vật liệu, máy móc, 

chi phí quản lý, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước và 

thuế giá trị gia tăng. 

- Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh sản phẩm tư vấn xây dựng sau các cuộc họp, báo 

cáo, kết quả thẩm định, phê duyệt. 

- Chi phí đi thực địa. 

- Chi phí đi lại khi tham gia vào quá trình nghiệm thu theo yêu cầu của bên giao thầu. 

- Chi phí giám sát tác giả đối với tư vấn thiết kế xây dựng công trình. 

- Chi phí khác có liên quan. 

c) Giá hợp đồng tư vấn xây dựng không bao gồm: 

- Chi phí cho các cuộc họp của bên giao thầu. 

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt sản phẩm của hợp đồng tư vấn. 

- Chi phí khác mà các bên thỏa thuận không bao gồm trong giá hợp đồng. 

3. Tạm ứng: 

Thời gian chậm nhất là ... ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực, chủ đầu tư tạm ứng cho 

nhà thầu ... % giá hợp đồng tương ứng số tiền là ... 

Bằng chữ: ……….. 

4. Tiến độ thanh toán 

Số lần thanh toán là... lần (số lần cụ thể do các bên thỏa thuận). 

Lần 1... sau khi nhà thầu hoàn thành phần (công việc hoặc hạng Mục), chủ đầu tư thanh toán 

cho nhà thầu...% giá trị hợp đồng. 

Lần 2... sau khi nhà thầu hoàn thành phần (công việc hoặc hạng Mục), chủ đầu tư thanh toán 

cho nhà thầu...% giá trị hợp đồng. 

Lần cuối cùng sau khi nhà thầu hoàn thành các công việc theo nghĩa vụ trong Hợp đồng. 

Trong vòng... ngày, kể từ ngày chủ đầu tư nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của nhà 

thầu, chủ đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu. 

5. Hồ sơ thanh toán gồm: 

a) Đối với hợp đồng trọn gói: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo Phụ lục số... [Biên bản nghiệm thu khối 

lượng]. 

(Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là biên bản nghiệm thu chất lượng (theo quy 

định về quản lý chất lượng công trình) có ghi cả khối lượng). 

- Bảng tính giá trị khối lượng phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi Hợp đồng theo Phụ lục số... 

[Bảng tính giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng] 

- Đề nghị thanh toán của nhà thầu bao gồm: Giá trị hoàn thành theo Hợp đồng, giá trị cho 

những công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng (nếu có), giá trị đề nghị thanh 

toán sau khi đã bù trừ các Khoản này theo Phụ lục số... [Đề nghị thanh toán]. 

b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định (áp dụng đối với công tác khảo sát xây dựng công 

trình): 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế theo mẫu tại Phụ lục số.... [Biên bản 

nghiệm thu khối lượng]. 

- Bảng tính giá trị những công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng (nếu có) theo Phụ lục 

số... [Bảng tính giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng]. 

- Đề nghị thanh toán của nhà thầu bao gồm: Giá trị hoàn thành theo Hợp đồng, giá trị cho 

những công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng (nếu có), giá trị đề nghị thanh 

toán sau khi đã bù trừ các Khoản này theo Phụ lục số... [Đề nghị thanh toán]. 

c) Đối với hợp đồng theo đơn giá Điều chỉnh (áp dụng đối với công tác khảo sát xây dựng 

công trình): 
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- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế theo mẫu tại Phụ lục số... [Biên bản 

nghiệm thu khối lượng]. 

- Bảng tính đơn giá đã Điều chỉnh do trượt giá (đơn giá thanh toán) theo thỏa thuận trong 

hợp đồng Phụ lục số .... 

- Bảng tính giá trị những công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng (nếu có) theo Phụ lục 

số... [Bảng tính giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng]. 

- Đề nghị thanh toán của nhà thầu bao gồm: Giá trị hoàn thành theo Hợp đồng, giá trị cho 

những công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng (nếu có), giá trị đề nghị thanh 

toán sau khi đã bù trừ các Khoản này theo Phụ lục số... [Đề nghị thanh toán]. 

6. Đồng tiền thanh toán là đồng tiền Việt Nam. 

(Trường hợp hợp đồng có sự tham gia của phía nước ngoài thì đồng tiền thanh toán là đồng 

tiền Việt Nam và ngoại tệ. Trường hợp cụ thể do các bên thỏa thuận phù hợp với hồ sơ mời 

thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và không trái pháp luật). 

Điều 13. Điều chỉnh hợp đồng 
1. Điều chỉnh khối lượng công việc 

a) Đối với hợp đồng trọn gói: Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu thay đổi phạm vi công việc 

(tăng, giảm) trong Hợp đồng thì đối với khối lượng công việc này các bên thỏa thuận Điều 

chỉnh tương ứng. 

b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá Điều chỉnh: Những khối lượng công 

việc bổ sung hợp lý chưa có đơn giá trong Hợp đồng thì chủ đầu tư và nhà thầu phải thống 

nhất đơn giá của các công việc này trước khi thực hiện; các khối lượng công việc đã có đơn 

giá trong Hợp đồng được xác định theo khối lượng hoàn thành thực tế (tăng hoặc giảm so 

với khối lượng trong Hợp đồng) được nghiệm thu. 

c) Đối với khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết mà chưa 

có đơn giá trong hợp đồng thì được xác định trên cơ sở thỏa thuận hợp đồng và quy định 

pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Các bên phải ký kết phụ lục hợp 

đồng làm cơ sở cho việc thanh toán, quyết toán hợp đồng. 

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng 

a) Trường hợp thời hạn hoàn thành công việc tư vấn chậm so với tiến độ công việc của Hợp 

đồng do lỗi của nhà thầu thì nhà thầu phải có giải pháp khắc phục để bảo đảm tiến độ hợp 

đồng. Nếu tiến độ thực hiện hợp đồng bị kéo dài so với tiến độ hợp đồng đã ký thì nhà thầu 

phải kiến nghị chủ đầu tư gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Trường hợp phát sinh chi 

phí thì nhà thầu phải khắc phục bằng chi phí của mình. Nếu gây thiệt hại cho chủ đầu tư thì 

nhà thầu phải bồi thường. 

b) Trường hợp thời hạn hoàn thành hợp đồng tư vấn chậm so với tiến độ của Hợp đồng do 

lỗi của chủ đầu tư thì chủ đầu tư phải gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Trường hợp gây 

thiệt hại cho nhà thầu thì phải bồi thường. 

3. Điều chỉnh giá hợp đồng: Thực hiện theo Thông tư hướng dẫn về Điều chỉnh giá hợp 

đồng xây dựng của Bộ Xây dựng. 

4. Điều chỉnh các nội dung khác của Hợp đồng này thì các bên thống nhất Điều chỉnh trên 

cơ sở các thỏa thuận trong Hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 14. Bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có) và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (đối với 

trường hợp các bên thỏa thuận phải có bảo lãnh tiền tạm ứng) 
1. Nhà thầu tư vấn phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng tương đương... % giá hợp đồng. 

2. Nhà thầu tư vấn sẽ không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp 

nhà thầu từ chối thực hiện hợp đồng đã ký kết. 

3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được hoàn trả cho nhà thầu tư vấn khi đã hoàn thành các 

công việc theo thỏa thuận của hợp đồng. 

4. Nhà thầu tư vấn phải nộp cho chủ đầu tư bảo lãnh tạm ứng hợp đồng tương đương giá trị 

Khoản tiền tạm ứng trước khi chủ đầu tư thực hiện việc tạm ứng. (Nếu là liên danh các nhà 

thầu thì từng thành viên trong liên danh phải nộp bảo lãnh tạm ứng hợp đồng tương đương 

với giá trị Khoản tiền tạm ứng cho từng thành viên). 
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Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được khấu trừ tương ứng với giá trị giảm trừ tiền 

tạm ứng qua mỗi lần thanh toán. 

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn 
1. Quyền của nhà thầu tư vấn: 

a) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ tư vấn và phương 

tiện làm việc theo thỏa thuận hợp đồng (nếu có). 

b) Được đề xuất thay đổi Điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn vì lợi ích của chủ đầu tư hoặc 

khi phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn. 

c) Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng và những yêu cầu trái 

pháp luật của chủ đầu tư. 

d) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định của pháp luật (đối với sản phẩm tư vấn có 

quyền tác giả). 

đ) Được quyền yêu cầu bên giao thầu thanh toán đúng hạn, yêu cầu thanh toán các Khoản 

lãi vay do chậm thanh toán theo quy định. 

e) Đối với tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Kiến nghị chủ đầu tư tạm dừng thi 

công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không 

bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không bảo đảm an toàn. 

2. Nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn: 

a) Hoàn thành công việc đúng tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

b) Đối với hợp đồng tư vấn thiết kế: Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng cùng chủ 

đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám sát tác 

giả, trả lời các nội dung có liên quan đến hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

c) Bảo quản và giao lại cho chủ đầu tư những tài liệu và phương tiện làm việc do chủ đầu tư 

cung cấp theo hợp đồng sau khi hoàn thành công việc (nếu có). 

d) Thông báo ngay bằng văn bản cho chủ đầu tư về những thông tin, tài liệu không đầy đủ, 

phương tiện làm việc không đảm bảo chất lượng để hoàn thành công việc. 

đ) Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng và pháp luật có quy định. 

e) Thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc của hợp đồng: 

Nhà thầu tư vấn phải thu thập các thông tin liên quan đến các vấn đề có thể ảnh hưởng đến 

tiến độ, giá hợp đồng hoặc trách nhiệm của bên nhận thầu theo hợp đồng, hoặc các rủi ro có 

thể phát sinh cho bên nhận thầu trong việc thực hiện công việc tư vấn xây dựng được quy 

định trong hợp đồng. 

Trường hợp lỗi trong việc thu thập thông tin, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác của nhà thầu tư 

vấn để hoàn thành công việc tư vấn xây dựng theo các Điều Khoản được quy định trong hợp 

đồng thì bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm. 

g) Thực hiện công việc đúng pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng và đảm 

bảo rằng tư vấn phụ (nếu có), nhân lực của tư vấn và tư vấn phụ sẽ luôn tuân thủ luật pháp. 

h) Nộp cho chủ đầu tư các báo cáo và các tài liệu với số lượng và thời gian quy định trong 

hợp đồng. Nhà thầu tư vấn thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến 

công việc tư vấn xây dựng có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công việc 

theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện. 

i) Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan Điểm về các nội dung của 

công việc tư vấn xây dựng trong các buổi họp trình duyệt của các cấp có thẩm quyền do chủ 

đầu tư tổ chức. 

k) Sản phẩm tư vấn xây dựng phải được thực hiện bởi các chuyên gia có đủ Điều kiện năng 

lực hành nghề theo quy định của pháp luật. Nhà thầu tư vấn phải sắp xếp, bố trí nhân lực 

của mình hoặc của nhà thầu phụ có kinh nghiệm và năng lực cần thiết như danh sách đã 

được chủ đầu tư phê duyệt để thực hiện công việc tư vấn xây dựng. 

l) Cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại 

bất kỳ thời Điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư cho tới ngày nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây 

dựng đối với tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi; ngày hoàn thành và bàn giao công trình 

đối với tư vấn thiết kế công trình xây dựng. 
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m) Cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định,... với số lượng 

theo đúng thỏa thuận của hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết. 

n) Tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn của chủ đầu tư, trừ những hướng dẫn hoặc yêu cầu 

trái với luật pháp hoặc không thể thực hiện được. 

q) Tham gia nghiệm thu các giai đoạn, nghiệm thu chạy thử thiết bị, nghiệm thu hoàn thành 

hạng Mục công trình và toàn bộ công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư đối với tư vấn 

giám sát thi công xây dựng công trình và tư vấn thiết kế xây dựng công trình. 

s) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra khi thực hiện không đúng nội dung hợp đồng 

tư vấn xây dựng đã ký kết. 

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư 
1. Quyền của chủ đầu tư: 

a) Được quyền sở hữu và sử dụng sản phẩm tư vấn xây dựng theo hợp đồng. 

b) Từ chối nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng không đạt chất lượng theo hợp đồng. 

c) Kiểm tra chất lượng công việc của nhà thầu tư vấn nhưng không làm cản trở hoạt động 

bình thường của nhà thầu tư vấn. 

d) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung sản phẩm tư vấn không đảm bảo chất lượng theo thỏa thuận 

hợp đồng 

đ) Yêu cầu bên nhận thầu thay đổi cá nhân tư vấn không đáp ứng được yêu cầu năng lực 

theo quy định. 

2. Nghĩa vụ của chủ đầu tư: 

a) Cung cấp cho nhà thầu tư vấn thông tin về yêu cầu công việc, tài liệu, bảo đảm thanh toán 

và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu 

có). 

b) Bảo đảm quyền tác giả đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả theo hợp đồng. 

c) Giải quyết kiến nghị của nhà thầu tư vấn theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện hợp 

đồng đúng thời hạn do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. 

d) Thanh toán đầy đủ cho nhà thầu tư vấn theo đúng tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong 

hợp đồng. 

đ) Hướng dẫn nhà thầu tư vấn về những nội dung liên quan đến dự án và hồ sơ mời thầu 

(hoặc hồ sơ yêu cầu); tạo Điều kiện để bên nhận thầu được tiếp cận với công trình, thực địa. 

e) Cử người có năng lực phù hợp để làm việc với nhà thầu tư vấn. 

g) Tạo Điều kiện cho bên nhận thầu thực hiện công việc tư vấn xây dựng, thủ tục hải quan 

(nếu có). 

h) Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp. Bồi 

thường thiệt hại cho nhà thầu tư vấn nếu bên giao thầu cung cấp thông tin không chính xác, 

không đầy đủ theo quy định của hợp đồng. 

Điều 17. Nhà thầu phụ (nếu có) 
1. Đối với nhà thầu phụ chưa có danh sách trong Hợp đồng, nhà thầu phải trình danh sách, 

hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ cũng như phạm vi công việc mà nhà thầu 

phụ sẽ đảm nhận để chủ đầu tư xem xét chấp thuận trước khi ký Hợp đồng thầu phụ. 

2. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ cũng 

như các sai sót của nhà thầu phụ. 

3. Nhà thầu cam kết với chủ đầu tư rằng sẽ thanh toán đầy đủ, đúng hạn các Khoản chi phí 

cho nhà thầu phụ được quy định trong trong hợp đồng thầu phụ. 

Điều 18. Nhân lực của nhà thầu 
1. Nhân lực của nhà thầu và nhà thầu phụ phải đủ Điều kiện năng lực, có chứng chỉ hành 

nghề theo quy định, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp về nghề nghiệp, công việc 

của họ và phù hợp với quy định về Điều kiện năng lực trong pháp luật xây dựng được quy 

định cụ thể tại Phụ lục số ... [Nhân lực của Nhà thầu]. 

2. Chức danh, công việc thực hiện, trình độ và thời gian dự kiến tham gia thực hiện được 

quy định trong Phụ lục số ... [Nhân lực của Nhà thầu]. Trường hợp thay đổi nhân sự, nhà 

thầu phải trình bày lý do, đồng thời cung cấp lý lịch của người thay thế cho chủ đầu tư, 
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người thay thế phải có trình độ tương đương hoặc cao hơn người bị thay thế. Nếu chủ đầu tư 

không có ý kiến về nhân sự thay thế trong vòng... ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của 

nhà thầu thì nhân sự đó coi như được chủ đầu tư chấp thuận. 

3. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thay thế nhân sự nếu người đó không đáp ứng 

được yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không đúng với hồ sơ nhân sự trong hợp đồng. Trong 

trường hợp này, nhà thầu phải gửi văn bản thông báo cho chủ đầu tư trong vòng... ngày kể 

từ ngày nhận được yêu cầu của chủ đầu tư về việc thay đổi nhân sự. Trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác, mọi chi phí phát sinh do thay đổi nhân sự do nhà thầu chịu. Mức thù lao cho 

nhân sự thay thế không vượt mức thù lao cho người bị thay thế. 

4. Nhà thầu có thể Điều chỉnh thời gian làm việc của nhân sự nếu cần thiết nhưng không 

làm tăng giá hợp đồng. Những Điều chỉnh khác chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư 

chấp thuận. 

5. Trường hợp thời gian làm việc của nhân sự phải kéo dài hoặc bổ sung nhân sự vì lý do 

tăng khối lượng công việc đã được thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu thì chi phí phát 

sinh cần thiết này sẽ được thanh toán trên cơ sở Phụ lục số ... [Nhân lực của Nhà thầu]. 

6. Nhà thầu tổ chức thực hiện công việc theo tiến độ đã thỏa thuận. Giờ làm việc, làm việc 

ngoài giờ, thời gian làm việc, ngày nghỉ... thực hiện theo Bộ Luật Lao động. Nhà thầu 

không được tính thêm chi phí làm ngoài giờ (giá hợp đồng đã bao gồm chi phí làm ngoài 

giờ). 

Điều 19. Bản quyền và quyền sử dụng tài liệu 
Nhà thầu sẽ giữ bản quyền công việc tư vấn do mình thực hiện. Chủ đầu tư được toàn quyền 

sử dụng các tài liệu này để phục vụ công việc quy định trong Hợp đồng mà không cần phải 

xin phép nhà thầu. 

Nhà thầu phải cam kết rằng sản phẩm tư vấn do nhà thầu thực hiện và cung cấp cho chủ đầu 

tư không vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân hoặc bên thứ ba 

nào. 

Chủ đầu tư sẽ không, chịu trách nhiệm hoặc hậu quả nào từ việc khiếu nại sản phẩm tư vấn 

theo Hợp đồng này đã vi phạm bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ của một cá nhân hay bên 

thứ ba nào khác. 

Điều 20. Bảo hiểm 
Nhà thầu phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định. 

Điều 21. Rủi ro và bất khả kháng 
1. Bất khả kháng khác trong hoạt động tư vấn xây dựng bao gồm các sự kiện sau: Khi thực 

hiện hợp đồng tư vấn xây dựng gặp hang caster, cổ vật, khảo cổ, túi bùn mà khi ký hợp 

đồng các bên chưa lường hết được. 

2. Trách nhiệm của các bên đối với rủi ro: 

a) Đối với những rủi ro đã tính trong giá hợp đồng thì khi rủi ro xảy ra bên nhận thầu phải 

chịu trách nhiệm bằng kinh phí của mình. 

b) Đối với những rủi ro đã được mua bảo hiểm thì chi phí khắc phục hậu quả các rủi ro này 

do đơn vị bảo hiểm chi trả và không được tính vào giá hợp đồng. 

c) Bên nhận thầu phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho bên giao thầu đối với các 

hỏng hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) có liên quan do lỗi 

của mình gây ra. 

d) Bên giao thầu phải bồi thường những tổn hại cho bên nhận thầu đối với các thiệt hại, mất 

mát và chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) liên quan do lỗi của mình gây ra, 

3. Thông báo về bất khả kháng: 

a) Khi một bên gặp tình trạng bất khả kháng thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia 

trong thời gian sớm nhất, trong thông báo phải nêu rõ các nghĩa vụ, công việc liên quan đến 

hậu quả của bất khả kháng. 

b) Bên thông báo được miễn thực hiện công việc thuộc trách nhiệm của mình trong thời 

gian xảy ra bất khả kháng ảnh hưởng đến công việc theo nghĩa vụ hợp đồng. 

4. Trách nhiệm của các bên đối với bất khả kháng 
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a) Nếu bên nhận thầu bị cản trở thực hiện nhiệm vụ của mình theo hợp đồng do bất khả 

kháng mà đã thông báo theo các Điều Khoản của hợp đồng dẫn đến chậm thực hiện công 

việc và phát sinh chi phí do bất khả kháng, bên nhận thầu sẽ có quyền đề nghị xử lý như 

sau: 

- Được kéo dài thời gian do sự chậm trễ theo quy định của Hợp đồng (gia hạn thời gian 

hoàn thành). 

- Được thanh toán các chi phí phát sinh theo các Điều Khoản quy định trong hợp đồng. 

b) Bên giao thầu phải xem xét quyết định các đề nghị của bên nhận thầu. 

c) Việc xử lý hậu quả bất khả kháng không áp dụng đối với các nghĩa vụ thanh toán tiền của 

bất cứ bên nào cho bên kia theo hợp đồng. 

5. Chấm dứt hợp đồng do bất khả kháng, thanh toán, hết trách nhiệm 

a) Nếu việc thực hiện các công việc của hợp đồng bị dừng do bất khả kháng đã được thông 

báo theo quy định của hợp đồng trong Khoảng thời gian mà tổng số ngày bị dừng lớn hơn 

số ngày do bất khả kháng đã được thông báo, thì một trong hai bên có quyền gửi thông báo 

chấm dứt hợp đồng cho bên kia. 

b) Đối với trường hợp chấm dứt này, bên giao thầu sẽ phải thanh toán cho bên nhận thầu: 

- Các Khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được thực hiện mà giá đã được nêu 

trong hợp đồng. 

- Chi phí cho thiết bị và vật tư được đặt hàng cho công trình đã được chuyển tới cho bên 

nhận thầu, hoặc những thứ bên nhận thầu có trách nhiệm chấp nhận giao hàng: Thiết bị và 

vật tư này sẽ trở thành tài sản (và là rủi ro) của bên giao thầu khi đã được bên giao thầu 

thanh toán, và bên nhận thầu sẽ để cho bên giao thầu sử. 

Điều 22. Tạm ngừng công việc trong hợp đồng 
1. Tạm ngừng công việc bởi chủ đầu tư 

Nếu nhà thầu không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, chủ đầu tư có thể ra thông báo tạm 

ngừng toàn bộ hoặc một phần công việc của nhà thầu, chủ đầu tư phải nêu rõ phần lỗi của 

nhà thầu và yêu cầu nhà thầu phải thực hiện và sửa chữa các sai sót trong Khoảng thời gian 

hợp lý cụ thể, đồng thời nhà thầu phải bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư do tạm ngừng 

công việc. 

2. Tạm ngừng công việc bởi nhà thầu 

a) Nếu chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, không thanh toán theo các Điều 

Khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng này quá 28 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán, sau 

khi thông báo cho chủ đầu tư, nhà thầu có thể sẽ tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công 

việc). 

b) Sau khi chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng, nhà thầu phải tiếp 

tục tiến hành công việc bình thường ngay khi có thể được. 

c) Nếu các chi phí phát sinh là hậu quả của việc tạm ngừng công việc (hoặc do giảm tỷ lệ 

công việc) theo Khoản này, nhà thầu phải thông báo cho chủ đầu tư để xem xét. Sau khi 

nhận được thông báo, chủ đầu tư xem xét và có ý kiến về các vấn đề đã nêu. 

3. Trước khi tạm ngừng thực hiện công việc trong Hợp đồng thì một bên phải thông báo cho 

bên kia biết bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do tạm ngừng công việc thực hiện. Hai bên 

cùng nhau thương lượng giải quyết để tiếp tục thực hiện Hợp đồng. 

Điều 23. Chấm dứt hợp đồng 
1. Chấm dứt Hợp đồng bởi chủ đầu tư 

Chủ đầu tư có thể chấm dứt Hợp đồng, sau...ngày kể từ ngày gửi văn bản kết thúc Hợp đồng 

đến nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu: 

a) Nhà thầu không tuân thủ về Bảo đảm thực hiện hợp đồng tại Điều 14 (nếu các bên có 

thỏa thuận bảo đảm thực hiện hợp đồng). 

b) Nhà thầu không sửa chữa được sai sót nghiêm trọng mà nhà thầu không thể khắc phục 

được trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong vòng... ngày mà chủ đầu tư có thể chấp 

nhận được kể từ ngày nhận được thông báo của chủ đầu tư về sai sót đó. 
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c) Nhà thầu không có lý do chính đáng mà không tiếp tục thực hiện công việc theo Điều 11 

[Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng], hoặc 45 ngày liên tục không thực hiện công việc 

theo Hợp đồng. 

d) Chuyển nhượng Hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của chủ đầu tư. 

đ) Nhà thầu bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với 

chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được ủy 

quyền Hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy 

ra (theo các Luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này. 

e) Nhà thầu từ chối không tuân theo quyết định cuối cùng đã đạt được thông qua trọng tài 

phân xử tại Điều 25 [Khiếu nại và giải quyết tranh chấp]. 

g) Nhà thầu cố ý trình chủ đầu tư các tài liệu không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến quyền 

lợi, nghĩa vụ và lợi ích của chủ đầu tư. 

h) Trường hợp bất khả kháng quy định tại Điều 21 [Rủi ro và bất khả kháng]. 

Sau khi chấm dứt Hợp đồng, chủ đầu tư có thể thuê các nhà thầu khác thực hiện tiếp công 

việc tư vấn. Chủ đầu tư và các nhà thầu này có thể sử dụng bất cứ tài liệu nào đã có. 

2. Chấm dứt hợp đồng bởi nhà thầu 

Nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản trước cho chủ đầu 

tư tối thiểu là... ngày trong các trường hợp sau đây: 

a) Sau 45 ngày liên tục công việc bị ngừng do lỗi của chủ đầu tư. 

b) Chủ đầu tư không thanh toán cho nhà thầu theo hợp đồng và không thuộc đối tượng tranh 

chấp theo Điều 25 [Khiếu nại và giải quyết tranh chấp] sau 45 ngày kể từ ngày chủ đầu tư 

nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ. 

c) Chủ đầu tư không tuân theo quyết định cuối cùng đã đạt được thông qua trọng tài phân xử 

tại Điều 25 [Khiếu nại và giải quyết tranh chấp]. 

d) Do hậu quả của sự kiện bất khả kháng mà nhà thầu không thể thực hiện một phần quan 

trọng công việc trong thời gian không dưới.... ngày. 

đ) Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải Điều đình với chủ nợ 

hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự Điều hành của người được ủy thác hoặc người đại diện cho 

quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có hành động hoặc sự kiện nào đó xẩy ra (theo các Luật 

hiện hành) có tác dụng tương tự tới các hành động hoặc sự kiện đó. 

3. Khi chấm dứt hợp đồng, thì các quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ chấm dứt trừ Điều 

Khoản về giải quyết tranh chấp. 

4. Khi một trong hai bên chấm dứt hợp đồng, thì ngay khi gửi hay nhận văn bản chấm dứt 

hợp đồng, nhà thầu sẽ thực hiện các bước cần thiết để kết thúc công việc tư vấn một cách 

nhanh chóng và cố gắng để giảm tối đa mức chi phí. 

5. Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng: Việc thanh toán thực hiện theo Điều 12 [Giá hợp 

đồng, tạm ứng và thanh toán] cho các công việc đã thực hiện trước ngày chấm dứt có hiệu 

lực (bao gồm chi phí chuyên gia, chi phí mua sắm thiết bị, các chi phí khác...). 

Điều 24. Thưởng, phạt và trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng 
1. Thưởng hợp đồng: Trường hợp nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng sớm hơn 

so với thời hạn quy định trong Hợp đồng này, mang lại hiệu quả cho chủ đầu tư thì cứ mỗi... 

tháng (cụ thể do các bên thỏa thuận) chủ đầu tư sẽ thưởng cho nhà thầu ... % giá hợp đồng 

và mức thưởng tối đa không quá ...% giá trị phần hợp đồng làm lợi. 

2. Phạt vi phạm hợp đồng 

Đối với nhà thầu: Nếu chậm tiến độ thực hiện hợp đồng ... ngày thì phạt... % giá hợp đồng 

cho ... ngày chậm nhưng tổng số tiền phạt không quá ...% giá trị hợp đồng bị vi phạm. 

Đối với chủ đầu tư: Nếu thanh toán chậm cho nhà thầu theo quy định tại Điều 12 [Giá hợp 

đồng, tạm ứng và thanh toán] thì phải bồi thường cho nhà thầu theo lãi suất quá hạn áp dụng 

cho ngày đầu tiên chậm thanh toán do Ngân hàng thương mại mà nhà thầu. mở tài Khoản 

công bố kể từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho đến khi chủ đầu tư đã thanh toán đầy đủ 

cho nhà thầu. 

Điều 25. Khiếu nại và giải quyết tranh chấp 
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1. Khi một bên phát hiện bên kia thực hiện không đúng hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo 

đúng Hợp đồng thì có quyền yêu cầu bên kia thực hiện theo đúng nội dung Hợp đồng đã ký 

kết. Khi đó bên phát hiện có quyền khiếu nại bên kia về nội dung này. Bên kia phải đưa ra 

các căn cứ, dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ nội dung khiếu nại trong vòng... ngày. Nếu 

những các căn cứ, dẫn chứng không hợp lý thì phải chấp thuận những khiếu nại của bên kia. 

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hiện những nội dung không phù hợp với hợp đồng đã 

ký, bên phát hiện phải thông báo ngay cho bên kia về những nội dung đó và khiếu nại về các 

nội dung này. Ngoài Khoảng thời gian này nếu không bên nào có khiếu nại thì các bên phải 

thực hiện theo đúng những thỏa thuận đã ký. 

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, bên nhận được khiếu nại phải chấp 

thuận với những khiếu nại đó hoặc phải đưa ra những căn cứ, dẫn chứng về những nội dung 

cho rằng việc khiếu nại của bên kia là không phù hợp với hợp đồng đã ký. Ngoài Khoảng 

thời gian này nếu bên nhận được khiếu nại không có ý kiến thì coi như đã chấp thuận với 

những nội dung khiếu nại do bên kia đưa ra. 

2. Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng, các bên sẽ cố gắng 

thương lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa giải. 

Trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng... ngày kể từ ngày phát sinh 

tranh chấp Hợp đồng không thể hòa giải, các bên sẽ gửi vấn đề lên Trọng tài để xử lý tranh 

chấp theo các quy tắc của Việt Nam (hoặc Tòa án Nhân dân) theo quy định của pháp luật. 

Quyết định của Trọng tài (hoặc Tòa án Nhân dân) là quyết định cuối cùng và có tính chất 

bắt buộc với các bên. 

3. Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực của các Điều Khoản về 

giải quyết tranh chấp. 

Điều 26. Quyết toán và thanh lý Hợp đồng 
1. Quyết toán Hợp đồng 

Trong vòng... ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc tư vấn 

theo Hợp đồng, khi nhận được Biên bản nghiệm thu và xác nhận của chủ đầu tư rằng nhà 

thầu đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng, nhà thầu sẽ trình cho 

chủ đầu tư ... bộ tài liệu quyết toán hợp đồng, hồ sơ quyết toán bao gồm: 

a) Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc tư vấn. 

b) Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có). 

c) Bảng tính giá trị quyết toán Hợp đồng trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn 

lại mà chủ đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu. 

Nếu chủ đầu tư không đồng ý hoặc cho rằng nhà thầu chưa cung cấp đủ cơ sở để xác nhận 

một phần nào đó của tài liệu quyết toán hợp đồng, nhà thầu sẽ cung cấp thêm thông tin khi 

chủ đầu tư có yêu cầu hợp lý và sẽ thay đổi theo sự thống nhất của hai bên. Nhà thầu sẽ 

chuẩn bị và trình cho chủ đầu tư quyết toán hợp đồng như hai bên đã thống nhất. 

Sau khi hai bên đã thống nhất tài liệu quyết toán, chủ đầu tư sẽ thanh toán toàn bộ giá trị 

còn lại của Hợp đồng cho nhà thầu. 

2. Việc thanh lý Hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn... ngày kể từ ngày các bên 

hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng hoặc bị chấm dứt theo Điều 23 [Chấm dứt Hợp 

đồng]. 

Điều 27. Điều Khoản chung 
Các bên đồng ý với tất cả các Điều Khoản, quy định và Điều kiện của Hợp đồng này. 

Không có cơ quan nào hoặc đại diện của bên nào có quyền đưa ra tuyên bố, trình bày, hứa 

hẹn hoặc thỏa thuận nào mà không được nêu ra trong Hợp đồng; Không bên nào bị ràng 

buộc hoặc có trách nhiệm trước các Điều đó. 

Các bên cam kết thực hiện một cách trung thực, công bằng và đảm bảo để thực hiện theo 

Mục tiêu của Hợp đồng. 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày... tháng... năm... 

(trường hợp thời gian hiệu lực của hợp đồng khác do các bên thỏa thuận) 
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Hợp đồng này bao gồm ... trang, và ……. Phụ lục được lập thành ... bản bằng tiếng Việt (và 

tiếng Anh nếu có) có giá trị pháp lý như nhau. Chủ đầu tư sẽ giữ ... bản, nhà thầu sẽ giữ ... 

bản. 

  

CHỦ ĐẦU TƯ 

HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 
(Ghi tên, chức danh, ký tên, đóng dấu) 

NHÀ THẦU 

HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

CỦA NHÀ THẦU 
(Ghi tên, chức danh, ký tên, đóng dấu) 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 09/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết về 

hợp đồng xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng 

và bảo trì công trình xây dựng 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công 

trình. 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng thi công xây dựng công trình.

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý

thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình (sau đây gọi là hợp đồng thi công) thuộc 

các dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả hợp đồng xây dựng giữa nhà đầu tư thực hiện dự án 

PPP với nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án) sau: 

a) Dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,

tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập. 

b) Dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà

nước từ 30% trở lên; 

c) Dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định (tại Điểm a, b Khoản này có sử dụng vốn

nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ 

đồng trong tổng mức đầu tư của dự án. 

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến hợp đồng thi công thuộc các dự án đầu tư 

xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng quy định, tại Thông tư này. 

3. Đối với hợp đồng thi công thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính

thức (gọi tắt là ODA), nếu Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định 

khác với các quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế 

đó. 

Điều 2. Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng thi công 
1. Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng thi công là những nội dung, khối lượng

công việc mà bên giao thầu ký kết với bên nhận thầu phù hợp với phạm vi công việc của 

hợp đồng và phải được các bên thỏa thuận rõ trong hợp đồng. Phạm vi công việc được xác 

định căn cứ vào hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất, các 

biên bản đàm phán và các văn bản pháp lý có liên quan. 

Nội dung công việc của hợp đồng thi công có thể bao gồm toàn bộ hoặc một số công việc 

sau: 

a) Bàn giao và tiếp nhận, quản lý mặt bằng xây dựng, tiếp nhận và bảo quản tim, cốt, mốc

giới công trình. 

b) Cung cấp vật liệu xây dựng, nhân lực, máy và thiết bị thi công để thi công xây dựng công

trình theo hợp đồng. 
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c) Thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và quy chuẩn, tiêu 

chuẩn xây dựng hiện hành. 

d) Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, 

kiểm, tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm 

thu. 

đ) Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi công xây dựng 

công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là nhà 

thầu chính hoặc tổng thầu. 

e) Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây 

dựng (nếu có). 

g) Thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng. 

h) Thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công 

xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng Mục công trình, 

công trình xây dựng. 

i) Thực hiện các công tác bảo đảm an toàn, bảo vệ và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy 

nổ; 

k) Bảo vệ công trường, mặt bằng thi công trong phạm vi hợp đồng thi công; 

l) Thực hiện các công tác bảo đảm an ninh trật tự cho khu vực công trường; 

m) Hợp tác với các nhà thầu khác trên công trường (nếu có); 

n) Thu dọn công trường và bàn giao sản phẩm xây dựng sau khi hoàn thành. 

o) Các công việc khác trong quá trình thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận của hợp đồng, các 

tài liệu kèm theo hợp đồng và quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp bên giao thầu cung cấp một số hay toàn bộ vật tư, máy thi công thì các bên 

cần thể hiện rõ trong hợp đồng; bao gồm cả về khối lượng, chất lượng, thời gian, địa Điểm 

cung cấp. 

Điều 3. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng 

thi công 
1. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của hợp đồng thi công: 

a) Công trình phải được thi công theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được chủ đầu tư 

chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được nêu trong Hồ sơ mời thầu (Hoặc Hồ sơ yêu cầu) phù hợp 

với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng cho dự án và các quy định về chất lượng 

công trình, xây dựng của nhà nước có liên quan; bên nhận thầu phải có sơ đồ và thuyết minh 

hệ thống quản lý chất lượng thi công, giám sát chất lượng thi công của mình. 

b) Bên nhận thầu phải cung cấp cho bên giao thầu các kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm 

của công việc hoàn thành. Các kết quả thí nghiệm này phải được thực hiện bởi phòng thí 

nghiệm hợp chuẩn theo quy định. 

c) Bên nhận thầu đảm bảo vật tư, thiết bị được cung cấp có nguồn gốc xuất xứ như quy định 

của hồ sơ hợp đồng. 

2. Kiểm tra, giám sát của bên giao thầu 

a) Bên giao thầu được quyền vào các nơi trên công trường và các nơi khai thác nguyên vật 

liệu tự nhiên của bên nhận thầu phục vụ cho gói thầu để kiểm tra; 

b) Trong quá trình sản xuất, gia công, chế tạo và xây dựng ở trên công trường, nơi được quy 

định trong hợp đồng bên giao thầu được quyền kiểm tra, kiểm định, đo lường, thử các loại 

vật liệu, và kiểm tra quá trình gia công, chế tạo thiết bị, sản xuất vật liệu. 

Bên nhận thầu phải tạo mọi Điều kiện cho người của bên giao thầu để tiến hành các hoạt 

động này, bao gồm cả việc cho phép ra vào, cung cấp các phương tiện, các giấy phép và 

thiết bị an toàn. Những hoạt động này không làm giảm nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của bên 

nhận thầu. 

Đối với các công việc mà người của bên giao thầu được quyền xem xét đo lường và kiểm 

định, bên nhận thầu phải thông báo cho bên giao thầu biết khi bất kỳ công việc nào như vậy 

đã xong và trước khi được phủ lấp, hoặc không còn được nhìn thấy hoặc đóng gói để lưu 

kho hoặc vận chuyển. Bên giao thầu phải tiến hành ngay việc kiểm tra, giám định, đo lường 
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hoặc kiểm định không được chậm trễ mà không cần lý do, hoặc thông báo ngay cho bên 

nhận thầu việc bên giao thầu không kiểm tra, giám định, đo lường hoặc kiểm định để bên 

nhận thầu có thể tiếp tục các công việc tiếp theo. Trong trường hợp bên giao thầu không 

tham gia quá trình này thì bên giao thầu không được khiếu nại về các vấn đề trên. 

3. Nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành: 

a) Bên giao thầu chỉ nghiệm thu các sản phẩm của hợp đồng khi sản phẩm của các công việc 

này đảm bảo chất lượng theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

b) Căn cứ nghiệm thu sản phẩm của hợp đồng là các bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi, bổ 

sung được bên giao thầu chấp thuận); thuyết minh kỹ thuật; các quy chuẩn, tiêu chuẩn có 

liên quan; chứng chỉ kết quả thí nghiệm; biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu bàn giao và các quy 

định khác có liên quan. 

c) Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao gồm: đại diện bên giao thầu, đại diện 

bên nhận thầu, đại diện nhà tư vấn (nếu có). 

d) Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao gồm: 

- Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng hoàn thành được các bên thống nhất trên cơ 

sở quy định của nhà nước. 

- Kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm cần nghiệm thu và các quy định khác có liên quan. 

4. Chạy thử của công trình (nếu có) 

Trước khi bắt đầu chạy thử khi hoàn thành, bên nhận thầu phải trình bên giao thầu các tài 

liệu hoàn công, các sổ tay vận hành và bảo trì phù hợp với đặc tính kỹ thuật với đầy đủ chi 

Tiết để vận hành, bảo trì, tháo dỡ lắp đặt lại, Điều chỉnh và sửa chữa. 

Bên nhận thầu phải cung cấp các máy móc, sự trợ giúp, tài liệu và các thông tin khác, điện, 

thiết bị, nhiên liệu, vật dụng, dụng cụ, người lao động, vật liệu và nhân viên có trình độ và 

kinh nghiệm cần thiết để tiến hành chạy thử cụ thể một cách hiệu quả. Bên nhận thầu phải 

thống nhất với bên giao thầu về thời gian, địa Điểm tiến hành chạy thử của thiết bị, vật liệu 

và các hạng Mục công trình. 

Bên giao thầu phải thông báo trước 01 ngày cho bên nhận thầu về ý định của mình là sẽ 

tham gia vào lần chạy thử. Nếu như bên giao thầu không tham gia vào lần chạy thử tại địa 

Điểm và thời gian đã thỏa thuận, bên nhận thầu có thể tiến hành chạy thử và việc chạy thử 

coi như đã được tiến hành với sự có mặt của bên giao thầu, trừ khi có thỏa thuận khác giữa 

các bên. 

Nếu bên nhận thầu phải chịu sự chậm trễ hay chịu các chi phí do tuân thủ các hướng dẫn 

của bên giao thầu, hay do sự chậm trễ thuộc trách nhiệm của bên giao thầu, bên nhận thầu 

phải thông báo cho bên giao thầu biết và được: 

a) Gia hạn thời gian do sự chậm trễ; 

b) Thanh toán mọi chi phí cộng thêm vào giá hợp đồng. 

Bên nhận thầu phải trình cho bên giao thầu các báo cáo có xác nhận về các lần chạy thử và 

các bên ký biên bản chạy thử làm cơ sở thanh lý hợp đồng theo quy định. 

5. Nghiệm thu, bàn giao công trình và các hạng Mục công trình 

Sau khi các công việc theo hợp đồng được hoàn thành, công trình chạy thử (nếu có) đáp ứng 

các Điều kiện để nghiệm thu theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 

12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, yêu cầu của 

hợp đồng thì bên nhận thầu và bên giao thầu tiến hành nghiệm thu công trình. 

Sau khi công trình đủ Điều kiện để nghiệm thu, hai bên lập biên bản nghiệm thu, bàn giao 

công trình hoàn thành theo hợp đồng. Nếu có những công việc nhỏ còn tồn đọng lại và các 

sai sót về cơ bản không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng công trình thì những tồn đọng này 

được ghi trong biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình và bên nhận thầu phải có trách 

nhiệm hoàn thành những tồn đọng này bằng chi phí của mình. 

Trường hợp công trình chưa đủ Điều kiện để nghiệm thu, bàn giao; các bên xác định lý do 

và nêu cụ thể những công việc mà bên nhận thầu phải làm để hoàn thành công trình. 
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Việc kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thi 

công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định về quản lý 

chất lượng công trình xây dựng của nhà nước. 

6. Trách nhiệm của bên nhận thầu đối với các sai sót 

a) Bằng kinh phí của mình bên nhận thầu phải hoàn thành các công việc còn tồn đọng vào 

ngày đã nêu trong biên bản nghiệm thu, bàn giao trong Khoảng thời gian hợp lý mà bên 

giao thầu yêu cầu nhưng đảm bảo không vượt quá Khoảng thời gian thực hiện các công việc 

còn tồn đọng đó quy định trong hợp đồng. 

b) Trường hợp không sửa chữa được sai sót: 

- Nếu bên nhận thầu không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng trong Khoảng thời gian 

hợp lý, bên giao thầu hoặc đại diện của bên giao thầu có thể ấn định ngày để sửa chữa các 

sai sót hay hư hỏng và thông báo cho bên nhận thầu biết về ngày này. 

- Nếu bên nhận thầu không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng vào ngày đã được thông 

báo, bên giao thầu có thể tự tiến hành công việc hoặc thuê người khác sửa chữa và bên nhận 

thầu phải chịu mọi chi phí (bên nhận thầu không được kiến nghị về chi phí sửa chữa nếu 

không cung cấp được tài liệu chứng minh sự thiếu chính xác trong cách xác định chi phí sửa 

chữa của bên giao thầu), bên nhận thầu sẽ không phải chịu trách nhiệm về công việc sửa 

chữa nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tiếp tục nghĩa vụ của mình đối với công trình theo 

hợp đồng. 

c) Nếu sai sót hoặc hư hỏng dẫn đến việc bên giao thầu không sử dụng được công trình hay 

phần lớn công trình cho Mục đích đã định thì bên giao thầu sẽ chấm dứt hợp đồng; khi đó, 

bên nhận thầu sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên giao thầu theo hợp đồng và theo 

các quy định pháp luật. 

d) Nếu sai sót hoặc hư hỏng không thể sửa chữa ngay trên công trường được và được bên 

giao thầu đồng ý, bên nhận thầu có thể chuyển khỏi công trường thiết bị hoặc cấu kiện bị sai 

sót hay hư hỏng để sửa chữa. 

7. Các kiểm định thêm 

Nếu việc sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng làm ảnh hưởng đến sự vận hành của công trình, bên 

giao thầu có thể yêu cầu tiến hành lại bất cứ cuộc kiểm định nào nêu trong hợp đồng, bao 

gồm cả các cuộc kiểm định khi hoàn thành và kiểm định sau khi hoàn thành. Yêu cầu này 

được thông báo trong Khoảng thời gian 30 ngày sau khi đã sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng. 

Các kiểm định này phải được tiến hành theo các Điều kiện được áp dụng cho các kiểm định 

trước, chỉ khác là được tiến hành bằng kinh phí của bên nhận thầu. 

8. Những nghĩa vụ chưa được hoàn thành 

Sau khi đã cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao; mỗi bên sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn thành 

các nghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện tại thời Điểm đó. Hợp đồng vẫn được coi là có hiệu 

lực đối với nội dung và phạm vi của những nghĩa vụ chưa được hoàn thành. 

Điều 4. Quản lý thực hiện hợp đồng thi công 
Việc quản lý thực hiện hợp đồng thi công thực hiện theo Điều 7 Nghị định số 37/2015/NĐ-

CP và các quy định sau: 

1. Nội dung chủ yếu của các kiến nghị, đề xuất, yêu cầu và các ý kiến phản hồi của các bên 

bao gồm: tên hợp đồng, thời gian kiến nghị (ngày, tháng, năm), thời hạn yêu cầu trả lời 

(ngày, tháng, năm), tên đơn vị yêu cầu, tên đơn vị trả lời, nội dung yêu cầu, danh Mục tài 

liệu kèm theo yêu cầu; (nếu có), chi phí thay đổi kèm theo (nếu có) và các nội dung khác, ký 

tên (đóng dấu nếu cần). 

2. Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng: 

Khi ký kết hợp đồng thi công các bên thống nhất tiến độ thực hiện hợp đồng, thời Điểm báo 

cáo, bàn giao công việc, hạng Mục, công trình (các giai đoạn phân chia phải phù hợp với 

tiến độ trong hồ sơ dự thầu). 

3. Quản lý về chất lượng: 
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Các công việc, hạng Mục, công trình bàn giao phải đảm bảo chất lượng theo quy định về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng. Bên nhận thầu phải có biện pháp quản lý chất 

lượng do mình thực hiện và chất lượng công việc do nhà thầu phụ thực hiện (nếu có). 

4. Quản lý công tác thi công xây dựng công trình: 

Việc quản lý công tác thi công xây dựng công trình của hợp đồng phải phù hợp với các quy 

định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng 

và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính 

phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan. 

5. Quản lý khối lượng và giá hợp đồng: 

Các bên có trách nhiệm quản lý khối lượng công việc thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký 

kết và các tài liệu kèm theo hợp đồng. Việc Điều chỉnh khối lượng công việc của hợp đồng 

thi công thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư này. 

6. Quản lý an toàn, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ thực hiện theo quy định tại 

Điều 48 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy định sau: 

a) An toàn lao động: 

- Đảm bảo có hàng rào, chiếu sáng, bảo vệ và trông nom công trình cho tới khi hoàn thành 

và bàn giao; 

- Bên nhận thầu phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các thiết bị bảo vệ, dàn giáo, sàn 

công tác, kích nâng và thiết bị đi lại, nâng hạ, chiếu sáng và bảo vệ, tiêu chuẩn thay thế các 

thiết bị này. 

b) Phòng chống cháy nổ: 

- Các bên tham gia hợp đồng thi công phải tuân thủ các quy định của nhà nước về phòng 

chống cháy nổ; 

- Lắp đặt và duy trì hệ thống phòng cháy, chữa cháy để có thể kiểm soát, cảnh báo hoặc dự 

đoán một cách hợp lý, tránh không để xảy ra các thiệt hại về người và tài sản do cháy; 

7. Quản lý Điều chỉnh hợp đồng và các nội dung khác của hợp đồng: 

Thực hiện đầy đủ các quy định nêu tại Điều 7 Thông tư này, các Điểm a, b, c, d, đ của Điều 

này và các nội dung đã được thống nhất giữa các bên phù hợp với quy định pháp luật đầu tư 

xây dựng công trình áp dụng cho hợp đồng đã được ký kết giữa các bên. 

Điều 5. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng thi công 
1. Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các 

bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng thi công đã ký. 

2. Bên nhận thầu có trách nhiệm lập tiến độ chi Tiết thực hiện hợp đồng trình bên giao thầu 

chấp thuận để thực hiện, bao gồm: 

a) Trình tự, thời gian thực hiện công việc; thời gian thi công cho mỗi giai đoạn chính của 

công trình, hạng Mục công trình, công trình. 

b) Thời gian kiểm tra, kiểm định của các công việc, hạng Mục, công trình; 

c) Báo cáo kèm theo gồm: báo cáo chung về phương pháp mà bên nhận thầu dự kiến áp 

dụng và các giai đoạn chính trong việc thi công công trình; số lượng cán bộ, công nhân và 

thiết bị của bên nhận thầu cần thiết trên công trình cho mỗi giai đoạn chính. Bên nhận thầu 

phải thực hiện theo bảng tiến độ thi công chi Tiết sau khi được bên giao thầu chấp thuận. 

3. Tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện các mốc hoàn thành, bàn giao công việc, sản 

phẩm chủ yếu. 

4. Bên giao thầu và bên nhận thầu phải thỏa thuận các trường hợp được Điều chỉnh tiến độ. 

Khi Điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả 

thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng thi công) thì 

bên giao thầu và bên nhận thầu thỏa thuận, thống nhất việc Điều chỉnh. Trường hợp Điều 

chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có 

thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định và các bên phải làm rõ trách nhiệm của 

mỗi bên đối với những thiệt hại do việc chậm tiến độ thực hiện hợp đồng gây ra. 

5. Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ hợp đồng trên cơ sở đảm bảo chất lượng công trình 

xây. 
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6. Bên nhận thầu phải thông báo cho bên giao thầu về các tình huống cụ thể có thể xảy ra 

trong tương lai có tác động xấu hoặc làm chậm việc thi công công trình hay làm tăng giá 

hợp đồng. 

Điều 6. Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán hợp đồng thi công 
1. Tùy theo đặc Điểm, tính chất và quy mô của từng gói thầu bên giao thầu có thể lựa chọn 

một trong các hình thức giá hợp đồng, Điều kiện áp dụng các loại giá hợp đồng thi công 

được quy định tại Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

a) Giá hợp đồng thi công là Khoản kinh phí bên giao thầu cam kết trả cho bên nhận thầu để 

thực hiện công việc theo yêu cầu về khối lượng, chất lượng, tiến độ, Điều kiện thanh toán, 

tạm ứng hợp đồng và các yêu cầu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng thi công. 

b) Giá hợp đồng bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo hợp đồng, chi phí 

bản quyền, lợi nhuận của bên nhận thầu và tất cả các Khoản thuế liên quan đến công việc 

theo quy định của pháp luật; trong hợp đồng thi công các bên phải ghi rõ nội dung các 

Khoản chi phí, các loại thuế, phí (nếu có) chưa tính trong giá hợp đồng; giá hợp đồng thi 

công được Điều chỉnh phải phù hợp với loại giá hợp đồng và phải được các bên thỏa thuận 

trong hợp đồng; Đối với những hợp đồng thi công các bên có thỏa thuận thanh toán bằng 

nhiều đồng tiền khác nhau thì phải ghi cụ thể giá hợp đồng tương ứng với từng loại tiền tệ. 

c) Nội dung chi phí trong giá hợp đồng thi công có thể bao gồm các chi phí như: chi phí trực 

tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công; chi phí thiết bị; các chi phí xây lắp khác như chi 

phí tập kết máy móc, thiết bị phục vụ thi công; chi phí vận chuyển vật tư, máy móc thiết bị 

thi công đến công trường; chi phí cho biện pháp thi công để hoàn thành công trình; chi phí 

cấp điện, nước phục vụ thi công; chi phí bảo hiểm của bên nhận thầu và cho bên thứ 3; chi 

phí thí nghiệm, chạy thử; chi phí bến bãi, kho xưởng; chi phí đảm bảo giao thông; sửa chữa, 

đền bù đường có sẵn bị hỏng do xe, thiết bị thi công của bên nhận thầu thi công gây ra; các 

chi phí vệ sinh bảo vệ môi trường, cảnh quan; chi phí đảm bảo an toàn trong quá trình thi 

công công trình, bao gồm cả an toàn đối với công trình lân cận và các chi phí liên quan 

khác. 

d) Giá thiết bị trong hợp đồng thi công có thể bao gồm các yếu tố: chi phí mua sắm thiết bị; 

các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật như thuế nhập khẩu, lệ phí hải quan, thuế giá 

trị gia tăng và các loại phí khác (nếu có); chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các chi phí khác 

có liên quan đến vận chuyển, các chi phí cho dịch vụ kỹ thuật kèm theo để thực hiện gói 

thầu, hạng Mục công trình, công trình. 

e) Giá trị hợp đồng được xác định trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, quyết định phê 

duyệt giá trúng thầu (hoặc chấp thuận giá đề xuất đối với chỉ định thầu) phù hợp với Hồ sơ 

mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu). 

2. Tạm ứng hợp đồng thi công thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP. Phương pháp tính toán thu hồi dần tiền tạm ứng do các bên thỏa thuận 

trong hợp đồng và đảm bảo các nguyên tắc sau: 

a) Việc tính toán, thu hồi dần tiền tạm ứng được thực hiện sau khi bên nhận thầu đã nhận 

được tiền tạm ứng và thu hồi trong các lần thanh toán; 

b) Tiền tạm ứng được thu hồi hết khi thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng đã ký. 

c) Đảm bảo phù hợp với hồ sơ hợp đồng thi công. 

3. Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-

CP và các quy định sau: 

a) Số lần thanh toán có thể là 1 hoặc nhiều lần; 

b) Giai đoạn thanh toán có thể theo thời gian (tháng, quý) hoặc theo công việc (bê tông, 

thép,...), giai đoạn thi công, bộ phận công trình (phần móng, phần thân, phần hoàn thiện, 

nền đường, mặt đường), hạng Mục công trình, công trình; 

c) Thời Điểm thanh toán là ngày mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng thi công xây dựng 

tương ứng với giai đoạn thanh toán; 

d) Hồ sơ thanh toán theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; 

đ) Phương thức thanh toán: 
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- Đối với hợp đồng trọn gói: có thể thanh toán bằng tỷ lệ phần trăm của giá hợp đồng tương 

ứng với mỗi giai đoạn thanh toán hoặc bằng giá trị khối lượng công việc tương ứng trong 

hợp đồng với mỗi giai đoạn thanh toán: 

- Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định: thanh toán trên cơ sở khối lượng công việc thực tế 

hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu tương ứng với giai 

đoạn thanh toán nhân với đơn giá trong hợp đồng. 

- Đối với hợp đồng theo đơn giá Điều chỉnh: thanh toán trên cơ sở khối lượng công việc 

thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu tương ứng 

với giai đoạn thanh toán nhân với đơn giá đã Điều chỉnh theo thỏa thuận hợp đồng. Trường 

hợp trong kỳ thanh toán chưa đủ Điều kiện để Điều chỉnh đơn giá thì sử dụng đơn giá trong 

hợp đồng hoặc đơn giá đã tạm Điều chỉnh để tạm thanh toán. Khi đã đủ Điều kiện để xác 

định đơn giá Điều chỉnh thì các bên phải xác định lại giá trị thanh toán cho giai đoạn đó 

theo đúng đơn giá đã Điều chỉnh và thanh toán cho bên nhận thầu. 

- Đối với hợp đồng theo giá kết hợp: việc thanh toán phải thực hiện tương ứng với quy định 

về thanh toán được quy định đối với từng loại giá hợp đồng nêu trên. 

c) Đối với các hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA, vốn 

vay của các tổ chức tín dụng nước ngoài thời hạn thanh toán thực hiện theo quy định của 

Điều ước quốc tế. Khi thỏa thuận về thời hạn thanh toán các bên phải căn cứ các quy định 

của Điều ước quốc tế và quy trình thanh toán vốn đầu tư theo quy định của pháp luật để thỏa 

thuận trong hợp đồng cho phù hợp. Nội dung thanh toán bằng ngoại tệ thì các bên phải thỏa 

thuận trong hợp đồng về tỷ giá và nguồn của tỷ giá để thanh toán. 

Điều 7. Điều chỉnh hợp đồng thi công 
1. Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng thi công theo quy định tại Điều 37 của 

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Điều 10 của Thông tư này và các quy định sau: 

a) Quá trình thi công gặp bất khả kháng làm thay đổi khối lượng thực hiện hợp đồng thì việc 

xử lý bất khả kháng thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Thông tư này. 

b) Đối với hợp đồng trọn gói: trường hợp thay đổi thiết kế xây dựng công trình được chủ 

đầu tư chấp thuận mà làm thay đổi khối lượng cần thực hiện theo hợp đồng thì phần khối 

lượng này (tăng, giảm, bổ sung) phải được Điều chỉnh tương ứng. Việc Điều chỉnh khối 

lượng này là căn cứ để Điều chỉnh giá hợp đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều này. 

c) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá Điều chỉnh: thực hiện theo quy định tại 

Điểm b Khoản 2 Điều 37 của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

d) Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn 

giá trong hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối 

lượng công việc này trước khi thực hiện. 

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thi công theo quy định tại Điều 39 của Nghị định 

số 37/2015/NĐ-CP, Điều 10 của Thông tư này và các quy định sau: 

a) Trường hợp thay đổi tiến độ thực hiện hợp đồng do lỗi của bên giao thầu thì bên giao 

thầu phải gia hạn hợp đồng và chịu các chi phí do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng (nếu 

có). Trường hợp thay đổi tiến độ thực hiện hợp đồng do lỗi của bên nhận thầu thì bên nhận 

thầu phải chịu các chi phí do lỗi của mình gây ra theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có). 

b) Quá trình thi công gặp bất khả kháng làm thay đổi tiến độ thực hiện hợp đồng thì các bên 

cùng xác định thời gian và tiến độ thực hiện do bất khả kháng làm cơ sở để Điều chỉnh tiến 

độ thực hiện hợp đồng. 

c) Bên nhận thầu được phép Điều chỉnh tiến độ chi Tiết (theo tuần, tháng, ...) nhưng phải 

phù hợp với tiến độ tổng thể của hợp đồng; 

3. Điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng thi công: 

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng về Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

4. Điều chỉnh các nội dung khác của hợp đồng thi công 
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a) Điều chỉnh biện pháp thi công: Nhà thầu được thay đổi biện pháp thi công sau khi được 

bên giao thầu chấp thuận nhằm đầy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả 

công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết. 

b) Điều chỉnh nguồn gốc xuất xứ, chủng loại vật tư, thiết bị: 

- Trường hợp thay chủng loại vật tư, thiết bị không làm thay đổi chất lượng công trình, tiến 

độ thực hiện hợp đồng, giá hợp đồng và hiệu quả của dự án thì các bên thống nhất thực hiện. 

- Trường hợp thay đổi nguồn gốc xuất xứ, chủng loại vật tư, thiết bị làm thay đổi chất lượng 

công trình, tiến độ thực hiện hợp đồng, giá hợp đồng và hiệu quả của dự án thì các bên 

thương thảo thống nhất sau khi được người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận. 

c) Ngoài quy định nêu tại Điểm a, Điểm b Khoản này, trường hợp Điều chỉnh các nội dung 

khác của hợp đồng thi công thì các bên thống nhất Điều chỉnh trên cơ sở các thỏa thuận 

trong hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 8. Bảo hiểm và bảo hành theo hợp đồng thi công 
1. Bảo hiểm 

a) Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với công trình có ảnh 

hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, Điều kiện 

thi công xây dựng phức tạp. Trường hợp, phí bảo hiểm này đã được tính vào giá hợp đồng 

thì bên nhận thầu thực hiện mua bảo hiểm công trình theo quy định. 

b) Bên nhận thầu phải thực hiện mua các loại bảo hiểm cần thiết (bảo hiểm đối với người 

lao động thi công trên công trường, bảo hiểm thiết bị, bảo hiểm đối với bên thứ ba, ...) để 

bảo đảm cho hoạt động của mình theo quy định của pháp luật. 

2. Bảo hành 

a) Bên nhận thầu có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị theo đúng các thỏa 

thuận trong hợp đồng. Các thỏa thuận của các bên hợp đồng về thời hạn bảo hành, mức bảo 

đảm bảo hành phải phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng; 

b) Bảo đảm bảo hành có thể thực hiện bằng hình thức bảo lãnh hoặc hình thức khác do các 

bên thỏa thuận, nhưng phải ưu tiên áp dụng hình thức bảo lãnh; 

c) Bên nhận thầu chỉ được hoàn trả bảo đảm bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn 

bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành; 

d) Trong thời hạn bảo hành, bên nhận thầu phải thực hiện việc bảo hành trong vòng hai mốt 

(21) ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa chữa của bên giao thầu; trong Khoảng thời 

gian này, nếu bên nhận thầu không tiến hành bảo hành thì bên giao thầu có quyền sử dụng 

tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa; 

đ) Thời gian bảo hành đối với hạng Mục công trình, công trình xây dựng tối thiểu là 24 

tháng đối với các công trình, hạng Mục công trình cấp đặc biệt và cấp 1; không ít hơn 12 

tháng đối với các công trình, hạng Mục công trình cấp còn lại; Riêng đối với nhà ở thời gian 

bảo hành không ít hơn 5 năm. 

e) Thời gian bảo hành đối với thiết bị được xác định theo hợp đồng thi công nhưng không 

ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính từ khi nghiệm thu 

hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị. 

g) Đối với các hạng Mục công trình trong quá trình, thi công có khiếm khuyết về chất lượng 

công trình hoặc xảy ra sự cố đã được bên nhận thầu sửa chữa, khắc phục thì thời gian bảo 

hành của các hạng Mục công trình này có thể kéo dài hơn trên cơ sở thỏa thuận giữa bên 

giao thầu và bên nhận thầu trước khi nghiệm thu. 

h) Mức bảo đảm bảo hành tối thiểu được quy định như sau: 

- 3% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt và cấp 1; 

- 5% giá trị hợp đồng đối với công trình xây dựng cấp còn lại. 

i) Bên nhận thầu có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết 

phát sinh không phải do lỗi của bên nhận thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng. 

k) Khi kết thúc thời gian bảo hành, bên nhận thầu lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành 

gửi bên giao thầu. Bên giao thầu có trách nhiệm xác nhận hoàn thành bảo hành cho bên 

nhận thầu bằng văn bản. 
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Điều 9. Hợp đồng thầu phụ 
1. Một hợp đồng thầu chính có thể có nhiều hợp đồng thầu phụ. Khi ký hợp đồng thầu phụ, 

tổng thầu, nhà thầu chính hoặc nhà thầu nước ngoài phải thực hiện theo các quy định sau: 

a) Chỉ được ký kết hợp đồng thầu phụ đúng với năng lực hành nghề, năng lực hoạt động của 

nhà thầu phụ. 

b) Nhà thầu nước ngoài khi thực hiện hợp đồng xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam với vai trò 

là nhà thầu chính phải sử dụng nhà thầu phụ trong nước đáp ứng được các yêu cầu của gói 

thầu và chỉ được ký hợp đồng thầu phụ với các nhà thầu phụ nước ngoài khi các nhà thầu 

phụ trong nước không đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Đối với các vật tư, thiết bị tạm 

nhập tái xuất phải được quy định cụ thể trong hợp đồng theo nguyên tắc ưu tiên sử dụng các 

vật tư, thiết bị trong nước đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. 

c) Đối với các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì phải 

được chủ đầu tư chấp thuận. 

d) Tổng thầu, nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, 

an toàn lao động, bảo vệ môi trường, sai sót của mình và các công việc do các nhà thầu phụ 

thực hiện. 

đ) Tổng thầu, nhà thầu chính không được giao lại toàn bộ công việc theo hợp đồng cho nhà 

thầu phụ thực hiện. 

Khi thương thảo, ký kết hợp đồng, bên giao thầu và bên nhận thầu phải nêu cụ thể danh 

sách, phạm vi công việc, giá trị dự kiến giao nhà thầu phụ thực hiện đã đề xuất trong Hồ sơ 

dự thầu. Khi bổ sung công việc cho nhà thầu phụ ngoài phạm vi công việc đã được chủ đầu 

tư chấp thuận, tổng thầu, nhà thầu chính phải báo cáo để chủ đầu tư xem xét, chấp thuận 

trước khi thực hiện. 

2. Nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định (nếu có) 

a) Nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định là nhà thầu phụ được chủ đầu tư chỉ định cho nhà 

thầu chính hoặc tổng thầu thuê làm nhà thầu phụ để thực hiện một số phần việc chuyên 

ngành có yêu cầu kỹ thuật cao hoặc khi thầu chính, tổng thầu không đáp ứng được yêu cầu 

về an toàn, chất lượng và tiến độ thực hiện hợp đồng sau khi chủ đầu tư đã yêu cầu. 

b) Đối với các hợp đồng xây dựng áp dụng nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định, thì các bên 

hợp đồng phải thỏa thuận cụ thể về các tình huống chủ đầu tư được chỉ định nhà thầu phụ; 

c) Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có quyền từ chối nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định nếu 

công việc nhà thầu chính hoặc tổng thầu, thầu phụ đang thực hiện vẫn tuân thủ đúng các 

thỏa thuận trong hợp đồng hoặc có đầy đủ cơ sở cho rằng nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ 

định không đáp ứng được các yêu cầu theo hợp đồng. 

3. Chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ trên cơ sở đề xuất thanh toán của nhà 

thầu chính hoặc tổng thầu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

4. Nhà thầu phụ có tất cả các quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu theo quy định của Thông 

tư này và quy định của pháp luật khác có liên quan. 

Điều 10. Rủi ro và bất khả kháng 
1. Rủi ro và bất khả kháng thực hiện theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 37/2015/NĐ-

CP và các quy định sau: 

a) Bất khả kháng khác trong thi công xây dựng bao gồm các sự kiện sau: quá trình thi công 

gặp hang caster, cổ vật, khảo cổ, túi bùn mà khi ký hợp đồng các bên chưa lường hết được. 

b) Trách nhiệm của các bên đối với rủi ro 

- Đối với những rủi ro đã tính trong giá hợp đồng thì khi rủi ro xảy ra bên nhận thầu phải 

chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả bằng kinh phí của mình. 

- Đối với những rủi ro đã được mua bảo hiểm thì chi phí khắc phục hậu quả các rủi ro này 

do đơn vị bảo hiểm chi trả và không được tính vào giá hợp đồng. 

- Bên nhận thầu phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho bên giao thầu đối với các 

hỏng hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) có liên quan do lỗi 

của mình gây ra. 
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- Bên giao thầu phải bồi thường những tổn hại cho bên nhận thầu đối với các thiệt hại, mất 

mát và chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) liên quan do lỗi của mình gây ra. 

c) Thông báo về bất khả kháng 

- Khi một bên gặp phải tình trạng bất khả kháng thì phải thông báo bằng văn bản cho bên 

kia trong thời gian sớm nhất, trong thông báo phải nêu rõ các nghĩa vụ, công việc liên quan 

đến hậu quả của bất khả kháng. 

- Bên thông báo được miễn thực hiện công việc thuộc trách nhiệm của mình trong thời gian 

xảy ra bất khả kháng ảnh hưởng đến công việc theo nghĩa vụ hợp đồng. 

e) Trách nhiệm của các bên đối với bất khả kháng 

- Nếu bên nhận thầu bị cản trở thực hiện nhiệm vụ của mình theo hợp đồng do bất khả 

kháng mà đã thông báo theo các Điều Khoản của hợp đồng dẫn đến chậm thực hiện công 

việc và phát sinh chi phí do bất khả kháng, bên nhận thầu sẽ có quyền đề nghị xử lý như 

sau: 

+ Được kéo dài thời gian do sự chậm trễ theo quy định của Hợp đồng (gia hạn thời gian 

hoàn thành); 

+ Được thanh toán các chi phí phát sinh theo các Điều Khoản quy định trong hợp đồng. 

- Bên giao thầu phải xem xét quyết định các đề nghị của bên nhận thầu. 

- Việc xử lý hậu quả bất khả kháng không áp dụng đối với các nghĩa vụ thanh toán tiền của 

bất cứ bên nào cho bên kia theo hợp đồng. 

g) Chấm dứt hợp đồng do bất khả kháng, thanh toán, hết trách nhiệm 

Nếu việc thực hiện các công việc của hợp đồng bị dừng do bất khả kháng đã được thông báo 

theo quy định của hợp đồng trong Khoảng thời gian mà tổng số ngày bị dừng lớn hơn số 

ngày do bất khả kháng đã được thông báo, thì một trong hai bên có quyền gửi thông báo 

chấm dứt hợp đồng cho bên kia. 

Đối với trường hợp chấm dứt này, bên giao thầu sẽ phải thanh toán cho bên nhận thầu: 

- Các Khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được thực hiện mà giá đã được nêu 

trong hợp đồng; 

- Chi phí cho thiết bị và vật tư được đặt hàng cho công trình đã được chuyển tới cho bên 

nhận thầu, hoặc những thứ bên nhận thầu có trách nhiệm chấp nhận giao hàng: thiết bị và 

vật tư này sẽ trở thành tài sản (và là rủi ro) của bên giao thầu khi đã được bên giao thầu 

thanh toán, và bên nhận thầu sẽ để cho bên giao thầu sử dụng; 

Điều 11. Hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng 
1. Hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng là hợp đồng ký kết giữa nhà thầu (tổng thầu) với 

chủ đầu tư để thi công tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng. 

2. Nội dung quản lý thực hiện hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng như quy định tại Điều 

4 Thông tư này với phạm vi toàn bộ dự án. 

3. Quyền và nghĩa vụ của tổng thầu thi công xây dựng: 

a) Tổng thầu thi công xây dựng có các quyền tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP và các quyền sau: 

- Kiểm soát toàn bộ các phương tiện và biện pháp thi công trong phạm vi công trường của 

toàn bộ dự án. 

- Lựa chọn nhà thầu phụ thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu phù hợp với hợp đồng tổng 

thầu thi công xây dựng đã ký và quy định pháp luật về đầu tư xây dựng công trình; 

- Bổ sung hoặc thay thế các nhà thầu phụ (nếu cần) để đảm bảo chất lượng, giá cả và tiến độ 

thực hiện các công việc của hợp đồng sau khi được chủ đầu tư chấp thuận; 

b) Tổng thầu thi công xây dựng có nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định 

số 37/2015/NĐ-CP và các nghĩa vụ sau: 

- Tổ chức Điều hành công trường, Điều phối các nhà thầu phụ về việc sử dụng hợp lý các 

công trình phụ trợ, các công trình phục vụ thi công để tránh lãng phí; sử dụng, bảo vệ mặt 

bằng và giữ gìn an ninh trật tự công trường. Các nhà thầu phụ phải tuân thủ sự chỉ đạo Điều 

hành của tổng thầu thi công xây dựng về việc Điều hành công trường. 
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- Lập và thỏa thuận với chủ đầu tư về kế hoạch tiến độ thực hiện các giai đoạn thi công và 

hạng Mục công trình chủ yếu, kế hoạch thanh toán của hợp đồng; 

- Tổ chức việc mua sắm, chế tạo và cung ứng vật tư, thiết bị theo yêu cầu và tiến độ thực 

hiện hợp đồng tổng thầu; thỏa thuận và thống nhất với chủ đầu tư về nội dung hồ sơ mời 

thầu mua sắm các thiết bị công nghệ chủ yếu và về chi phí mua sắm thiết bị của hợp đồng 

trên cơ sở kết quả đấu thầu về thiết bị (nếu có thỏa thuận trong hợp đồng); 

- Tổ chức hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng các công việc thực hiện theo 

quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và theo các thỏa thuận hợp đồng; 

- Tổ chức, Điều phối và quản lý các hoạt động trên công trường; thực hiện biện pháp đảm 

bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và an ninh trên công 

trường; 

- Chủ động phối hợp với chủ đầu tư trong việc tổ chức đào tạo cán bộ quản lý và công nhân 

vận hành sử dụng công trình; thực hiện việc chuyển giao công nghệ, bàn giao các bản vẽ, tài 

liệu kỹ thuật có liên quan đến vận hành, sử dụng và bảo trì công trình cho chủ đầu tư; 

- Thực hiện các công việc thử nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành chạy thử đồng bộ công trình và 

bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư theo thỏa thuận hợp đồng và theo quy định 

của nhà nước; 

- Thực hiện bảo hành công trình theo quy định của nhà nước; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ thực hiện công 

việc theo hợp đồng đã ký kết, kể cả phần việc do nhà thầu phụ thực hiện và phải bồi thường 

vật chất cho những thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

4. Chi phí tổng thầu thi công xây dựng được tính trong giá hợp đồng tổng thầu thi công. 

Điều 12. Nội dung hướng dẫn áp dụng mẫu hợp đồng thi công 
1. Mẫu hợp đồng thi công công bố kèm theo Thông tư này để các tổ chức, cá nhân sử dụng 

để soạn thảo hợp đồng cho gói thầu thi công xây dựng. 

2. Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công bố kèm theo Thông tư này sử dụng cho hợp đồng 

thi công giữa chủ đầu tư và nhà thầu; trường hợp bên giao thầu là tổng thầu thì các bên vận 

dụng mẫu hợp đồng này để thực hiện cho phù hợp. 

3. Khi sử dụng mẫu hợp đồng công bố kèm theo Thông tư này để thỏa thuận, ký kết hợp 

đồng thì các bên căn cứ vào yêu cầu, Điều kiện cụ thể của gói thầu, các quy định của Nghị 

định số 37/2015/NĐ-CP, hướng dẫn của Thông tư này và các hướng dẫn sau: 

a) Các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng các mốc thời gian cụ thể về thời hạn thanh toán, 

thời gian bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời hạn trả lời văn bản, thời gian chấm dứt hợp 

đồng và các trường hợp tương tự. 

b) Nếu phạm vi và yêu cầu công việc của gói thầu cụ thể khác với phạm vi và yêu cầu công 

việc trong mẫu hợp đồng kèm theo Thông tư này, các bên Điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

c) Trường hợp các bên thống nhất phạm vi công việc nghiệm thu sản phẩm khác với mẫu 

hợp đồng kèm theo Thông tư này, thì các bên Điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

d) Trường hợp nhà thầu là nhà thầu liên danh, các bên thỏa thuận trong hợp đồng việc bảo 

đảm thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng theo quy định. 

e) Các bên thỏa thuận mức tạm ứng phù hợp với yêu cầu của hợp đồng thi công. 

f) Các bên thỏa thuận loại đồng tiền và hình thức thanh toán trong hợp đồng nhưng không 

trái với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và quy định của pháp luật về ngoại hối. 

g) Tùy theo tính chất và Điều kiện của từng dự án, gói thầu mà các bên lựa chọn loại giá 

hợp đồng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP cho phù hợp. 

Điều 13. Hiệu lực thi hành 
1. Xử lý chuyển tiếp: 

a) Các hợp đồng thi công đã ký và đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì 

thực hiện theo quy định về hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi 

hành. 

b) Các hợp đồng thi công đang trong quá trình đàm phán, chưa được ký kết nếu có nội dung 

nào chưa phù hợp với quy định tại Thông tư này thì báo cáo Người có thẩm quyền quyết 
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định đầu tư xem xét, quyết định trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả của 

dự án đầu tư xây dựng và không làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. 

c) Nội dung về hợp đồng thi công trong các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã phê duyệt 

nhưng chưa phát hành nếu có nội dung nào chưa phù hợp với quy định tại Thông tư này thì 

phải Điều chỉnh lại cho phù hợp; trường hợp đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, 

nếu có thay đổi nội dung liên quan đến hợp đồng cho phù hợp với các quy định của Thông 

tư này, thì phải thông báo cho tất cả các nhà thầu đã mua hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu biết 

để Điều chỉnh các nội dung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cho phù hợp; trường hợp đã đóng 

thầu thì thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản này. 

2. Những nội dung về hợp đồng thi công không hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư số 

09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Mẫu hợp đồng thi công. 

  

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc TW; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng TW; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 

nhà nước; 

- Công báo, Website của Chính phủ; 

Website Bộ XD; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư 

pháp; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; 

- Sở Quy hoạch kiến trúc các TP Hà 

Nội, Hồ Chí Minh; 

- BXD: các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra; 

- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ KTXD, (THa). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Bùi Phạm Khánh 
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MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
(Kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng 

dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
(Địa danh), ngày... tháng ... năm 2016 

HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
Số: …./… (Năm) /...(ký hiệu hợp đồng) 

 

DỰ ÁN HOẶC CÔNG TRÌNH HOẶC GÓI THẦU (tên dự án hoặc công trình hoặc gói 

thầu) THUỘC DỰ ÁN (tên dự án) ……….. 

GIỮA 

(TÊN GIAO DỊCH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ) 

VÀ 

(TÊN GIAO DỊCH CỦA NHÀ THẦU) 

  

MỤC LỤC 
PHẦN 1 - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 

PHẦN 2 - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG 

Điều 1. Các định nghĩa và diễn giải 

Điều 2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên 

Điều 3. Luật và ngôn ngữ sử dụng 

Điều 4. Bảo đảm thực hiện và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng 

Điều 5. Nội dung và khối lượng công việc: 

Điều 6. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng thi 

công xây dựng: 

Điều 7. Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng: 

Điều 8. Giá Hợp đồng, tạm ứng và thanh toán 

Điều 9. Điều chỉnh giá hợp đồng 

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ chung của chủ đầu tư Bên giao thầu 

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ chung của Bên nhận thầu 

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận thầu tư vấn (áp dụng đối với trường hợp Bên 

giao thầu ký hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án) 

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận thầu tư vấn (áp dụng đối với trường hợp Bên 

giao thầu ký hợp đồng thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng) 

Điều 14. Nhà thầu phụ 

Điều 15. An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ 

Điều 16. Điện, nước và an ninh công trường 

Điều 17. Tạm ngừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Bên giao thầu 

Điều 18. Tạm ngừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Bên nhận thầu 

Điều 19. Bảo hiểm và bảo hành 

Điều 20. Rủi ro và Bất khả kháng 

Điều 21. Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng 

Điều 22. Khiếu nại và xử lý các tranh chấp 

Điều 23. Quyết toán và thanh lý Hợp đồng 

Điều 24. Hiệu lực của Hợp đồng 

Điều 25. Điều Khoản chung 

PHỤ LỤC 1 

PHỤ LỤC 2 

PHỤ LỤC 3 

PHỤ LỤC 4 
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PHỤ LỤC 5 

PHẦN 1 - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi Tiết về 

hợp đồng xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng 

và bảo trì công trình xây dựng 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp 

đồng thi công xây dựng; 

Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu tại văn bản số ……………. 

PHẦN 2 - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG 
Hôm nay, ngày … tháng … năm ….. tại (Địa danh) ………………………., chúng tôi gồm 

các bên dưới đây: 

1. Chủ đầu tư (Bên giao thầu): 
Tên giao dịch ……………………….. 

Đại diện (hoặc người được ủy quyền) là: Ông/Bà …………….. Chức vụ: ……………….. 

Địa chỉ: …………………….. 

Tài Khoản: …………………. 

Mã số thuế: ………………… 

Đăng ký kinh doanh (nếu có) …………… 

Điện thoại: ……………………                         Fax: ………………… 

E-mail: ………………………. 

Và bên kia là: 

2. Nhà thầu (Bên nhận thầu): 
Tên giao dịch: 

Đại diện (hoặc người được ủy quyền) là: Ông/Bà.................         Chức vụ:……………….. 

Địa chỉ: ……………………………………….. 

Tài Khoản: ……………………………………….. 

Mã số thuế: ……………………………………….. 

Đăng ký kinh doanh (nếu có) ……………….. 

Điện thoại: ……………….. Fax: ………………….. 

E-mail: ……………………… 

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ……… ngày....tháng....năm.... (Trường hợp được ủy quyền) 

(Trường hợp là liên danh các nhà thầu thì phải ghi đầy đủ thông tin các thành viên trong 

liên danh và cử đại diện liên danh giao dịch) 

Hai Bên cùng thống nhất ký hợp đồng thi công xây dựng của gói thầu.... thuộc dự án (tên dự 

án) như sau: 

Điều 1. Các định nghĩa và diễn giải 
Trong hợp đồng này các từ và cụm từ được hiểu như sau: 

1.1. “Chủ đầu tư” là ………. (tên giao dịch của chủ đầu tư). 

1.2. “Nhà thầu” là ………. (tên giao dịch của nhà thầu). 

1.3. “Đại diện Chủ đầu tư” là người được chủ đầu tư nêu ra trong hợp đồng hoặc được ủy 

quyền theo từng thời gian và Điều hành công việc thay mặt cho chủ đầu tư. 

1.4. “Đại diện Nhà thầu” là người được nhà thầu nêu ra trong hợp đồng hoặc được nhà 

thầu ủy quyền bằng văn bản và Điều hành công việc thay mặt nhà thầu. 

1.5. “Nhà tư vấn” là tổ chức, cá nhân do chủ đầu tư ký hợp đồng thuê để thực hiện một 

hoặc một số công việc chuyên môn liên quan đến việc quản lý thực hiện hợp đồng (Nhà tư 

vấn có thể là tư vấn quản lý dự án hoặc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình). 
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1.6. “Đại diện Nhà tư vấn” là người được nhà tư vấn ủy quyền làm đại diện để thực hiện 

các nhiệm vụ do nhà tư vấn giao. 

1.7. “Tư vấn thiết kế” là tư vấn thực hiện việc thiết kế xây dựng công trình. 

1.8. “Nhà thầu phụ” là nhà thầu ký hợp đồng với nhà thầu để thi công một phần công việc 

của nhà thầu. 

1.9. “Dự án” là ……….. (tên dự án). 

1.10. “Hợp đồng” là toàn bộ hồ sơ hợp đồng, theo quy định tại Điều 2 [Hồ sơ hợp đồng và 

thứ tự ưu tiên]. 

1.11. “Hồ sơ mời thầu” (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của chủ đầu tư là toàn bộ tài liệu theo quy 

định tại Phụ lục số ... [Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của chủ đầu tư]. 

1.12. “Hồ sơ Dự thầu” (hoặc Hồ sơ đề xuất) của nhà thầu là toàn bộ tài liệu do nhà thầu 

lập theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và được nộp cho bên mời thầu theo quy định tại phụ lục 

số ... [Hồ sơ dự thầu (hoặc Hồ sơ đề xuất) của nhà thầu]. 

1.13. “Chỉ dẫn kỹ thuật” là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật, 

tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình, thiết kế xây dựng công trình để hướng dẫn, quy 

định về vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình và các công tác thi công, giám 

sát, nghiệm thu công trình xây dựng. 

1.14. “Bản vẽ thiết kế” là tất cả các bản vẽ, bảng tính toán và thông tin kỹ thuật tương tự 

của công trình do chủ đầu tư cấp cho nhà thầu hoặc do nhà thầu lập đã được chủ đầu tư chấp 

thuận. 

1.15. “Bảng tiên lượng” là bảng kê chi Tiết khối lượng và giá các công việc trong hợp 

đồng. 

1.16. “Bên” là chủ đầu tư hoặc nhà thầu tùy theo ngữ cảnh (yêu cầu) diễn đạt. 

1.17. “Ngày khởi công” là ngày được thông báo theo Khoản 7.1 [Ngày khởi công, thời gian 

thực hiện hợp đồng]. 

1.18. “Biên bản nghiệm thu” là biên bản được phát hành theo Điều 6 [Yêu cầu về chất 

lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng thi công xây dựng]. 

1.19. “Ngày” được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng dương lịch. 

1.20. “Ngày làm việc” là ngày dương lịch, trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy 

định của pháp luật. 

1.21. “Thiết bị của nhà thầu” là toàn bộ thiết bị máy móc, phương tiện, xe cộ và các 

phương tiện, thiết bị khác yêu cầu phải có để nhà thầu thi công, hoàn thành công trình và 

sửa chữa bất cứ sai sót nào (nếu có). 

1.22. “Công trình chính” là các công trình.... (tên công trình) mà nhà thầu thi công theo 

hợp đồng. 

1.23. “Hạng Mục công trình” là một công trình chính hoặc một phần công trình chính. 

1.24. “Công trình tạm” là các công trình phục vụ thi công công trình, hạng Mục công 

trình. 

1.25. “Công trình” là công trình chính và công trình tạm hoặc là một trong hai loại công 

trình này. 

1.26. “Thiết bị của chủ đầu tư” là máy móc, phương tiện do chủ đầu tư cấp cho nhà thầu 

sử dụng để thi công công trình, như đã nêu trong Phụ lục số ... [Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ 

yêu cầu) của chủ đầu tư]. 

1.27. “Rủi ro và bất khả kháng” được định nghĩa tại Điều 20 [Rủi ro và bất khả kháng] 

1.28. “Luật” là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

1.29. “Công trường” là địa Điểm chủ đầu tư giao cho nhà thầu để thi công công trình cũng 

như bất kỳ địa Điểm nào khác được quy định trong hợp đồng. 

1.30. “Thay đổi” là sự thay đổi (Điều chỉnh) phạm vi công việc, chỉ dẫn kỹ thuật, bản vẽ 

thiết kế, giá hợp đồng hoặc tiến độ thi công khi có sự chấp thuận bằng văn bản của chủ đầu 

tư. 

Điều 2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên 
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2.1. Hồ sơ hợp đồng xây dựng gồm thỏa thuận hợp đồng này và các tài liệu kèm theo hợp 

đồng. 

2.2. Các tài liệu kèm theo hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp đồng, bao gồm: 

a) Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu. 

b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

c) Điều kiện chung của hợp đồng. 

d) Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của bên giao thầu,  

đ) Các bản vẽ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật; 

e) Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của bên nhận thầu. 

g) Biên bản đàm phán hợp đồng, các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng. 

h) Các phụ lục của hợp đồng. 

i) Các tài liệu khác có liên quan. 

2.3. Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng theo thứ tự quy định tại Khoản 2 

Điều này. 

Điều 3. Luật và ngôn ngữ sử dụng 
3.1. Hợp đồng này chịu sự Điều chỉnh của hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam. 

3.2. Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng là tiếng Việt. (Trường hợp hợp đồng có sự tham gia 

của phía nước ngoài: ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và ngôn ngữ khác do các bên thỏa 

thuận. Khi hợp đồng xây dựng được ký kết bằng hai ngôn ngữ thì các bên phải thỏa thuận 

về ngôn ngữ sử dụng trong quá trình giao dịch hợp đồng và thứ tự ưu tiên sử dụng ngôn 

ngữ để giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng). 

Điều 4. Bảo đảm thực hiện và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng 
4.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 

Bên nhận thầu phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng tương đương ...% giá trị hợp đồng cho 

Bên giao thầu trong vòng ... ngày sau khi hợp đồng đã được ký kết. Bảo đảm thực hiện hợp 

đồng phải được Bên giao thầu chấp thuận và phải tuân theo mẫu ở Phụ lục số ... [Bảo đảm 

thực hiện hợp đồng] (hoặc theo mẫu khác được Bên giao thầu chấp thuận). Trường hợp Bên 

nhận thầu là nhà thầu liên danh thì thực hiện theo Khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định, chi Tiết về hợp đồng xây dựng. 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có giá trị và có hiệu lực tới khi Bên nhận thầu đã thi 

công, hoàn thành công trình, hoặc hạng Mục công trình tương ứng với Hợp đồng đã ký kết 

được Bên giao thầu nghiệm thu và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành công trình. Nếu các Điều 

Khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hạn và Bên nhận thầu chưa hoàn 

thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời Điểm ... ngày trước ngày hết hạn, Bên nhận thầu 

sẽ phải gia hạn giá trị của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được hoàn 

thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong. 

Bên nhận thầu sẽ không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ 

chối thực hiện Hợp đồng đã có hiệu lực và các trường hợp .... (do các bên thỏa thuận). Bên 

giao thầu phải hoàn trả cho Bên nhận thầu bảo đảm thực hiện hợp đồng khi Bên nhận thầu 

đã hoàn thành các công việc theo hợp đồng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành. 

4.2. Bảo lãnh tiền tạm ứng (trường hợp các bên thỏa thuận phải có bảo lãnh tiền tạm ứng): 

Trước khi Bên giao thầu tạm ứng hợp đồng cho Bên nhận thầu thì Bên nhận thầu phải nộp 

cho Bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tương đương giá trị tiền tạm ứng, 

Trường hợp Bên nhận thầu là nhà thầu liên danh thì thực hiện theo Điểm b Khoản 4 Điều 18 

của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015. 

Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được khấu trừ tương ứng với giá trị giảm trừ tiền 

tạm ứng qua mỗi lần thanh toán (theo thỏa thuận của các bên). 

Điều 5. Nội dung và khối lượng công việc: 
Bên nhận thầu thực hiện việc thi công xây dựng công trình theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần 

sửa đổi được Bên giao thầu chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được mô tả trong Phụ lục số ...[Hồ 

sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Bên giao thầu]; Phụ lục số ... [Hồ sơ dự thầu (hoặc 
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Hồ sơ đề xuất) của Bên nhận thầu] được Bên giao thầu chấp thuận và biên bản đàm phán 

hợp đồng, đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác trong hợp 

đồng. Các công việc cụ thể nhà thầu phải thực hiện bao gồm: 

5.1. Bàn giao và tiếp nhận, quản lý mặt bằng xây dựng, tiếp nhận và bảo quản tim, cốt, mốc 

giới công trình. 

5.2. Cung cấp vật liệu xây dựng, nhân lực, máy và thiết bị thi công để thi công xây dựng 

công trình theo hợp đồng. 

5.3. Thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và quy chuẩn, 

tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. 

5.4. Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, 

kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm 

thu. 

5.5. Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi công xây dựng 

công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là nhà 

thầu chính hoặc tổng thầu. 

5.6. Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây 

dựng (nếu có). 

5.7. Thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng. 

5.8. Thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công 

xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng Mục công trình, 

công trình xây dựng. 

5.9. Thực hiện các công tác bảo đảm an toàn, bảo vệ và vệ sinh môi trường, phòng chống 

cháy nổ; 

5.10. Bảo vệ công trường, mặt bằng thi công trong phạm vi hợp đồng thi công; 

5.11. Thực hiện các công tác bảo đảm an ninh trật tự cho khu vực công trường; 

5.12. Hợp tác với các nhà thầu khác trên công trường (nếu có); 

5.13. Thu dọn công trường và bàn giao sản phẩm xây dựng sau khi hoàn thành. 

5.14. Các công việc khác trong quá trình thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận của hợp đồng, 

các tài liệu kèm theo hợp đồng và quy định của pháp luật. 

Điều 6. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng 

thi công xây dựng: 
6.1. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của Hợp đồng thi công xây dựng: 

a) Công trình phải được thi công theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được Bên giao 

thầu chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được nêu trong Phụ lục số [Hồ sơ mời thầu (Hoặc Hồ sơ 

yêu cầu)] phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng cho dự án và các quy 

định về chất lượng công trình xây dựng của nhà nước có liên quan; Bên nhận thầu phải có 

sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng thi công, giám sát chất lượng thi công của 

mình. 

b) Bên nhận thầu phải cung cấp cho Bên giao thầu các kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm 

của công việc hoàn thành. Các kết quả thí nghiệm này phải được thực hiện bởi phòng thí 

nghiệm hợp chuẩn theo quy định. 

c) Bên nhận thầu đảm bảo vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp có nguồn gốc xuất xứ như 

quy định của hồ sơ hợp đồng. 

6.2. Kiểm tra, giám sát của Bên giao thầu 

a) Bên giao thầu được quyền vào các nơi trên công trường và các nơi khai thác nguyên vật 

liệu tự nhiên của Bên nhận thầu để kiểm tra; 

b) Trong quá trình sản xuất, gia công, chế tạo và xây dựng ở trên công trường, nơi được quy 

định trong Hợp đồng Bên giao thầu được quyền kiểm tra, kiểm định, đo lường, thử các loại 

vật liệu, và kiểm tra quá trình gia công, chế tạo thiết bị, sản xuất vật liệu. 

Bên nhận thầu sẽ tạo mọi Điều kiện cho người của Bên giao thầu để tiến hành các hoạt động 

này, bao gồm cả việc cho phép ra vào, cung cấp các phương tiện, các giấy phép và thiết bị 
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an toàn. Những hoạt động này không làm giảm đi bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào của 

nhà thầu. 

Đối với các công việc mà người của Bên giao thầu được quyền xem xét đo lường và kiểm 

định, Bên nhận thầu phải thông báo cho Bên giao thầu biết khi bất kỳ công việc nào như vậy 

đã xong và trước khi được phủ lấp, hoặc không còn được nhìn thấy hoặc đóng gói để lưu 

kho hoặc vận chuyển. Khi đó Bên giao thầu sẽ tiến hành ngay việc kiểm tra, giám định, đo 

lường hoặc kiểm định không được chậm trễ mà không cần lý do, hoặc thông báo ngay cho 

Bên nhận thầu là Bên giao thầu không đòi hỏi phải làm như vậy. 

6.3. Nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành: 

a) Bên giao thầu chỉ nghiệm thu các sản phẩm của Hợp đồng khi sản phẩm của các công 

việc này đảm bảo chất lượng theo quy định tại Khoản 6.1 nêu trên. 

b) Căn cứ nghiệm thu sản phẩm của Hợp đồng là các bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi 

được Bên giao thầu chấp thuận); thuyết minh kỹ thuật; các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên 

quan; chứng chỉ kết quả thí nghiệm; biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu bàn giao... 

c) Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao gồm: 

- Đại diện Bên giao thầu là....(Tên của người đại diện chủ đầu tư) 

- Đại diện Bên nhận thầu là....(Tên của người đại diện nhà thầu) 

- Đại diện nhà tư vấn là....(Tên của người đại diện nhà tư vấn).... 

d) Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao gồm: 

- Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng hoàn thành (Theo mẫu biên bản nghiệm thu 

chất lượng có ghi khối lượng do 02 bên thống nhất trên cơ sở quy định của nhà nước) 

- Kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm cần nghiệm thu... 

6.4. Chạy thử của công trình (nếu có) 

Khoản này sẽ được áp dụng cho tất cả các lần chạy thử được nêu trong Hợp đồng, bao gồm 

cả chạy thử sau khi hoàn thành (nếu có); 

Trước khi bắt đầu chạy thử khi hoàn thành, nhà thầu phải trình Bên giao thầu các tài liệu 

hoàn công, các sổ tay vận hành và bảo trì phù hợp với đặc tính kỹ thuật với đầy đủ chi Tiết 

để vận hành, bảo trì, tháo dỡ lắp đặt lại, Điều chỉnh và sửa chữa. 

Bên nhận thầu phải cung cấp các máy móc, sự trợ giúp, tài liệu và các thông tin khác, điện, 

thiết bị, nhiên liệu, vật dụng, dụng cụ, người lao động, vật liệu và nhân viên có trình độ và 

kinh nghiệm cần thiết để tiến hành chạy thử cụ thể một cách hiệu quả. Bên nhận thầu phải 

thống nhất với Bên giao thầu về thời gian, địa Điểm tiến hành chạy của thiết bị, vật liệu và 

các hạng Mục công trình. 

Bên giao thầu phải thông báo trước 01 ngày cho Bên nhận thầu về ý định của mình là sẽ 

tham gia vào lần chạy thử. Nếu như Bên giao thầu không tham gia vào lần chạy thử tại địa 

Điểm và thời gian đã thỏa thuận, Bên nhận thầu có thể tiến hành chạy thử và việc chạy thử 

coi như đã được tiến hành với sự có mặt của Bên giao thầu, trừ khi có sự chỉ dẫn khác từ 

phía Bên giao thầu. 

Nếu Bên nhận thầu phải chịu sự chậm trễ hay chịu các chi phí do tuân thủ các hướng dẫn 

của Bên giao thầu, hay do sự chậm trễ thuộc trách nhiệm của Bên giao thầu, Bên nhận thầu 

phải thông báo cho Bên giao thầu biết và được hưởng quyền theo Điều 22 của Hợp đồng 

này để: 

a) Gia hạn thời gian do sự chậm trễ này, nếu như việc hoàn thành bị chậm hoặc sẽ bị chậm 

theo Khoản 7.3 của Hợp đồng này; 

b) Thanh toán mọi chi phí cộng thêm vào giá Hợp đồng. 

Sau khi nhận được thông báo, Bên giao thầu sẽ theo Điểm 12.5 [Quyết định của nhà tư vấn] 

của Hợp đồng này đồng ý hoặc quyết định các vấn đề này. 

Bên nhận thầu phải trình cho Bên giao thầu các báo cáo có xác nhận về các lần chạy thử. 

Khi các lần chạy thử cụ thể đã được tiến hành xong, Bên giao thầu sẽ chấp thuận biên bản 

chạy thử của nhà thầu. Nếu như Bên giao thầu không tham gia vào các cuộc kiểm định, coi 

như họ đã chấp nhận các báo cáo là chính xác. 
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6.5. Nghiệm thu, bàn giao công trình và các hạng Mục công trình Sau khi các công việc 

theo hợp đồng được hoàn thành, công trình chạy thử (nếu có) đáp ứng các Điều kiện để 

nghiệm thu theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của 

Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, yêu cầu của hợp đồng thì 

Bên nhận thầu và Bên giao thầu tiến hành nghiệm thu công trình. Sau khi công trình đủ 

Điều kiện để nghiệm thu, hai bên lập biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành 

theo hợp đồng. Nếu có những công việc nhỏ còn tồn đọng lại và các sai sót về cơ bản không 

làm ảnh hưởng đến việc sử dụng công trình thì những tồn đọng này được ghi trong biên bản 

nghiệm thu, bàn giao công trình và bên nhận thầu phải có trách nhiệm hoàn thành những tồn 

đọng này bằng chi phí của mình. 

Trường hợp công trình chưa đủ Điều kiện để nghiệm thu, bàn giao; các bên xác định lý do 

và nêu cụ thể những công việc mà bên nhận thầu phải làm để hoàn thành công trình. 

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thi 

công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định về quản lý 

chất lượng công trình xây dựng của nhà nước. 

6.6. Trách nhiệm của nhà thầu đối với các sai sót 

a) Bằng kinh phí của mình bên nhận thầu phải hoàn thành các công việc còn tồn đọng vào 

ngày đã nêu trong biên bản nghiệm thu, bàn giao trong Khoảng thời gian hợp lý mà bên 

giao thầu yêu cầu nhưng đảm bảo không vượt quá Khoảng thời gian thực hiện các công việc 

còn tồn đọng đó quy định trong hợp đồng. 

b) Trường hợp không sửa chữa được sai sót: 

- Nếu bên nhận thầu không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng trong Khoảng thời gian 

hợp lý, bên giao thầu hoặc đại diện của bên giao thầu có thể ấn định ngày để sửa chữa các 

sai sót hay hư hỏng và thông báo cho bên nhận thầu biết về ngày này. 

- Nếu bên nhận thầu không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng vào ngày đã được thông 

báo, bên giao thầu có thể tự tiến hành công việc hoặc thuê người khác sửa chữa và bên nhận 

thầu phải chịu mọi chi phí (bên nhận thầu không được kiến nghị về chi phí sửa chữa nếu 

không cung cấp được tài liệu chứng minh sự thiếu chính xác trong cách xác định chi phí sửa 

chữa của bên giao thầu), bên nhận thầu sẽ không phải chịu trách nhiệm về công việc sửa 

chữa nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tiếp tục nghĩa vụ của mình đối với công trình theo 

hợp đồng. 

c) Nếu sai sót hoặc hư hỏng dẫn đến việc bên giao thầu không sử dụng được công trình hay 

phần lớn công trình cho Mục đích đã định thì bên giao thầu sẽ chấm dứt hợp đồng; khi đó, 

bên nhận thầu sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên giao thầu theo hợp đồng và theo 

các quy định pháp luật. 

d) Nếu sai sót hoặc hư hỏng không thể sửa chữa ngay trên công trường được và được bên 

giao thầu đồng ý, bên nhận thầu có thể chuyển khỏi công trường thiết bị hoặc cấu kiện bị sai 

sót hay hư hỏng để sửa chữa. 

6.7. Các kiểm định thêm 

Nếu việc sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng làm ảnh hưởng đến sự vận hành của công trình, bên 

giao thầu có thể yêu cầu tiến hành lại bất cứ cuộc kiểm định nào nêu trong hợp đồng, bao 

gồm cả các cuộc kiểm định khi hoàn thành và kiểm định sau khi hoàn thành. Yêu cầu này 

được thông báo trong Khoảng thời gian 30 ngày sau khi đã sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng. 

Các kiểm định này phải được tiến hành theo các Điều kiện được áp dụng cho các kiểm định 

trước, chỉ khác là được tiến hành bằng kinh phí của bên nhận thầu. 

6.8. Những nghĩa vụ chưa được hoàn thành 

Sau khi đã cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao; mỗi bên sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn thành 

các nghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện tại thời Điểm đó. Hợp đồng vẫn được coi là có hiệu 

lực đối với nội dung và phạm vi của những nghĩa vụ chưa được hoàn thành. 

Điều 7. Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng: 
7.1. Ngày khởi công, thời gian thực hiện Hợp đồng 
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Ngày khởi công công trình là ngày ... tháng ... năm ...(hoặc thời Điểm cụ thể khác do các 

bên thỏa thuận). 

Bên nhận thầu sẽ bắt đầu tiến hành thi công xây dựng công trình (ngay sau ngày khởi công) 

và sẽ thực hiện thi công xây dựng công trình đúng thời gian thực hiện Hợp đồng mà không 

được chậm trễ. 

Bên nhận thầu phải hoàn thành toàn bộ công việc theo nội dung của Hợp đồng trong 

Khoảng thời gian ... ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. 

7.2. Tiến độ thực hiện Hợp đồng 

Căn cứ vào thời gian thực hiện Hợp đồng Bên nhận thầu phải lập tiến độ chi Tiết để trình 

cho chủ đầu tư trong vòng ... ngày sau ngày khởi công Bên nhận thầu cũng phải trình tiến độ 

thi công đã được sửa đổi nếu tiến độ thi công trước đó không phù hợp với tiến độ thực tế 

hoặc không phù hợp với nghĩa vụ của Bên nhận thầu. Trừ khi được quy định khác trong 

Hợp đồng, mỗi bản tiến độ thi công sẽ bao gồm: 

a) Trình tự thực hiện công việc của Bên nhận thầu và thời gian thi công cho mỗi giai đoạn 

chính của công trình; 

b) Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định; 

c) Báo cáo tiến độ Bên nhận thầu phải thể hiện: 

- Biện pháp tổ chức thi công trên công trường và các giai đoạn chính trong việc thi công 

công trình; 

- Bên nhận thầu được phép Điều chỉnh tiến độ chi Tiết theo tuần, tháng nhưng phải phù hợp 

với tiến độ tổng thể của Hợp đồng. 

Bên nhận thầu phải thực hiện theo tiến độ thi công và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng. 

Nếu bản tiến độ thi công này không phù hợp với Hợp đồng thì Bên giao thầu sẽ thông báo 

cho Bên nhận thầu trong vòng ... ngày sau khi nhận được bản tiến độ thi công của Bên nhận 

thầu. Bên giao thầu sẽ được phép dựa vào bản tiến độ thi công này để yêu cầu Bên nhận 

thầu thực hiện theo tiến độ của Hợp đồng. 

Bên nhận thầu phải thông báo cho Bên giao thầu về các tình huống cụ thể có thể xảy ra 

trong tương lai có tác động xấu hoặc làm chậm việc thi công công trình hay làm tăng giá 

hợp đồng. Trong trường hợp đó, Bên giao thầu hoặc nhà tư vấn có thể yêu cầu Bên nhận 

thầu báo cáo về những ảnh hưởng của các tình huống trong tương lai và đề xuất theo Khoản 

7.3 [Gia hạn thời gian hoàn thành]. Bên nhận thầu phải nộp cho Bên giao thầu một bản tiến 

độ thi công sửa đổi phù hợp với Khoản này. 

7.3. Gia hạn Thời gian hoàn thành 

Bên nhận thầu được phép theo Điều 22 [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp] gia hạn thời gian 

hoàn thành nếu do một trong những lý do sau đây: 

a) Có sự thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của Bên giao 

thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Hợp đồng. 

b) Do ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng như: ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, 

lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác; 

c) Sự chậm trễ, trở ngại trên công trường do Bên giao thầu, nhân lực của Bên giao thầu hay 

các nhà thầu khác của Bên giao thầu gây ra như: việc bàn giao mặt bằng không đúng với các 

thỏa thuận trong Hợp đồng, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Hợp đồng 

mà không do lỗi của Bên nhận thầu gây ra. 

7.4. Khắc phục tiến độ chậm trễ 

Khi tiến độ đã bị chậm hơn so với tiến độ thi công như các bên đã thỏa thuận trong Hợp 

đồng của công việc đó mà không phải do những nguyên nhân đã nêu trong Khoản 7.3 [Gia 

hạn thời gian hoàn thành], khi đó Bên giao thầu yêu cầu Bên nhận thầu trình một bản tiến 

độ thi công được sửa đổi để thực hiện tiến độ hoàn thành, trong thời gian yêu cầu. 

Điều 8. Giá Hợp đồng, tạm ứng và thanh toán 
8.1. Giá Hợp đồng: 

Tổng giá trị Hợp đồng là ...đồng. 

(Bằng chữ:...) 
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Hợp đồng này là Hợp đồng trọn gói (hoặc đơn giá cố định, đơn giá Điều chỉnh) 

Chi Tiết giá Hợp đồng được nêu trong Phụ lục số ....[Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán] 

Giá Hợp đồng trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo Hợp đồng, 

đến bản quyền, lợi nhuận của Bên nhận thầu và tất cả các loại thuế liên quan đến công việc 

theo quy định của pháp luật. 

Giá Hợp đồng chỉ được Điều chỉnh theo quy định tại Điều 9 [Điều chỉnh giá Hợp đồng]. 

8.2. Tạm ứng 

a) Bên giao thầu tạm ứng cho Bên nhận thầu....đồng sau khi Bên giao thầu nhận được bảo 

lãnh của Bên nhận thầu. 

b) Việc tính toán, thu hồi dần tiền tạm ứng được thực hiện sau khi bên nhận thầu đã nhận 

được tiền tạm ứng. 

c) Tiền tạm ứng được thu hồi hết khi thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký. 

d) Tiền tạm ứng sẽ được thu hồi bằng cách giảm trừ trong các lần thanh toán. Tỷ lệ giảm trừ 

sẽ dựa trên tỷ lệ thu hồi được quy định trong Phụ lục số ... [Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh 

toán] 

Trường hợp tạm ứng vẫn chưa được hoàn trả trước khi ký biên bản nghiệm thu công trình 

và trước khi chấm dứt Hợp đồng theo Điều 17 [Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên 

giao thầu], Điều 18 [Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên nhận thầu] hoặc Điều 20 

[Rủi ro và bất khả kháng] (tùy từng trường hợp), khi đó toàn bộ số tiền tạm ứng chưa thu 

hồi được này sẽ là nợ đến hạn và nhà thầu phải chịu trách nhiệm thanh toán cho Bên giao 

thầu. 

8.3. Thanh toán: 

a) Giá hợp đồng trọn gói: 

* Việc thanh toán được chia làm ... lần: 

- Lần 1: Thanh toán ... % giá trị Hợp đồng (hoặc giá trị hạng Mục hoàn thành) sau khi nhà 

thầu hoàn thành hạng Mục công trình... (tên hạng Mục công trình). 

- Lần 2: Thanh toán ... % giá trị Hợp đồng (hoặc giá trị hạng Mục hoàn thành) sau khi nhà 

thầu hoàn thành hạng Mục công trình... (tên hạng Mục công trình). 

- Lần ... 

- Lần cuối: Thanh toán ... % giá trị Hợp đồng (hoặc toàn bộ giá trị còn lại) sau khi nhà thầu 

hoàn thành các công việc và thỏa thuận theo hợp đồng và Bên giao thầu nhận được bảo lãnh 

bảo hành. 

b) Giá hợp đồng theo đơn giá cố định: việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở khối lượng 

công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu hàng tháng (hoặc theo thời Điểm cụ thể do 

các bên thỏa thuận) nhân với đơn giá trong hợp đồng. 

c) Giá hợp đồng theo đơn giá Điều chỉnh: việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở khối 

lượng công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu hàng tháng (hoặc theo thời Điểm cụ 

thể do các bên thỏa thuận) nhân với đơn giá đã Điều chỉnh theo Điều 8 [Điều chỉnh giá đối 

với hợp đồng theo đơn giá Điều chỉnh]. 

8.4. Thời hạn thanh toán: 

a) Bên giao thầu sẽ thanh toán cho nhà thầu trong vòng .... ngày làm việc, kể từ ngày chủ 

đầu tư nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của nhà thầu. 

b) Bên giao thầu chậm thanh toán ....ngày sau thời hạn theo quy định tại Điểm a nêu trên thì 

phải bồi thường cho Bên nhận thầu theo lãi suất quá hạn áp dụng cho ngày đầu tiên chậm 

thanh toán do ngân hàng thương mại mà nhà thầu mở tài Khoản công bố kể từ ngày đầu tiên 

chậm thanh toán cho đến khi Bên giao thầu đó thanh toán đầy đủ cho Bên nhận thầu. 

8.5. Thanh toán tiền bị giữ lại 

Bên giao thầu sẽ thanh toán toàn bộ các Khoản tiền bị giữ lại cho Bên nhận thầu khi các bên 

đã đủ căn cứ để xác định giá trị của các lần thanh, toán và khi Bên nhận thầu hoàn thành 

nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định tại Điều 19 [Bảo hiểm và Bảo hành] 

8.6. Đồng tiền và hình thức thanh toán 
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a) Đồng tiền thanh toán: giá hợp đồng sẽ được thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam (VNĐ) 

và …. (Ngoại tệ nếu có và ghi rõ thời Điểm và ngân hàng, loại ngoại tệ và tỷ giá thanh toán 

tương ứng). 

b) Hình thức thanh toán: thanh toán bằng hình thức chuyển Khoản (trường hợp khác do các 

bên thỏa thuận). 

8.7. Hồ sơ thanh toán: 

a) Giá hợp đồng trọn gói: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong giai đoạn thanh toán (theo mẫu biên bản 

nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng) có xác nhận của đại diện Bên giao thầu hoặc đại 

diện nhà tư vấn (nếu có) và đại diện Bên nhận thầu; biên bản nghiệm thu khối lượng này là 

bản xác nhận hoàn thành công trình, hạng Mục công trình, khối lượng công việc phù hợp 

với phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng mà không cần xác nhận khối lượng 

hoàn thành chi Tiết; 

- Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh (nếu có) nằm ngoài phạm vi công việc phải 

thực hiện theo hợp đồng đã ký kết có xác nhận của đại diện Bên giao thầu hoặc đại diện nhà 

tư vấn (nếu có) và đại diện Bên nhận thầu (phụ lục 4); 

- Đề nghị thanh toán của Bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: giá trị khối lượng hoàn 

thành theo Hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm 

ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các Khoản này có xác nhận 

của đại diện Bên giao thầu và đại diện Bên nhận thầu (phụ lục 1); 

b) Giá hợp đồng theo đơn giá cố định: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế trong giai đoạn thanh toán có xác nhận 

của đại diện Bên giao thầu hoặc đại diện nhà tư vấn (nếu có) và đại diện Bên nhận thầu 

(theo mẫu biên bản nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng); 

- Bảng xác định giá trị cho những công việc chưa có đơn giá trong Hợp đồng (nếu có), trong 

đó cần thể hiện cả khối lượng và đơn giá cho các công việc này có xác nhận của đại diện 

Bên giao thầu hoặc đại diện nhà tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng (nếu có) và đại diện 

Bên nhận thầu (phụ lục 4); 

- Đề nghị thanh toán của nhà thầu cần thể hiện các nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành 

theo Hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh(nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, 

giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các Khoản này có xác nhận của 

đại diện Bên giao thầu và đại diện Bên nhận thầu (phụ lục 1). 

c) Giá hợp đồng theo đơn giá Điều chỉnh do trượt giá: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế trong giai đoạn thanh toán có xác nhận 

của đại diện Bên giao thầu hoặc đại diện nhà tư vấn (nếu có) và đại diện Bên nhận thầu 

(theo mẫu biên bản nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng); 

- Bảng xác định đơn giá đã Điều chỉnh do trượt giá (còn gọi là đơn giá thanh toán) theo 

Điều 9 [Điều chỉnh giá hợp đồng] có xác nhận của đại diện Bên giao thầu, đại diện nhà tư 

vấn (nếu có) và đại diện Bên nhận thầu (phụ lục 3); 

- Đề nghị thanh toán của nhà thầu cần thể hiện các nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành 

theo Hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, 

giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các Khoản này có xác nhận của 

đại diện Bên giao thầu và đại diện Bên nhận thầu (phụ lục 1). 

Điều 9. Điều chỉnh giá hợp đồng 
Theo Điều 7 Thông tư hướng dẫn về hợp đồng thi công xây dựng công trình và theo hướng 

dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Điều 

chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ chung của chủ đầu tư Bên giao thầu 
10.1. Quyền của Bên giao thầu: 

Nếu Bên giao thầu xét thấy mình có quyền với bất kỳ Khoản thanh toán nào theo bất cứ 

Điều nào hoặc các quy định khác liên quan đến Hợp đồng thì phải thông báo và cung cấp 

các chi Tiết cụ thể cho Bên nhận thầu. 
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Phải thông báo càng sớm càng tốt sau khi Bên giao thầu nhận thấy vấn đề hoặc tình huống 

dẫn tới khiếu nại. Thông báo về việc kéo dài thời hạn thông báo sai sót phải được thực hiện 

trước khi hết hạn thời gian thông báo. 

Các thông tin chi Tiết phải xác định cụ thể Điều hoặc cơ sở khiếu nại khác và phải bao gồm 

chứng minh của số tiền và sự kéo dài mà Bên giao thầu tự cho mình có quyền được hưởng 

liên quan đến Hợp đồng. Bên giao thầu sau đó phải quyết định: 

- Số tiền (nếu có) mà Bên giao thầu có quyền yêu cầu Bên nhận thầu thanh toán; 

- Kéo dài (nếu có) thời hạn thông báo sai sót. 

Bên giao thầu có thể khấu trừ số tiền này từ bất kỳ Khoản nợ hay sẽ nợ nào của Bên nhận 

thầu. Bên giao thầu chỉ được quyền trừ hoặc giảm số tiền từ tổng số được xác nhận Khoản 

nợ của Bên nhận thầu hoặc theo một khiếu nại nào khác đối với Bên nhận thầu theo Khoản 

này. 

10.2. Nghĩa vụ của Bên giao thầu: 

a) Phải xin giấy phép xây dựng theo quy định; 

b) Bàn giao toàn bộ hoặc từng phần mặt bằng xây dựng cho Bên nhận thầu quản lý, sử dụng 

phù hợp với tiến độ và các thỏa thuận của Hợp đồng; 

c) Cử và thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về nhân lực chính tham gia quản lý và thực 

hiện Hợp đồng; 

d) Bố trí đủ nguồn vốn để thanh toán cho nhà thầu theo tiến độ thanh toán trong Hợp đồng; 

đ) Thuê tư vấn giúp Bên giao thầu giám sát theo quy định tại Điều 12 hoặc Điều 13 của Hợp 

đồng này [Quyền và nghĩa vụ của nhà tư vấn]; 

e) Cung cấp kịp thời hồ sơ thiết kế và các tài liệu có liên quan, vật tư (nếu có) theo thỏa 

thuận trong Hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan; 

g) Xem xét và chấp thuận kịp thời bằng văn bản các đề xuất liên quan đến thiết kế, thi công 

của Bên nhận thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình. Nếu trong Khoảng thời 

gian này mà Bên giao thầu không trả lời thì coi như Bên giao thầu đã chấp thuận đề nghị 

hay yêu cầu của Bên nhận thầu. 

h) Bên giao thầu phải có sẵn để cung cấp cho Bên nhận thầu toàn bộ các số liệu liên quan 

mà Bên giao thầu có về Điều kiện địa chất, địa chất thủy văn và những nội dung của công 

tác khảo sát về công trường, bao gồm cả các yếu tố môi trường liên quan đến Hợp đồng. 

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ chung của Bên nhận thầu 
11.1. Quyền của Bên nhận thầu 

a) Được quyền đề xuất với Bên giao thầu về khối lượng phát sinh ngoài Hợp đồng; từ chối 

thực hiện công việc ngoài phạm vi Hợp đồng khi chưa được hai bên thống nhất và những 

yêu cầu trái pháp luật của Bên giao thầu; 

b) Được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được Bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy 

nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá Hợp đồng đã 

ký kết; 

c) Tiếp cận công trường: 

- Bên giao thầu phải bàn giao cho Bên nhận thầu mặt bằng thi công công trình để Bên nhận 

thầu thực hiện Hợp đồng. 

- Trường hợp, nhà thầu không nhận được mặt bằng thi công công trình do sự chậm trễ của 

Bên giao thầu và phải gánh chịu chi phí phát sinh trong thời gian này thì Bên nhận thầu phải 

được thanh toán chi phí phát sinh và cộng thêm vào trong giá hợp đồng. 

Nếu do sai sót hoặc sự chậm trễ của Bên nhận thầu thì Bên nhận thầu sẽ không được quyền 

hưởng việc gia hạn thời gian, chi phí này. 

11.2. Nghĩa vụ của Bên nhận thầu 

Bên nhận thầu phải cung cấp nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công và các Điều kiện 

vật chất liên quan khác đủ số lượng và chủng loại theo Hợp đồng để thực hiện các công việc 

theo nội dung Hợp đồng đã ký kết; 
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Bên nhận thầu phải thi công xây dựng công trình đúng thiết kế, tiêu chuẩn dự án, quy chuẩn, 

tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng 

chống cháy nổ; 

Bên nhận thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công, ghi nhật ký thi công xây dựng công 

trình, lập hồ sơ thanh toán, lập hồ sơ hoàn công, lập quyết toán Hợp đồng, thí nghiệm vật 

liệu, kiểm định, thiết bị, sản phẩm xây dựng theo đúng quy định của Hợp đồng; 

Bên nhận thầu phải giữ bí mật thông tin liên quan đến Hợp đồng hoặc Pháp luật có quy định 

liên quan đến bảo mật thông tin. 

Bên nhận thầu phải trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của Bên giao thầu trong 

Khoảng thời gian ....ngày, nếu trong Khoảng thời gian này mà nhà thầu không trả lời thì 

được coi như Bên nhận thầu đã chấp nhận đề nghị hay yêu cầu của Bên giao thầu. 

11.3. Nhân lực của Bên nhận thầu 

Nhân lực của Bên nhận thầu phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp 

về nghề nghiệp, công việc của họ. Bên giao thầu có thể yêu cầu nhà thầu sa thải (hay tác 

động để sa thải) bất cứ nhân lực nào ở công trường hay công trình, kể cả đại diện của Bên 

nhận thầu nếu những người đó: có thái độ sai trái hoặc thiếu cẩn thận; thiếu năng lực hoặc 

bất cẩn; không tuân thủ bất kỳ Điều Khoản nào của Hợp đồng; gây phương hại đến an toàn, 

sức khỏe hoặc bảo vệ môi trường. 

Khi đó, Bên nhận thầu sẽ chỉ định (hoặc buộc phải chỉ định) một người khác thích hợp để 

thay thế. Bên nhận thầu phải luôn đảm bảo trật tự, an toàn cho người và tài sản trên công 

trường. 

11.4. Báo cáo về nhân lực và thiết bị của Bên nhận thầu 

Bên nhận thầu phải trình cho Bên giao thầu những chi Tiết về số lượng nhân lực tối thiểu, 

thiết bị chủ yếu của Bên nhận thầu trên công trường. 

11.5. Hợp tác 

Bên nhận thầu phải có trách nhiệm thực hiện việc hợp tác trong công việc đối với: nhân lực 

của Bên giao thầu; các nhà thầu khác do Bên giao thầu thuê; 

Các dịch vụ cho những người này và các nhà thầu khác có thể bao gồm việc sử dụng thiết bị 

của Bên nhận thầu, các công trình tạm hoặc việc bố trí đường vào công trường là trách 

nhiệm của Bên nhận thầu. Trường hợp các dịch vụ này làm phát sinh chi phí ngoài giá Hợp 

đồng thì các bên xem xét thỏa thuận bổ sung chi phí này. 

Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm về các hoạt động thi công xây lắp của mình trên công 

trường, phải phối hợp các hoạt động của mình với hoạt động của các nhà thầu khác ở phạm 

vi (nếu có) được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của Bên giao thầu. 

11.6. Định vị các mốc 

Bên nhận thầu phải định vị công trình theo các mốc và cao trình tham chiếu được xác định 

trong Hợp đồng. Bên nhận thầu sẽ chịu trách nhiệm về việc định vị đúng tất cả các hạng 

Mục của công trình và phải Điều chỉnh sai sót về vị trí, cao độ, kích thước hoặc căn tuyến 

của công trình. 

Bên giao thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào về việc cung cấp thông tin 

trong các Mục được chỉ ra trên đây hoặc các thông báo để tham chiếu đó (các Điểm mốc, 

tuyến và cao trình chuẩn), nhưng Bên nhận thầu phải cố gắng để kiểm chứng độ chính xác 

của chúng trước khi sử dụng. 

Trường hợp, Bên nhận thầu bị chậm trễ và phải chịu chi phí mà không phải do lỗi của mình 

gây ra, thì Bên nhận thầu sẽ thông báo cho Bên giao thầu và có quyền thực hiện theo Điều 

22 của Hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp]. 

11.7. Điều kiện về công trường 

Bên nhận thầu được coi là đã thẩm tra và xem xét công trường, khu vực xung quanh công 

trường, các số liệu và thông tin có sẵn nêu trên, và đã được thỏa mãn trước khi nộp thầu, 

bao gồm: 

a) Địa hình của công trường, bao gồm cả các Điều kiện địa chất công trình; 

b) Điều kiện địa chất thủy văn và khí hậu; 
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c) Mức độ và tính chất của công việc và vật liệu cần thiết cho việc thi công, hoàn thành 

công trình và sửa chữa sai sót. 

d) Các quy định của pháp luật về lao động; 

e) Các yêu cầu của Bên nhận thầu về đường vào, ăn, ở, phương tiện, nhân lực, Điều kiện 

giao thông, nước và các dịch vụ khác. 

Bên nhận thầu được coi là đã thỏa mãn về tính đúng và đủ của Điều kiện công trường để 

xác định giá hợp đồng. 

Nếu Bên nhận thầu gặp phải các Điều kiện địa chất bất lợi mà Bên nhận thầu cho là không 

lường trước được, thì nhà thầu phải thông báo cho Bên giao thầu biết một cách sớm nhất có 

thể. Thông báo này sẽ mô tả các Điều kiện địa chất sao cho Bên giao thầu có thể kiểm tra 

được và phải nêu lý do tại sao Bên nhận thầu coi các Điều kiện địa chất đó là không lường 

trước được. Bên nhận thầu phải tiếp tục thi công xây dựng công trình, sử dụng các biện 

pháp thỏa đáng và hợp lý và thích ứng với Điều kiện địa chất đó, và phải tuân theo bất kỳ 

chỉ dẫn nào mà Bên giao thầu có thể đưa ra. Nếu một chỉ dẫn tạo ra sự thay đổi, thì áp dụng 

theo Điều 20 của Hợp đồng [Rủi ro và bất khả kháng] 

11.8. Đường đi và phương tiện 

Bên nhận thầu phải chịu toàn bộ chi phí và lệ phí cho các quyền về đường đi lại chuyên 

dùng hoặc tạm thời mà Bên nhận thầu cần có, bao gồm lối vào công trường. Bên nhận thầu 

cũng phải có thêm các phương tiện khác bên ngoài công trường cần cho công việc bằng sự 

chịu rủi ro và kinh phí của mình. 

Bên nhận thầu phải nỗ lực để tránh làm hư hỏng đường hoặc cầu do việc sử dụng, đi lại của 

Bên nhận thầu hoặc người của Bên nhận thầu gây ra. Những nỗ lực này phải bao gồm việc 

sử dụng đúng các phương tiện và tuyến đường thích hợp. 

Trừ khi được quy định khác trong các Điều kiện và Điều Khoản này: 

a) Bên nhận thầu không được sử dụng và chiếm lĩnh toàn bộ đường đi, vỉa hè bất kể nó là 

công cộng hay thuộc quyền kiểm soát của Bên giao thầu hoặc những người khác. 

b) Nhà thầu (trong quan hệ giữa các bên) sẽ phải chịu trách nhiệm sửa chữa nếu nhà thầu 

làm hỏng khi sử dụng các tuyến đường đó; 

c) Bên nhận thầu phải cung cấp các biển hiệu, biển chỉ dẫn cần thiết dọc tuyến đường và 

phải xin phép nếu các cơ quan liên quan yêu cầu cho việc sử dụng các tuyến đường, biển 

hiệu, biển chỉ dẫn; 

d) Bên giao thầu không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào có thể nảy sinh từ việc sử 

dụng hoặc các việc liên quan khác đối với các tuyến đường đi lại; 

đ) Bên giao thầu không bảo đảm sự thích hợp hoặc sẵn có các tuyến đường riêng biệt nào; 

e) Chi phí do sự không thích hợp hoặc không có sẵn các tuyến đường cho yêu cầu sử dụng 

của Bên nhận thầu, sẽ do Bên nhận thầu chịu. 

11.9. Vận chuyển vật tư thiết bị (trừ khi có quy định khác): 

a) Bên nhận thầu phải thông báo cho Bên giao thầu không muộn hơn ... ngày, trước ngày mà 

mọi vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường (bao gồm cả đóng gói, xếp hàng, vận 

chuyển, nhận, dỡ hàng, lưu kho và bảo vệ vật tư thiết bị); 

b) Bên nhận thầu phải bồi thường và gánh chịu thiệt hại cho Bên giao thầu đối với các hư 

hỏng, mất mát và chi phí (kể cả lệ phí và phí tư pháp) do việc vận chuyển vật tư thiết bị của 

Bên nhận thầu. 

11.10. Thiết bị Bên nhận thầu 

Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị của mình. Khi được đưa tới 

công trình, thiết bị của Bên nhận thầu phải dùng riêng cho việc thi công công trình. Bên 

nhận thầu không được di chuyển ra khỏi công trường bất kỳ một loại thiết bị chủ yếu nào 

nếu không được sự đồng ý của Bên giao thầu. Tuy nhiên, không yêu cầu phải có sự đồng ý 

của Bên giao thầu đối với các xe cộ vận chuyển vật tư thiết bị hoặc nhân lực của Bên nhận 

thầu ra khỏi công trường. 

11.11. Thiết bị và vật liệu do Bên giao thầu cấp cấp (nếu có) 

a) Bên giao thầu phải chịu trách nhiệm đối với thiết bị của mình cấp cho Bên nhận thầu; 
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b) Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm đối với từng thiết bị của Bên giao thầu trong khi 

người của Bên nhận thầu vận hành, lái, Điều khiển quản lý hoặc kiểm soát nó. 

Số lượng thích hợp và số tiền phải trả (với giá đã nêu) để sử dụng thiết bị của Bên giao thầu 

đã được thỏa thuận trong Hợp đồng. Bên nhận thầu phải thanh toán số tiền này cho Bên giao 

thầu. 

Bên giao thầu phải cung cấp, miễn phí, “các vật liệu do mình cung cấp” (nếu có) theo các 

chi Tiết nêu trong các yêu cầu của Bên giao thầu. Bên giao thầu phải chịu rủi ro và dùng chi 

phí của mình, cung cấp những vật tư này tại thời Điểm và địa Điểm được quy định trong 

Hợp đồng. Bên nhận thầu phải kiểm tra những vật liệu này và phải thông báo kịp thời cho 

Bên giao thầu về sự thiếu hụt, sai sót hoặc không có của những vật liệu này. Trừ khi hai bên 

có thỏa thuận khác, Bên giao thầu phải xác định ngay sự thiếu hụt, sai sót như đã được 

thông báo. 

Sau khi được kiểm tra, vật liệu do Bên giao thầu cấp sẽ phải được Bên nhận thầu bảo quản 

và giám sát cẩn thận. Trách nhiệm kiểm tra, bảo quản của Bên nhận thầu không tách Bên 

giao thầu khỏi trách nhiệm đối với sự thiếu hụt, sai sót, lỗi không thấy rõ khi kiểm tra. 

11.12. Hoạt động của Bên nhận thầu trên công trường 

Bên nhận thầu phải giới hạn các hoạt động của mình trong phạm vi công trường và khu vực 

bổ sung mà Bên nhận thầu có và được Bên giao thầu đồng ý là nơi làm việc. Bên nhận thầu 

phải có sự chú ý cần thiết để giữ cho thiết bị của Bên nhận thầu và nhân lực của Bên nhận 

thầu chỉ hoạt động trong phạm vi công trường và các khu vực bổ sung và giữ cho không lấn 

sang khu vực lân cận. Trong thời gian thi công công trình, Bên nhận thầu phải giữ cho công 

trường không có các cản trở không cần thiết, và phải cất giữ hoặc sắp xếp thiết bị hoặc vật 

liệu thừa của mình. Bên nhận thầu phải dọn sạch rác và dỡ bỏ công trình tạm ra khỏi công 

trường khi không cần nữa. 

Sau khi biên bản nghiệm thu công trình đã được cấp, Bên nhận thầu phải dọn sạch và đưa đi 

tất cả thiết bị của Bên nhận thầu, nguyên vật liệu thừa, phế thải xây dựng, rác rưởi và công 

trình tạm. Bên nhận thầu phải để lại những khu vực đó của công trường và công trình trong 

trạng thái sạch sẽ và an toàn. Tuy nhiên, Bên nhận thầu có thể để lại công trường, trong giai 

đoạn thông báo sai sót, những vật tư thiết bị cần để Bên nhận thầu hoàn thành nghĩa vụ theo 

Hợp đồng. 

Nếu tất cả những vật tư thiết bị này không được dọn khỏi công trường trong vòng ... ngày 

sau khi Bên giao thầu cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao; Bên giao thầu có thể bán hoặc thải 

bỏ vật tư thiết bị, số tiền thu được từ việc bán vật tư thiết bị sẽ trả cho Bên nhận thầu sau khi 

đã thanh toán các chi phí phát sinh cho Bên giao thầu. 

11.13. Các vấn đề khác có liên quan 

Tất cả các cổ vật, đồng tiền, đồ cổ hoặc các di vật khác hoặc các hạng Mục địa chất hoặc 

khảo cổ được tìm thấy trên công trường sẽ được đặt dưới sự bảo quản và thẩm quyền của 

Bên giao thầu. Bên nhận thầu phải chú ý không cho người của mình hoặc người khác lấy đi 

hoặc làm hư hỏng các đồ vật tìm thấy này. 

Khi phát hiện ra những đồ vật này, Bên nhận thầu phải thông báo ngay cho Bên giao thầu để 

hướng dẫn giải quyết. Nếu Bên nhận thầu gặp phải sự chậm trễ và phải chịu chi phí để thực 

hiện hướng dẫn thì Bên nhận thầu phải thông báo cho Bên giao thầu và có quyền theo Điều 

22 của Hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp]. 

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận thầu tư vấn (áp dụng đối với trường hợp Bên 

giao thầu ký hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án) 

12.1. Quyền của Bên nhận thầu tư vấn 

Nhà tư vấn quản lý thực hiện Hợp đồng là người sẽ thực hiện các nhiệm vụ do Bên giao 

thầu cho trong hợp đồng. Bên nhận thầu tư vấn có thể bao gồm những cá nhân có trình độ 

chuyên môn phù hợp và có đủ năng lực để thực hiện những công việc này. 

Bên nhận thầu tư vấn không có quyền sửa đổi Hợp đồng. Bên nhận thầu tư vấn có thể thực 

hiện quyền hạn được gắn với chức danh nhà tư vấn như đã được xác định hoặc được bao 

hàm do thấy cần thiết trong hợp đồng. Nếu nhà Bên nhận thầu tư vấn được yêu cầu phải có 
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sự chấp thuận của Bên giao thầu trước khi thực thi một quyền hạn được xác định cụ thể thì 

những yêu cầu này phải được nói rõ trong hợp đồng. Bên giao thầu cam kết không áp đặt 

đối với quyền hạn của Bên nhận thầu tư vấn, trừ những gì đã thỏa thuận với Bên nhận thầu. 

Tuy nhiên, mỗi khi Bên nhận thầu tư vấn thực thi một quyền hạn được xác định cụ thể mà 

cần có sự chấp thuận của Bên giao thầu (vì Mục đích của hợp đồng) thì được xem như Bên 

giao thầu đã chấp thuận. 

Trừ khi được nêu khác đi trong Điều kiện này thì: 

a) Mỗi khi thực thi nhiệm vụ hoặc thực hiện một quyền hạn đã được xác định cụ thể hoặc 

bao hàm trong hợp đồng, Bên nhận thầu tư vấn được xem là làm việc cho Bên giao thầu. 

b) Bên nhận thầu tư vấn không có quyền giảm bớt bất kỳ nhiệm vụ, nghĩa vụ hoặc trách 

nhiệm nào theo hợp đồng, hay cho một bên nào; 

c) Bất kỳ sự chấp thuận, kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, giám sát, chỉ dẫn, thông báo, 

đề xuất, yêu cầu, kiểm định hoặc hành động tương tự nào của Bên nhận thầu tư vấn (bao 

gồm cả trường hợp không có sự phản đối) cũng không hề miễn cho Bên nhận thầu khỏi bất 

kỳ trách nhiệm nào theo Hợp đồng, bao gồm cả trách nhiệm đối với các sai sót, bỏ sót, 

không nhất quán và không tuân thủ đúng. 

12.2. Ủy quyền của Bên nhận thầu tư vấn 

Nhà Bên nhận thầu tư vấn có thể phân công nhiệm vụ và ủy quyền cho một số cá nhân nhất 

định sau khi được sự chấp thuận của Bên giao thầu. Những cá nhân này có thể là một Bên 

nhận thầu tư vấn thường trú hoặc giám sát viên độc lập được chỉ định để giám sát hoặc chạy 

thử các hạng Mục thiết bị, vật liệu. Sự phân công, ủy quyền hoặc hủy bỏ sự phân công, ủy 

quyền của nhà tư vấn phải thể hiện bằng văn bản và chỉ có hiệu lực khi nào Bên giao thầu 

nhận được văn bản đó. Tuy nhiên, trừ khi có thỏa thuận khác của hai bên trong hợp đồng 

hoặc của Bên giao thầu, nhà Bên nhận thầu tư vấn sẽ không ủy quyền để quyết định bất kỳ 

vấn đề gì. 

Các cá nhân này phải là những người có đủ trình độ, năng lực để thực hiện các nhiệm vụ 

theo ủy quyền. 

Mỗi cá nhân được phân công nhiệm vụ hoặc được ủy quyền, chỉ được quyền đưa ra chỉ dẫn 

cho Bên nhận thầu trong phạm vi được xác định trong sự ủy quyền. Bất kỳ sự chấp thuận, 

kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, giám sát, chỉ dẫn, thông báo, đề xuất, yêu cầu, kiểm 

định hoặc hành động tương tự nào của một cá nhân phù hợp với sự ủy quyền sẽ có cùng 

hiệu lực như là việc thực hiện công việc của chính Bên nhận thầu tư vấn. Tuy nhiên: 

a) Bất kỳ một sự không thành công trong công việc, không chấp thuận một công việc, thiết 

bị hoặc vật liệu nào đó, sẽ không có nghĩa là sự phê duyệt, và do vậy, sẽ không phương hại 

đến quyền của Bên nhận thầu tư vấn trong việc bác bỏ công việc, thiết bị hoặc vật liệu đó. 

b) Nếu Bên nhận thầu có Điều gì hoài nghi đối với một quyết định hoặc chỉ dẫn nào đó của 

các cá nhân này thì Bên nhận thầu có thể nêu vấn đề đó với Bên nhận thầu tư vấn là người 

sẽ nhanh chóng khẳng định, đảo ngược hoặc thay đổi quyết định hoặc chỉ dẫn đó. 

12.3. Chỉ dẫn của Bên nhận thầu tư vấn 

Bên nhận thầu tư vấn có thể đưa ra cho nhà thầu bất kỳ lúc nào các chỉ dẫn và bản vẽ bổ 

sung hoặc sửa đổi cần thiết cho việc thi công xây dựng công trình và sửa chữa mọi sai sót, 

tất cả phải phù hợp với Hợp đồng. Bên nhận thầu sẽ chỉ nhận các chỉ dẫn của Bên nhận thầu 

tư vấn hoặc người được ủy quyền. 

Bên giao thầu phải tuân theo các chỉ dẫn do nhà tư vấn hoặc người được ủy quyền đưa ra, 

về bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến Hợp đồng. Khi có thể, các chỉ dẫn của Bên nhận thầu 

tư vấn và người được ủy quyền phải được đưa ra ở dạng văn bản. Trong trường hợp, Bên 

nhận thầu tư vấn hoặc một người được ủy quyền: 

a) Đưa ra chỉ dẫn bằng miệng; 

b) Nhận được sự đề nghị hoặc yêu cầu bằng văn bản về chỉ dẫn nhưng không trả lời bằng 

cách đưa ra ý kiến bằng văn bản trong vòng.... ngày làm việc, sau khi nhận được đề nghị 

hoặc yêu cầu đó; 
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Thì sự đề nghị hoặc yêu cầu đó chính là chỉ dẫn bằng văn bản của Bên nhận thầu tư vấn 

hoặc người được ủy quyền (trường hợp cụ thể do các bên quy định trong Hợp đồng). 

12.4. Thay thế Bên nhận thầu tư vấn 

Nếu Bên giao thầu có ý định thay thế Bên nhận thầu tư vấn thì không ít hơn ...ngày trước 

khi dự định thay thế, Bên giao thầu phải thông báo cho Bên nhận thầu thông tin chi Tiết 

tương ứng của Bên nhận thầu tư vấn được dự kiến thay thế. Bên giao thầu không được thay 

thế Bên nhận thầu tư vấn bằng một người mà Bên nhận thầu có ý kiến từ chối một cách có 

lý do bằng cách gửi thông báo cho Bên giao thầu các chi Tiết, lý lẽ để giải thích. 

12.5. Quyết định của Bên nhận thầu tư vấn (trường hợp chủ đầu tư không thuê Bên nhận 

thầu tư vấn thì Khoản này áp dụng cho chính Bên giao thầu) 

Những Điều kiện này quy định rằng, Bên nhận thầu tư vấn (thay mặt cho Bên giao thầu) sẽ 

tiến hành công việc theo Khoản này để đồng ý hay quyết định một vấn đề, nhà tư vấn phải 

trao đổi ý kiến với từng bên để cố gắng đạt được sự thống nhất chung. Trường hợp không 

đạt được sự thống nhất, nhà tư vấn sẽ đưa ra một quyết định khách quan phù hợp với Hợp 

đồng, có xem xét thích đáng đến những sự việc có liên quan. 

Bên nhận thầu tư vấn cần thông báo cho hai bên về từng thỏa thuận hay quyết định với lý lẽ 

bảo vệ của mình. Mỗi bên phải cố gắng tôn trọng hiệu lực của mỗi thỏa thuận hoặc quyết 

định, trừ khi và cho tới khi được xem xét theo Điều 22 của Hợp đồng [Khiếu nại và xử lý 

các tranh chấp]. 

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận thầu tư vấn (áp dụng đối với trường hợp Bên 

giao thầu ký hợp đồng thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng) 

13.1. Quyền của Bên nhận thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng (NTVGSTCXD) 

Bên nhận thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng là người sẽ thực hiện các nhiệm vụ do Bên 

giao thầu giao cho NTVGSTCXD trong hợp đồng và các quy định cụ thể theo quy định của 

pháp luật. NTVGSTCXD có thể bao gồm những cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp 

và có đủ năng lực để thực hiện những công việc này. 

NTVGSTCXD không có quyền sửa đổi Hợp đồng. NTVGSTCXD có thể thực hiện quyền 

hạn được gắn với chức danh NTVGSTCXD như đã được xác định hoặc được bao hàm do 

thấy cần thiết trong Hợp đồng. Nếu NTVGSTCXD được yêu cầu phải có sự chấp thuận của 

Bên giao thầu trước khi thực thi một quyền hạn được xác định cụ thể thì những yêu cầu này 

phải được nói rõ trong hợp đồng. Bên giao thầu cam kết không áp đặt đối với quyền hạn của 

NTVGSTCXD, trừ những gì đã thỏa thuận với nhà thầu. 

Trừ khi được nêu khác đi trong Điều kiện này thì: 

a) NTVGSTCXD không có quyền giảm bớt bất kỳ nhiệm vụ, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào 

theo hợp đồng, hay cho một bên nào; 

c) Bất kỳ sự chấp thuận, kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, giám sát, thông báo, yêu cầu, 

kiểm định hoặc hành động tương tự nào của NTVGSTCXD (bao gồm cả trường hợp không 

có sự phản đối) cũng không hề miễn cho Bên giao thầu khỏi bất kỳ trách nhiệm nào theo 

Hợp đồng, bao gồm cả trách nhiệm đối với các sai sót, bỏ sót, không nhất quán và không 

tuân thủ đúng. 

13.2. Trách nhiệm của NTVGSTCXD 

*Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình (nếu không thuê tư vấn giám sát thì công 

việc này thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư). 

Nội dung giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định, của 

pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

13.3. Thay thế NTVGSTCXD 

Nếu Bên giao thầu có ý định thay thế NTVGSTCXD thì không ít hơn ... ngày trước khi dự 

định thay thế, Bên giao thầu phải thông báo cho Bên nhận thầu thông tin chi Tiết tương ứng 

của NTVGSTCXD được dự kiến thay thế. Bên giao thầu không được thay thế 

NTVGSTCXD bằng một người mà Bên nhận thầu có ý kiến từ chối một cách có lý do bằng 

cách gửi thông báo cho chủ đầu tư các chi Tiết, lý lẽ để giải thích. 

Điều 14. Nhà thầu phụ 
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14.1. Khi ký hợp đồng thầu phụ, Bên nhận thầu phải thực hiện theo các quy định sau: 

a) Đối với các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo Hợp đồng thì phải 

được Bên giao thầu chấp thuận; 

b) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Bên giao thầu về tiến độ, chất lượng, an toàn lao 

động, bảo vệ môi trường và sai sót của mình và các công việc do các nhà thầu phụ thực 

hiện; 

c) Bên nhận thầu không được giao lại toàn bộ công việc theo Hợp đồng cho nhà thầu phụ 

thực hiện. 

14.2. Nhà thầu phụ do Bên giao thầu chỉ định (nếu có) 

a) Nhà thầu phụ do Bên giao thầu chỉ định là một nhà thầu được Bên giao thầu chỉ định cho 

Bên nhận thầu thuê làm nhà thầu phụ để thực hiện một số phần việc chuyên ngành có yêu 

cầu kỹ thuật cao hoặc khi Bên nhận thầu không đáp ứng được tiến độ thực hiện hợp đồng 

sau khi Bên giao thầu đã yêu cầu. 

b) Bên nhận thầu có quyền từ chối nhà thầu phụ do Bên giao thầu chỉ định nếu công việc 

Bên nhận thầu đang thực hiện vẫn tuân thủ đúng các thỏa thuận trong Hợp đồng hoặc có đầy 

đủ cơ sở cho rằng nhà thầu phụ do Bên giao thầu chỉ định không đáp ứng được các yêu cầu 

theo Hợp đồng. 

14.3. Bên giao thầu có thể thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ trên cơ sở đề xuất thanh 

toán của Bên nhận thầu (hoặc theo thỏa thuận khác của các bên). 

Điều 15. An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ 
15.1. An toàn lao động 

a) Bên nhận thầu phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường 

xây dựng, kể cả các công trình phụ cận. 

b) Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công 

trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường 

phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn. 

c) Các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên 

công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây 

dựng. Tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của 

mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

đ) Bên nhận thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao 

động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động. 

e) Bên nhận thầu có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động 

cho người lao động. 

Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có 

trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo 

quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại 

do Bên nhận thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra. 

15.2. Bảo vệ môi trường 

a) Bên nhận thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động 

trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống 

ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế 

thải đưa đến đúng nơi quy định. 

b) Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo 

đảm an toàn, vệ sinh môi trường. 

c) Các bên phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây 

dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 

Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường 

thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây 

dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 
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d) Tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi 

công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do 

lỗi của mình gây ra. 

15.3. Phòng chống cháy nổ: 

Các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải tuân thủ các quy định của nhà nước về phòng 

chống cháy nổ. 

Điều 16. Điện, nước và an ninh công trường 
16.1. Điện, nước trên công trường 

Trừ trường hợp quy định ở dưới đây, Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp điện, 

nước và các dịch vụ khác mà Bên nhận thầu cần. 

Bên nhận thầu có quyền sử dụng việc cung cấp điện, nước và dịch vụ khác có thể có trên 

công trường cho Mục đích thi công công trình mà các chi Tiết và giá đã được đưa ra trong 

các yêu cầu của Bên giao thầu; Bên nhận thầu có trách nhiệm bảo vệ nguồn điện, nước để 

phục vụ thi công công trình. Bên nhận thầu phải tự mình chịu rủi ro và dùng chi phí của 

mình, cung cấp máy móc thiết bị cần thiết để sử dụng những dịch vụ này và để đo số lượng 

tiêu thụ. 

Số lượng tiêu thụ và số tiền phải trả cho các dịch vụ trên Bên nhận thầu phải thanh toán theo 

quy định của Hợp đồng. 

16.2. An ninh công trường 

Trừ khi có quy định khác trong những Điều kiện riêng: 

a) Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm về việc cho phép những người không có nhiệm vụ 

vào công trường; 

b) Những người có nhiệm vụ được vào công trường gồm nhân lực của Bên nhận thầu và của 

Bên giao thầu và những người khác do Bên giao thầu (hoặc người thay mặt) thông báo cho 

Bên nhận thầu biết. 

Điều 17. Tạm ngừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Bên giao thầu 
17.1. Tạm ngừng thực hiện công việc của Hợp đồng bởi Bên giao thầu Nếu Bên nhận thầu 

không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, Bên giao thầu có thể ra thông báo yêu cầu Bên 

nhận thầu phải thực hiện và sửa chữa các sai hỏng trong Khoảng thời gian hợp lý cụ thể. 

Bên giao thầu quyết định ngừng thực hiện công việc trong Hợp đồng khi Bên nhận thầu 

không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động và tiến độ theo Hợp đồng đã ký 

kết. 

Trước khi tạm dừng, Bên giao thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên nhận thầu không ít 

hơn ... ngày và trong thông báo sẽ nêu rõ lý do tạm ngừng. 

17.2. Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên giao thầu 

Bên giao thầu sẽ được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu Bên nhận thầu: 

a) Không thực hiện theo bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc một thông báo theo Khoản 17.1 

của Hợp đồng này [Tạm ngừng thực hiện công việc của Hợp đồng bởi Bên giao thầu]; 

b) Bỏ dở công trình hoặc thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo Hợp 

đồng; 

c) Không có lý do chính đáng mà .... ngày liên tục không thực hiện công việc theo Hợp 

đồng; 

d) Giao thầu phụ toàn bộ công trình, hoặc chuyển nhượng Hợp đồng mà không có sự thỏa 

thuận của Bên giao thầu; 

đ) Bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ 

hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được ủy quyền 

hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra 

(theo các luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này; 

Nếu có ở một trong những trường hợp này, Bên giao thầu có thể, bằng cách thông báo cho 

Bên nhận thầu trước … ngày, chấm dứt Hợp đồng và trục xuất Bên nhận thầu ra khỏi công 

trường. Tuy nhiên, trong trường hợp của phần (đ) Bên giao thầu có thể thông báo chấm dứt 

Hợp đồng ngay lập tức. 
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Sự lựa chọn của Bên giao thầu trong việc quyết định chấm dứt Hợp đồng sẽ không được 

làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của Bên giao thầu theo Hợp đồng. 

Bên nhận thầu phải rời công trường và chuyển các vật tư, vật liệu cần thiết, các tài liệu của 

Bên nhận thầu và các hồ sơ thiết kế khác của Bên nhận thầu cho Bên giao thầu. Tuy nhiên, 

Bên nhận thầu sẽ cố gắng hết mức để tuân thủ ngay lập tức các hướng dẫn hợp lý được nêu 

trong thông báo, bảo vệ tính mạng và tài sản hay cho sự an toàn của công trình. 

Sau khi chấm dứt Hợp đồng, Bên giao thầu có thể hoàn thành công trình và sắp đặt cho các 

đơn vị khác thực hiện. Bên giao thầu và các đơn vị này khi đó có thể sử dụng bất cứ vật tư, 

vật liệu, tài liệu nào của Bên nhận thầu và các tài liệu thiết kế khác do Bên nhận thầu thực 

hiện hoặc do đại diện Bên nhận thầu thực hiện. 

Bên giao thầu sẽ thông báo rằng thiết bị của Bên nhận thầu và các công trình tạm thời sẽ 

được giải phóng cho Bên nhận thầu ở tại hoặc gần công trường. Bên nhận thầu sẽ ngay lập 

tức sắp xếp để chuyển đi, rủi ro và chi phí cho việc này sẽ do Bên nhận thầu chịu. Tuy 

nhiên, nếu đến lúc này mà Bên nhận thầu còn nợ Bên giao thầu một Khoản thanh toán nào 

thì Bên giao thầu được quyền bán chúng để lấy lại tiền. Số tiền dư ra sẽ được trả cho Bên 

nhận thầu. 

Trường hợp đặc biệt, Bên giao thầu có quyền chấm dứt Hợp đồng vào bất cứ lúc nào thuận 

tiện cho Bên giao thầu, bằng cách thông báo cho Bên nhận thầu việc chấm dứt Hợp đồng. 

Việc chấm dứt này sẽ có hiệu lực sau ... ngày sau khi Bên nhận thầu nhận được thông báo 

này của Bên giao thầu hoặc Bên giao thầu trả lại bảo lãnh thực hiện. Bên giao thầu sẽ không 

được chấm dứt Hợp đồng theo Khoản này để tự thi công công trình hoặc sắp xếp để cho 

Bên nhận thầu khác thi công công trình. 

17.3. Xác định giá vào ngày chấm dứt Hợp đồng 

Ngay khi thông báo chấm dứt theo Khoản 17.2 của Hợp đồng [Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên 

giao thầu] có hiệu lực, Bên giao thầu sẽ xem xét đồng ý hoặc xác định giá trị của công trình, 

vật tư, vật liệu và tài liệu của Bên nhận thầu và các Khoản tiền phải thanh toán cho Bên 

nhận thầu cho các công việc được thực hiện theo đúng Hợp đồng. 

17.4. Thanh toán sau khi chấm dứt Hợp đồng 

Sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng theo Khoản 17.2 của Hợp đồng này [Chấm dứt Hợp 

đồng bởi Bên giao thầu] có hiệu lực, Bên giao thầu có thể: 

a) Không thanh toán thêm cho Bên nhận thầu cho đến khi chi phí thi công, hoàn thành và 

sửa chữa các sai sót và hư hỏng do chậm trễ trong thời gian hoàn thành (nếu có) và các chi 

phí khác mà Bên giao thầu chấp thuận đã được xác định; 

b) Thu lại từ Bên nhận thầu các phí tổn do hư hỏng, mất mát mà Bên giao thầu phải chịu và 

các chi phí thêm khác của việc hoàn thành công trình, sau khi tính đến bất kỳ một Khoản nợ 

nào đối với Bên nhận thầu. Sau khi đã thu hồi lại từ các mất mát, hư hỏng và các chi phí 

thêm, Bên giao thầu sẽ thanh toán phần tiền cân đối còn lại cho Bên nhận thầu. 

Điều 18. Tạm ngừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Bên nhận thầu 
18.1. Quyền tạm ngừng công việc của Bên nhận thầu 

Nếu Bên giao thầu không tuân thủ Khoản 8.4 của Hợp đồng [Thời hạn thanh toán] vượt quá 

.... ngày; Bên nhận thầu có thể, sau khi thông báo cho Bên giao thầu không muộn hơn ... 

ngày, sẽ tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công việc) trừ khi và cho đến khi Bên nhận 

thầu được thanh toán theo các Điều Khoản của Hợp đồng, tùy từng trường hợp và như đã 

mô tả trong thông báo. 

Việc tạm ngừng công việc của Bên nhận thầu theo Khoản này không làm ảnh hưởng đến 

quyền lợi của Bên nhận thầu đối với các chi phí tài chính và để chấm dứt Hợp đồng theo 

Khoản 18.2 của Hợp đồng [Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên nhận thầu]. 

Nếu Bên nhận thầu tiếp đó nhận được thanh toán trước khi thông báo chấm dứt Hợp đồng, 

Bên nhận thầu phải tiếp tục tiến hành công việc trở lại như bình thường ngay khi có thể 

được. 
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Nếu Bên nhận thầu phải chịu sự chậm trễ và các chi phí phát sinh là hậu quả của việc tạm 

ngừng công việc (hoặc do giảm tỷ lệ công việc) theo Khoản này, Bên nhận thầu phải thông 

báo cho Bên giao thầu và theo Điều 22 của Hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp]. 

18.2. Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên nhận thầu 

Bên nhận thầu được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu: 

a) Bên nhận thầu không nhận được số tiền được thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày 

Bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ; 

b) Bên giao thầu về cơ bản không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng; 

c) Việc tạm ngừng bị kéo dài quá 45 ngày; 

d) Bên giao thầu bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản phải Điều đình với chủ nợ 

hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự Điều hành của người được ủy thác hoặc người đại diện cho 

quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu đã có hành động hoặc sự kiện nào đó xảy ra (theo các Luật 

hiện hành) có tác dụng tương tự tới các hành động hoặc sự kiện đó. 

Trong bất cứ sự kiện hoặc trường hợp nào được nêu trên, Bên nhận thầu có thể, bằng thông 

báo trước ... ngày cho Bên giao thầu để chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên trong trường hợp 

của Điểm (d) Bên giao thầu có thể thông báo chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức. 

18.3. Ngừng công việc và di dời thiết bị Bên nhận thầu 

Sau khi nhận được thông báo chấm dứt Hợp đồng, Bên nhận thầu sẽ ngay lập tức: 

a) Ngừng tất cả các công việc thêm, ngoại trừ các công việc đã được Bên giao thầu hướng 

dẫn để bảo vệ con người và tài sản hoặc an toàn của công trình; 

b) Chuyển giao cho Bên giao thầu toàn bộ tài liệu của Bên nhận thầu, thiết bị, các vật liệu 

và các công việc khác mà Bên nhận thầu đã được thanh toán; 

c) Di dời tất cả vật tư, vật liệu khỏi công trường, ngoại trừ các thứ cần thiết cho việc an toàn 

và rời khỏi công trường. 

18.4. Thanh toán khi chấm dứt Hợp đồng 

Sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng theo Khoản 18.2 của Hợp đồng [Chấm dứt Hợp đồng 

bởi Bên nhận thầu] đã có hiệu lực, Bên giao thầu sẽ ngay lập tức: 

a) Trả lại bảo lãnh thực hiện cho Bên nhận thầu; 

b) Thanh toán cho Bên nhận thầu. 

Điều 19. Bảo hiểm và bảo hành 
19.1. Bảo hiểm 

a) Bên giao thầu phải mua bảo hiểm công trình xây dựng theo quy định. Bên giao thầu đã 

mua bảo hiểm công trình; khi có tổn thất, thiệt hại xảy ra đối với công trình, mà tổn thất, 

thiệt hại đó thuộc phạm vi công việc của Bên nhận thầu, Bên nhận thầu phải thực hiện các 

thủ tục cần thiết theo quy định để được bồi thường. Bên giao thầu sẽ không chịu trách 

nhiệm đối với những trường hợp Bên nhận thầu không thực hiện những thủ tục trên. Trường 

hợp Bên nhận thầu được bồi thường thì Bên nhận thầu phải chịu mức khấu trừ theo quy 

định của hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xây dựng công trình ký giữa Bên giao thầu và 

đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm. 

b) Bên nhận thầu phải thực hiện mua bảo hiểm đối với các thiết bị, nhân lực của Bên nhận 

thầu, bảo hiểm đối với bên thứ 3. 

19.2. Bảo hành 

Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng Mục công trình để đưa vào sử 

dụng, Bên nhận thầu phải: 

- Thực hiện việc bảo hành công trình trong thời gian ……tháng (tối thiểu là 24 tháng) đối 

với các công trình cấp đặc biệt, cấp 1 và/hoặc....tháng (tối thiểu 12 tháng) đối với các công 

trình cấp 2, cấp 3 và cấp 4, cụ thể do các bên thỏa thuận; 

- Trường hợp, Bên giao thầu trả tiền giữ lại trong các giai đoạn thanh toán cho bảo hành thì 

Bên nhận thầu phải nộp cho Bên giao thầu bảo lãnh để thực hiện nghĩa vụ bảo hành công 

trình trong vòng 21 ngày trước ngày nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng Mục 

công trình để đưa vào sử dụng. Bảo lãnh bảo hành phải có giá trị cho đến hết thời gian bảo 
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hành và phải do một thể nhân hoặc pháp nhân cấp và phải theo mẫu quy định như trong Phụ 

lục số... [các biểu mẫu] hoặc mẫu khác thì phải được Bên giao thầu chấp thuận. 

- Trong thời gian bảo hành công trình Bên nhận thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm 

khuyết do lỗi của Bên nhận thầu gây ra trong quá trình thi công công trình bằng chi phí của 

Bên nhận thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 21 ngày 

sau khi nhận được thông báo của Bên giao thầu về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà 

Bên nhận thầu không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Bên giao thầu có quyền 

thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc 

sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Bên nhận thầu chịu và sẽ được khấu trừ vào tiền 

bảo hành của Bên nhận thầu và thông báo cho Bên nhận thầu giá trị trên, Bên nhận thầu 

buộc phải chấp thuận giá trị trên. 

Điều 20. Rủi ro và Bất khả kháng 
20.1. Rủi ro và bất khả kháng 

a) Rủi ro là nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện Hợp đồng. 

b) Bất khả kháng là một sự kiện rủi ro không thể chống đỡ nổi khi nó xảy ra và không thể 

lường trước khi ký kết Hợp đồng như: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất hay hoạt 

động núi lửa, chiến tranh, dịch bệnh. 

c) Khi một bên bị rơi vào tình trạng bất khả kháng, thì phải thông báo bằng văn bản cho bên 

kia trong thời gian sớm nhất có thể. 

20.2. Hậu quả của các rủi ro 

Nếu và trong chừng mực nào đó mọi rủi ro được liệt kê trong Khoản 20.1 của Hợp đồng này 

dẫn đến mất mát hay hư hỏng cho công trình, bất động sản, vật tư thiết bị hay các tài liệu 

của Bên nhận thầu, thì Bên nhận thầu phải ngay lập tức gửi thông báo cho Bên giao thầu và 

sửa chữa sự mất mát và hư hỏng trong phạm vi Bên giao thầu yêu cầu. 

20.3. Trách nhiệm của Bên nhận thầu đối với rủi ro 

Bên nhận thầu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc bảo đảm công trình, và hàng hóa 

từ ngày khởi công cho đến ngày phát hành biên bản nghiệm thu hoặc coi như được phát 

hành theo Khoản 6.5 của Hợp đồng [Nghiệm thu, bàn giao công trình và các hạng Mục công 

trình] cho công trình, khi trách nhiệm được chuyển qua Bên giao thầu. Nếu biên bản nghiệm 

thu được phát hành (hoặc coi như đã phát hành) cho bất cứ hạng Mục hay công trình nào, 

thì trách nhiệm bảo đảm bất kỳ hạng Mục nào của công trình đó được chuyển cho Bên giao 

thầu. 

Sau khi trách nhiệm được chuyển một cách phù hợp cho Bên giao thầu, Bên nhận thầu sẽ 

nhận trách nhiệm bảo đảm đến bất kỳ công việc nào còn tồn lại chưa giải quyết xong vào 

ngày được nêu trong biên bản nghiệm thu cho đến khi các công việc này được hoàn thành. 

Nếu bất cứ việc mất mát hay hư hỏng nào xảy ra cho công trình, vật tư thiết bị hoặc tài liệu 

của Bên nhận thầu nào trong Khoảng thời gian Bên nhận thầu đang chịu trách nhiệm bảo 

đảm, được liệt kê trong Khoản 20.3 của Hợp đồng [Trách nhiệm của Bên nhận thầu đối với 

rủi ro], Bên nhận thầu sẽ phải sửa những mất mát hay hư hỏng bằng sự rủi ro và chi phí của 

Bên nhận thầu, để công trình, vật tư thiết bị và tài liệu của Bên nhận thầu đúng với Hợp 

đồng. 

Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ một hỏng hóc hay mất mát xảy ra sau 

khi biên bản nghiệm thu đã được phát hành và cả những việc xảy ra trước đó thuộc trách 

nhiệm của Bên nhận thầu. 

20.4. Bồi thường rủi ro 

Bên nhận thầu phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho chủ đầu tư, các nhân viên 

của Bên giao thầu đối với các khiếu nại, hỏng hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm phí và 

các chi phí pháp lý) có liên quan đến: 

a) Tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau hay chết, của bất cứ người nào xảy ra do nguyên nhân 

thi công và hoàn thành công trình và sửa chữa các sai sót, trừ khi có thể quy cho việc cẩu 

thả, cố ý làm hoặc vi phạm Hợp đồng bởi Bên giao thầu, các nhân viên của Bên giao thầu, 

hoặc bất kỳ đại diện riêng nào của họ; 
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b) Hỏng hóc hay mất mát của bất cứ tài sản nào, là bất động sản hay của cá nhân (không 

phải là công trình), ở phạm vi mà những hỏng hóc hay mất mát này: 

- Phát sinh từ hoặc trong quá trình tiến hành hoặc do nguyên nhân của thi công và hoàn 

thành công trình và sửa chữa các sai sót; 

- Được quy cho sự bất cẩn, cố ý làm hoặc vi phạm hợp đồng bởi Bên nhận thầu, nhân lực 

của Bên nhận thầu, hoặc bất cứ người nào trực tiếp hay gián tiếp được họ thuê. 

Bên giao thầu phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Bên nhận thầu, các nhân viên 

của Bên nhận thầu đối với các khiếu nại, thiệt hại, mất mát và chi phí (bao gồm phí và các 

phí pháp lý) liên quan đến tổn hại thân thể, ốm đau, bệnh, tật hay chết được quy cho sự cẩu 

thả, cố ý làm hoặc vi phạm Hợp đồng bởi Bên giao thầu, các nhân viên của chủ đầu tư. 

20.5. Thông báo về bất khả kháng 

Nếu một bên bị cản trở thực hiện bất cứ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng do tình trạng bất 

khả kháng, bên đó phải gửi thông báo cho bên kia về sự việc hoặc trường hợp gây nên tình 

trạng bất khả kháng và phải nêu rõ các nghĩa vụ, công việc đã và sẽ bị cản trở. Thông báo 

phải được gửi sớm nhất sau khi bên đó nhận biết được tình trạng, hoặc lẽ ra đã nhận biết 

được về sự việc hoặc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng. 

Bên đó, khi đã thông báo, phải được miễn cho việc thực hiện công việc thuộc nghĩa vụ trong 

thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực hiện của họ. 

Dẫu cho có các quy định nào khác của Khoản này, thì bất khả kháng cũng không áp dụng 

đối với các nghĩa vụ thanh toán tiền của bất cứ bên nào cho bên kia theo Hợp đồng. 

20.6. Các hậu quả của bất khả kháng 

Nếu Bên nhận thầu bị cản trở thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào của mình theo Hợp đồng do bất 

khả kháng mà đã thông báo theo Khoản 20.5 của Hợp đồng [Thông báo về bất khả kháng], 

và chịu sự chậm trễ và chịu chi phí do bất khả kháng, nhà thầu sẽ có quyền theo Điều 22 của 

Hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp]: 

a) Kéo dài thời gian do sự chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị và sẽ bị chậm trễ, theo 

Khoản 7.3 của Hợp đồng [Gia hạn thời gian hoàn thành]; 

b) Nếu sự việc hay trường hợp thuộc loại được mô tả trong các Điểm (b) Khoản 20.1 của 

Hợp đồng [Rủi ro và bất khả kháng] được thanh toán các chi phí này. 

Sau khi nhận được thông báo này, Bên giao thầu phải xem xét để nhất trí hay quyết định các 

vấn đề này. 

20.7. Chấm dứt Hợp đồng do bất khả kháng, thanh toán, hết trách nhiệm Nếu việc thực hiện 

công trình cơ bản đang được tiến hành bị cản trở liên tục trong thời gian ... ngày do bất khả 

kháng đã được thông báo theo Khoản 20.5 của Hợp đồng [Thông báo về bất khả kháng] 

hoặc trong nhiều Khoảng thời gian mà tổng số là trên ... ngày do bất khả kháng đã được 

thông báo, thì một trong hai bên có thể gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng cho bên kia. 

Trong trường hợp này, việc chấm dứt Hợp đồng sẽ có hiệu lực ... ngày sau khi có thông báo. 

Đối với trường hợp chấm dứt này, chủ đầu tư sẽ phải thanh toán cho Bên nhận thầu: 

a) Các Khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được thực hiện mà giá đã được nêu 

trong Hợp đồng; 

b) Chi phí cho thiết bị và vật tư được đặt hàng cho công trình đã được chuyển tới cho Bên 

nhận thầu, hoặc những thứ Bên nhận thầu có trách nhiệm chấp nhận giao hàng: thiết bị và 

vật tư này sẽ trở thành tài sản (và là rủi ro) của Bên giao thầu khi đã được Bên giao thầu 

thanh toán, và Bên nhận thầu sẽ để cho Bên giao thầu tùy ý sử dụng; 

c) Mọi chi phí hoặc trách nhiệm khác mà trong trường hợp bất khả kháng Bên nhận thầu 

phải chịu để hoàn thành công trình; 

d) Chi phí di chuyển các công trình tạm và thiết bị của Bên nhận thầu khỏi công trình và trả 

lại các hạng Mục thiết bị này cho công trình của Bên nhận thầu; 

e) Chi phí bồi thường cho đội ngũ nhân viên và các người lao động được Bên nhận thầu 

thuê cho toàn bộ thời gian liên quan đến công trình vào thời Điểm chấm dứt Hợp đồng. 

Điều 21. Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng 
21.1. Thưởng hợp đồng: 

1233



Trường hợp Bên nhận thầu hoàn thành các nghĩa vụ của Hợp đồng sớm hơn so với thời hạn 

quy định trong Hợp đồng này, mang lại hiệu quả cho Bên giao thầu thì cứ mỗi ... tháng 

(Khoảng thời gian) Bên giao thầu sẽ thưởng cho Bên nhận thầu... % mỗi ... tháng (Khoảng 

thời gian) Bên giao thầu sẽ thưởng cho Bên nhận thầu... % giá hợp đồng và mức thưởng tối 

đa không quá ... % giá trị phần hợp đồng làm lợi. 

21.2. Phạt vi phạm hợp đồng 

Đối với Bên nhận thầu: nếu chậm tiến độ ... ngày thì phạt... % giá hợp đồng cho ... ngày 

chậm nhưng tổng số tiền phạt không quá ... % giá trị hợp đồng bị vi phạm. 

Điều 22. Khiếu nại và xử lý các tranh chấp 
22.1. Khiếu nại 

Thực hiện theo quy định nêu tại Điều 44 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

22.2. Xử lý các tranh chấp 

Thực hiện theo quy định nêu tại Điều 45 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng, các bên sẽ cố gắng thương 

lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa giải. 

Trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng... ngày kể từ ngày phát sinh 

tranh chấp Hợp đồng không thể hòa giải, các bên sẽ gửi vấn đề lên trọng tài để xử lý tranh 

chấp theo các quy tắc của Việt Nam (hoặc Tòa án Nhân dân) theo quy định của pháp luật. 

Quyết định của trọng tài (hoặc Tòa án Nhân dân) là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt 

buộc với các bên. 

22.3. Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực của các Điều Khoản về 

giải quyết tranh chấp. 

Điều 23. Quyết toán và thanh lý Hợp đồng 
23.1. Quyết toán Hợp đồng 

Trong vòng ….. ngày sau khi nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội 

dung công việc theo quy định của Hợp đồng, Bên nhận thầu sẽ trình cho Bên giao thầu ... 

(Bộ) quyết toán Hợp đồng với các tài liệu trình bày chi Tiết theo mẫu mà Bên giao thầu đã 

chấp thuận, bao gồm các tài liệu sau: 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi Hợp đồng; 

- Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi Hợp đồng; 

- Bảng tính giá trị quyết toán Hợp đồng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ phần đã 

thanh toán và giá trị còn lại mà Bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho Bên nhận thầu; 

- Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình; 

- Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng (nếu có). 

c) Thời hạn Bên nhận thầu giao nộp hồ sơ quyết toán Hợp đồng không được quá ….. ngày 

kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc cần thực hiện theo Hợp đồng, 

bao gồm cả công việc phát sinh (nếu có). 

23.2. Thanh lý Hợp đồng 

a) Hợp đồng được thanh lý trong trường hợp: 

- Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng đã ký; 

- Hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo quy định của Điều 18 của Hợp đồng [Tạm ngừng và 

chấm dứt Hợp đồng bởi Bên nhận thầu], Điều 17 của Hợp đồng [Tạm ngừng và chấm dứt 

Hợp đồng bởi Bên giao thầu].... 

b) Việc thanh lý Hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn ….. ngày kể từ ngày các bên 

tham gia Hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng hoặc Hợp đồng bị chấm dứt 

(hủy bỏ) theo Điểm a Khoản 2 Điều này. 

23.3. Chấm dứt trách nhiệm của Bên giao thầu 

Bên giao thầu sẽ không chịu trách nhiệm với Bên nhận thầu về bất cứ việc gì và vấn đề gì 

theo Hợp đồng hoặc liên quan đến Hợp đồng sau khi thanh lý Hợp đồng. 

Điều 24. Hiệu lực của Hợp đồng 
24.1. Thời Điểm có hiệu lực của Hợp đồng: 
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Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày....tháng....năm (hoặc thời Điểm cụ thể khác do các bên 

thỏa thuận) và sau khi Bên giao thầu đã nhận được bảo đảm thực hiện Hợp đồng của Bên 

nhận thầu. 

24.2. Tính pháp lý của Hợp đồng xây dựng: 

a) Hợp đồng có hiệu lực là cơ sở pháp lý mà chủ đầu tư, Bên nhận thầu và các bên liên quan 

có nghĩa vụ thực hiện; 

b) Hợp đồng có hiệu lực là cơ sở để giải quyết tranh chấp giữa các bên. Các tranh chấp phát 

sinh ngoài Hợp đồng sẽ được giải quyết trên cơ sở các quy định, của pháp luật có liên quan. 

Điều 25. Điều Khoản chung 
25.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng những Điều đã quy định trong Hợp đồng này. Khi 

một bên có kiến nghị, đề xuất, yêu cầu thì bên kia phải có trách nhiệm trả lời; mẫu kiến 

nghị, yêu cầu,...theo Phụ lục số 5. 

25.2. Hợp đồng này bao gồm ... trang, và phụ lục được lập thành ... bản bằng tiếng Việt. Bên 

giao thầu sẽ giữ ... bản tiếng Việt. Bên nhận thầu sẽ giữ ... bản tiếng Việt (trường hợp có sử 

dụng từ hai ngôn ngữ trở lên thì quy định thêm về số bản Hợp đồng bằng các ngôn ngữ 

khác). 

  

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 
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PHỤ LỤC 1 
BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 

Ngày ….. tháng ….. năm ….. 

Tên dự án  

Tên/số hợp đồng: 

Bên giao thầu  

Bên nhận thầu 

Giai đoạn thanh toán /lần thanh toán số: 
Căn cứ khối lượng đã được nghiệm thu, bên nhận thầu đề nghị bên giao thầu thanh toán số 

tiền như sau: 

Số 

TT 
Các chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị (đồng) Ghi chú 

1 
Giá trị khối lượng hoàn thành theo Hợp 

đồng 
      

2 
Giá trị khối lượng các công việc phát sinh 

ngoài Hợp đồng 
      

3 
Chiết khấu tiền tạm ứng (theo quy định của 

Hợp đồng) 
      

4 Giá trị đề nghị thanh toán (1+2-3)       

          

          

Bằng chữ: 

Hồ sơ kèm theo: 

  

Bên nhận thầu 
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

Bên giao thầu 
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

Đại diện Nhà tư vấn (nếu có) 
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) 

  

PHỤ LỤC 2 
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP 

ĐỒNG 

Ngày ….. tháng ….. năm ….. 

Tên dự án  

Tên/số hợp đồng: 

Bên giao thầu  

Bên nhận thầu 

Giai đoạn thanh toán /lần thanh toán số: 

Căn cứ xác định: 

Số 

TT 
Tên công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 
Đơn giá 

thanh toán 

Thành tiền (đồng) 
Ghi 

chú Theo HĐ 
Đã thực 

hiện 
Theo HĐ 

Đã thực 

hiện 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  Tổng cộng               

Bằng chữ: 
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Bên nhận thầu 
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) 

Bên giao thầu 
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) 

PHỤ LỤC 3 
BẢNG XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ ĐIỀU CHỈNH THEO QUY ĐỊNH CỦA HỢP ĐỒNG 

Ngày ….. tháng ….. năm ….. 

Tên dự án 

Tên/số hợp đồng: 

Bên giao thầu  

Bên nhận thầu 

Giai đoạn thanh toán /lần thanh toán số: 

Căn cứ xác định: 

Số 

TT 
Tên công việc 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá  

(đồng) 
Ghi chú 

Theo Hợp đồng 
Điều chỉnh theo quy 

định của Hợp đồng 

            

            

            

            

            

            

            

            

  

Bên nhận thầu 
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) 

Bên giao thầu 
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) 

PHỤ LỤC 4 
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG 

(Chưa có đơn giá trong Hợp đồng) 

Ngày ….. tháng ….. năm…… 

Tên dự án  

Tên/số hợp đồng: 

Bên giao thầu  

Bên nhận thầu 

Giai đoạn thanh toán /lần thanh toán số: 

Căn cứ xác định: 

Số 

TT 

Tên công 

việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

phát sinh 

Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng) 

Ghi chú 
Theo 

Hợp 

đồng 

Theo đơn 

giá bổ 

sung 

Theo Hợp 

đồng 

Theo đơn 

giá bổ 

sung 

                  

                  

                  

                  

                  

  Tổng cộng               

Bằng chữ: 

  

Bên nhận thầu 
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) 

Bên giao thầu 
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) 
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PHỤ LỤC 5 

YÊU CẦU/KIẾN NGHỊ 

1. Tên dự án:   

2. Tên/số hợp đồng:   

3. Bên yêu cầu/kiến nghị:  (Tên đơn vị/cá nhân yêu cầu/Kiến nghị) 

4. Ngày gửi yêu cầu/Kiến nghị:  (Ngày ….. tháng ….. năm …..) 

5. Bên trả lời yêu cầu/kiến nghị  (Tên đơn vị/cá nhân trả lời yêu cầu/Kiến 

nghị) 

6. Ngày trả lời yêu cầu/kiến nghị  (Trước ngày ….. tháng ….. năm …..) 

7. Nội dung yêu cầu/Kiến nghị:  
………………………………………………

….. 

(Mô tả nội dung yêu cầu/Kiến nghị) 

………………………………………………

….. 

8. Chi phí (tăng, giảm do yêu cầu/Kiến 

nghị): 
………………………………………………

….. 

(Nêu cụ thể, chi Tiết) 

………………………………………………

….. 

9. Tài liệu đính kèm: 
…………………………………………………..……………………………………………

……………. 

10. Nội dung trả lời yêu cầu/Kiến nghị:  
…………………………………………………..……………………………………………

…………….. 

  

Bên yêu cầu/Kiến nghị 
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

Bên trả lời yêu cầu/Kiến nghị 
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng 

dấu) 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 10/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH VỀ CẮM MỐC GIỚI VÀ QUẢN LÝ MỐC GIỚI THEO QUY HOẠCH XÂY 

DỰNG 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng; 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê 

duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới 

theo quy hoạch xây dựng. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định về lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc

giới theo quy hoạch xây dựng bao gồm: quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng đặc thù 

và quy hoạch nông thôn; triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa và quản lý mốc giới. 

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác

cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. 

Điều 2. Các loại mốc giới 
1. Các mốc giới cắm ngoài thực địa gồm: mốc tim đường, mốc chỉ giới đường đỏ, mốc ranh

giới khu vực cấm xây dựng theo hồ sơ cắm mốc giới đã được phê duyệt. 

2. Mốc tim đường là mốc xác định tọa độ và cao độ vị trí các giao điểm và các điểm chuyển

hướng của tim đường, có ký hiệu TĐ 

3. Mốc chỉ giới đường đỏ là mốc xác định đường ranh giới phân định giữa phần lô đất để

xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ 

tầng kỹ thuật, có ký hiệu CGĐ. 

4. Mốc ranh giới khu vực cấm xây dựng là mốc xác định đường ranh giới khu vực cấm xây

dựng; khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và các khu vực cần bảo vệ khác, có ký 

hiệu RG. 

5. Trong trường hợp mốc giới cần cắm nằm bên trong công trình hiện trạng, gây ảnh hưởng

đến công trình hiện trạng thì xác định mốc tham chiếu để thay thế mốc giới cần cắm, có ký 

hiệu MTC. 

Điều 3. Nguyên tắc chung về lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và triển 

khai cắm mốc giới ngoài thực địa 
1. Đối với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm

vụ, hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa được thực hiện ngay sau 

khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện ban hành kế hoạch cắm mốc giới. 

2. Đối với quy hoạch chi tiết, công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc

giới và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa được thực hiện sau khi đồ án Quy hoạch 

được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

3. Đối với khu vực cấm xây dựng, khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và các khu

cần bảo vệ khác đã cắm mốc ranh giới theo quy định chuyên ngành thì không phải thực hiện 
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lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới theo quy hoạch 

xây dựng. 

4. Đối với các tuyến đường giao thông xác định giữ nguyên quy mô hoặc phạm vi chiếm 

dụng theo hiện trạng trong quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

các tuyến đường nội bộ phục vụ trong các khu vực đã được giao cho một đơn vị quản lý và 

sử dụng hợp pháp, ổn định và phù hợp với quy hoạch thì không phải thực hiện lập, thẩm 

định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng. 

5. Trên cơ sở yêu cầu quản lý và hệ thống cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng tại địa 

phương, Ủy ban nhân dân các cấp quyết định về tỷ lệ bản đồ lập hồ sơ cắm mốc giới đối với 

hồ sơ cắm mốc giới thuộc thẩm quyền phê duyệt của mình theo quy định tại khoản 3 Điều 5 

tại Thông tư này. 

Điều 4. Lập kế hoạch cắm mốc giới 
1. Đối với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị, khu chức năng đặc thù, căn cứ vào 

đồ án quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan quản 

lý quy hoạch xây dựng cấp tỉnh, huyện có trách nhiệm lập Kế hoạch cắm mốc giới, trình Ủy 

ban nhân dân cùng cấp ban hành, làm cơ sở để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện cắm 

mốc giới theo các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị, khu chức năng đặc 

thù được duyệt. 

2. Đối với quy hoạch chung xây dựng xã, căn cứ vào đồ án quy hoạch xây dựng được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm lập Kế hoạch 

cắm mốc giới, trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành, làm cơ sở để các đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện cắm mốc giới theo đồ án quy hoạch chung xây dựng xã được duyệt. 

3. Kế hoạch cắm mốc giới phải phù hợp với kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng, kế 

hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển đô thị, khu 

chức năng đặc thù và xã nông thôn. 

4. Kế hoạch cắm mốc giới các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu phải xác định rõ 

các nội dung: 

a) Các tuyến đường giao thông, khu vực cấm xây dựng ưu tiên thực hiện cắm mốc; danh 

mục các tuyến đường, khu vực thực hiện cắm mốc giới. 

b) Các khu vực đang hoặc có kế hoạch dự kiến lập đồ án quy hoạch chi tiết trong giai đoạn 

ngắn hạn. 

c) Các khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và các khu vực cần bảo vệ khác đang 

hoặc có kế hoạch dự kiến cắm mốc bảo vệ theo quy định của pháp luật. 

d) Tiến độ, thời gian, cơ quan tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ cắm mốc; kinh phí 

lập hồ sơ và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa. 

Điều 5. Yêu cầu về hồ sơ cắm mốc giới và quy định bản đồ phục vụ lập hồ sơ cắm mốc 

giới theo quy hoạch xây dựng 
1. Hồ sơ cắm mốc giới phải tuân thủ đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. 

2. Hồ sơ cắm mốc giới phải được lập trên bản đồ địa hình dạng số do cơ quan có thẩm 

quyền xác nhận. 

3. Ranh giới đo đạc và tỷ lệ bản đồ lập hồ sơ cắm mốc phụ thuộc vào yêu cầu quản lý và địa 

hình khu vực lập hồ sơ cắm mốc giới: 

a) Đối với khu vực nội thành, nội thị, hồ sơ cắm mốc giới các đồ án quy hoạch chung, quy 

hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết được lập trên bản đồ tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500. 

b) Đối với khu vực ngoại thành, ngoại thị, hồ sơ cắm mốc giới đồ án quy hoạch chung, quy 

hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết được lập trên bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/2.000 hoặc 

1/500. 

Điều 6. Khoảng cách các mốc giới cắm ngoài thực địa 
Khoảng cách giữa các mốc giới từ 30 mét trở lên tùy thuộc vào địa hình địa mạo khu vực 

cắm mốc và phải đảm bảo yêu cầu quản lý về ranh giới và cao độ. Trường hợp khoảng cách 

giữa các mốc giới nhỏ hơn 30 mét thì phải giải trình trong thuyết minh của hồ sơ cắm mốc 

giới. 
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Điều 7. Kinh phí cho công tác lập hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng và 

triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa 
1. Kinh phí từ ngân sách nhà nước được sử dụng để lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai 

cắm mốc giới ngoài thực địa, bổ sung và khôi phục mốc giới đối với các đồ án quy hoạch 

chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết không thuộc dự án đầu tư xây dựng công 

trình theo hình thức kinh doanh. 

2. Kinh phí của các tổ chức, cá nhân được sử dụng để lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai 

cắm mốc giới ngoài thực địa trong khu vực dự án đối với các đồ án quy hoạch thuộc dự án 

đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh. 

Điều 8. Điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia lập hồ sơ cắm mốc giới và 

triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa 
Tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới ngoài 

thực địa theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị phải có đủ điều kiện, năng lực về hoạt 

động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật. 

Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, HỒ SƠ CẮM MỐC 

GIỚI VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CẮM MỐC GIỚI NGOÀI THỰC ĐỊA 

Điều 9. Trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức 

triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, 

hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc giới các đồ án quy hoạch đô thị, quy 

hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh và thị xã tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ 

cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc giới các đồ án quy hoạch quy hoạch đô thị, quy 

hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù trong địa giới hành chính do mình quản lý, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Ủy ban nhân dân quận tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức 

triển khai cắm mốc giới các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa 

giới hành chính do mình quản lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Ủy ban nhân dân huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập, phê 

duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc giới các đồ án quy 

hoạch chung, quy hoạch chi tiết thị trấn thuộc huyện; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi 

tiết khu chức năng đặc thù trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

5. Ủy ban nhân dân xã tổ chức lập nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm 

mốc giới đồ án quy hoạch chung xây dựng xã do mình quản lý, trình Ủy ban nhân dân cấp 

huyện phê duyệt. 

6. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo 

hình thức kinh doanh tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và phối hợp với 

Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức triển khai cắm mốc giới đồ án quy hoạch chi tiết trong khu 

vực dự án. Hồ sơ cắm mốc giới trước khi phê duyệt phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm 

định đồ án quy hoạch chi tiết chấp thuận để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy hoạch chi tiết 

được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào. 

Điều 10. Cơ quan thẩm định nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng 

được duyệt 
Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân các cấp thẩm định nhiệm vụ 

và hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, 

quy hoạch xây dựng nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cùng cấp. 

Điều 11. Quy định về cắm mốc giới đối với đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch 

chung xây dựng khu chức năng đặc thù và quy hoạch chung xây dựng xã. 
1. Đối với thành phố trực thuộc trung ương, các mốc giới cắm ngoài thực địa bao gồm: 
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a) Mốc tim đường các đường phố chính đô thị dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong 

thành phố; 

b) Mốc chỉ giới đường đỏ các đường phố chính đô thị dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo 

trong thành phố; 

c) Mốc giới xác định ranh giới khu vực cấm xây dựng; khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, 

văn hóa và các khu vực cần bảo vệ khác. 

2. Đối với thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn, đô thị mới và khu chức năng đặc thù, các 

mốc giới cắm ngoài thực địa bao gồm: 

a) Mốc tim đường các đường phố chính và đường khu vực dự kiến xây dựng mới hoặc cải 

tạo trong đô thị, khu chức năng đặc thù; 

b) Mốc chỉ giới đường đỏ các đường phố chính và đường khu vực dự kiến xây dựng mới 

hoặc cải tạo trong đô thị, khu chức năng đặc thù; 

c) Mốc giới xác định ranh giới khu vực cấm xây dựng; khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, 

văn hóa và các khu vực cần bảo vệ khác. 

3. Đối với xã, các mốc giới cắm ngoài thực địa bao gồm: 

a) Mốc tim đường các trục đường chính trong xã, đường liên thôn, đường trục chính thôn và 

đường chính nội đồng dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong xã; 

b) Mốc chỉ giới đường đỏ các trục đường chính trong xã, đường liên thôn, đường trục chính 

thôn và đường chính nội đồng gắn với công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật dự kiến xây dựng 

mới hoặc cải tạo trong xã; 

c) Mốc giới xác định ranh giới khu vực cấm xây dựng; khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, 

văn hóa và các khu vực cần bảo vệ khác. 

Điều 12. Quy định về cắm mốc giới đối với đồ án quy hoạch phân khu 
Các mốc giới cắm ngoài thực địa đối với đồ án quy hoạch phân khu bao gồm: 

1. Mốc tim đường các tuyến đường dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong khu vực quy 

hoạch; 

2. Mốc chỉ giới đường đỏ các tuyến đường dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong khu vực 

quy hoạch; 

3. Mốc giới xác định ranh giới khu vực cấm xây dựng, bao gồm các mốc xác định đường 

ranh giới khu vực cấm xây dựng, khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và khu vực 

cần bảo vệ khác trong khu vực quy hoạch. 

Điều 13. Quy định về cắm mốc giới đối với đồ án quy hoạch chi tiết 
Các mốc giới cắm ngoài thực địa bao gồm: 

1. Mốc tim đường các tuyến đường, tuyến ngõ dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong khu 

vực quy hoạch; 

2. Mốc chỉ giới đường đỏ các tuyến đường, tuyến ngõ dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo 

trong khu vực quy hoạch. Trên thân mốc chỉ giới đường đỏ phải thể hiện rõ các thông số 

quy định về chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; 

3. Mốc ranh giới khu vực cấm xây dựng, bao gồm các mốc xác định đường ranh giới khu 

vực cấm xây dựng, khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và khu vực cần bảo vệ khác 

trong khu vực quy hoạch. 

Điều 14. Hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng 
Hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng bao gồm: 

1. Thuyết minh nhiệm vụ cắm mốc giới: 

a) Xác định yêu cầu cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng; 

b) Xác định khối lượng công việc cần thực hiện; 

c) Xác định kinh phí thực hiện việc lập hồ sơ cắm mốc giới; 

d) Tổ chức thực hiện và dự kiến thời gian lập hồ sơ cắm mốc giới. 

2. Thành phần bản vẽ: 

Sơ đồ vị trí và giới hạn phạm vi cắm mốc giới trích từ đồ án quy hoạch xây dựng đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tỷ lệ thích hợp. 

3. Các văn bản pháp lý có liên quan 
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4. Tờ trình và dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ hồ sơ cắm mốc giới 

5. Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ cắm mốc giới. 

Điều 15. Hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng 
Hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng bao gồm: 

1. Thuyết minh hồ sơ cắm mốc giới: 

a) Căn cứ lập hồ sơ cắm mốc giới; 

b) Đánh giá hiện trạng khu vực cắm mốc giới; 

c) Nội dung cắm mốc giới bao gồm: Các loại mốc giới cần cắm; số lượng mốc giới cần cắm; 

phương án định vị mốc giới; khoảng cách các mốc giới; các mốc tham chiếu (nếu có). 

d) Khái toán kinh phí triển khai cắm mốc; 

e) Tổ chức thực hiện. 

2. Thành phần bản vẽ: 

a) Sơ đồ vị trí và giới hạn phạm vi cắm mốc giới trích từ đồ án quy hoạch xây dựng đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tỷ lệ thích hợp. 

b) Bản vẽ cắm mốc giới phải thể hiện vị trí, tọa độ, cao độ của các mốc giới cần cắm, trên 

nền bản đồ địa hình và tỷ lệ được quy định tại Điều 5 của Thông tư này. 

3. Các văn bản pháp lý có liên quan. 

4. Tờ trình và dự thảo quyết định phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới 

5. Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập hồ sơ cắm mốc giới. 

6. Đĩa CD lưu giữ toàn bộ thuyết minh và bản vẽ. 

Điều 16. Quy định về lập điều chỉnh nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới 
1. Sau khi đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, 

việc lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển 

khai cắm mốc giới ngoài thực địa được thực hiện theo quy định tại các Điều 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 của Thông tư này. 

2. Trên cơ sở nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch, cơ quan 

tổ chức lập điều chỉnh nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới phải rà soát, làm rõ các yêu cầu và nội 

dung cần điều chỉnh, bổ sung trong nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới. 

Chương III 

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CẮM MỐC GIỚI, NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO 

MỐC GIỚI NGOÀI THỰC ĐỊA 

Điều 17. Thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa 
1. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lập hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm 

mốc giới ngoài thực địa được quy định tại Điều 9 của Thông tư này được thuê tổ chức tư 

vấn, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tham gia thực hiện. 

2. Cơ quan tổ chức triển khai cắm mốc giới có trách nhiệm bổ sung các mốc giới tham chiếu 

phát sinh trong quá trình triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa vào hồ sơ cắm mốc giới đã 

được phê duyệt. 

Điều 18. Trách nhiệm phối hợp cắm mốc giới ngoài thực địa 
1. Kế hoạch thực hiện, bản vẽ cắm mốc giới phải được cơ quan, đơn vị triển khai cắm mốc 

giới ngoài thực địa gửi đến UBND cấp xã có liên quan trước khi triển khai thực hiện các 

công tác khảo sát, đo đạc, triển khai mốc giới ngoài thực địa. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào kế hoạch khảo sát, đo đạc, triển khai cắm mốc giới 

ngoài thực địa, có trách nhiệm phối hợp với đơn vị thực hiện cắm mốc giới. 

Điều 19. Nghiệm thu, bàn giao mốc giới ngoài thực địa 
Sau khi hoàn thành cắm mốc ngoài thực địa theo hồ sơ cắm mốc giới và hoàn công hồ sơ 

cắm mốc giới theo thực tế triển khai ngoài thực địa, cơ quan có trách nhiệm tổ chức triển 

khai cắm mốc giới tổ chức nghiệm thu và bàn giao cho chính quyền cấp xã có liên quan để 

tổ chức bảo vệ cột mốc. 

Điều 20. Quy định về cột mốc 
1. Cột mốc bao gồm phần móng chôn mốc, đế mốc và thân mốc, được sản xuất bằng bê tông 

cốt thép mác 200, đảm bảo độ bền vững, dễ nhận biết. 
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2. Đế mốc có kích thước 40x40x50 cm. 

3. Thân mốc có chiều dài 90 cm. Mặt cắt ngang các loại thân mốc được quy định như sau: 

a) Mốc tim đường có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính 15 cm; 

b) Mốc chỉ giới đường đỏ có mặt cắt ngang hình vuông, chiều dài cạnh 15 cm; 

c) Mốc ranh giới các khu vực có mặt cắt ngang hình tam giác đều, chiều dài cạnh 15 cm; 

d) Mốc tham chiếu có mặt cắt ngang giống mặt cắt ngang của mốc giới cần cắm; trên mốc 

tham chiếu thể hiện đầy đủ các thông số để dẫn chiếu đến mốc giới cần cắm. 

4. Mặt mốc được gắn tim sứ hoặc tim sắt có khắc chìm ký hiệu và số hiệu mốc. 

5. Độ sâu phần móng chôn mốc tối thiểu là 100 cm. 

Chương IV 

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MỐC GIỚI, LƯU GIỮ HỒ SƠ VÀ CUNG CẤP THÔNG 

TIN VỀ MỐC GIỚI 

Điều 21. Trách nhiệm quản lý và bảo vệ mốc giới 
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm quản lý các mốc giới quy hoạch 

nằm trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. Hàng năm tổ chức kiểm tra, bổ 

sung, khôi phục các mốc giới bị mất hoặc sai lệch so với hồ sơ cắm mốc giới được phê 

duyệt. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm bảo vệ mốc giới ngoài thực địa, tổ chức tuyên 

truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, quản lý mốc giới tại địa phương; trường hợp 

mốc giới bị xê dịch, hư hỏng phải kịp thời báo cáo bằng văn bản về Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo bằng văn bản về cơ quan quản lý chuyên ngành để có 

kế hoạch khôi phục lại. 

Điều 22. Lưu giữ hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch 
1. Cơ quan quản lý quy hoạch, cơ quan quản lý đất đai các cấp có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ 

cắm mốc giới thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cùng cấp và cung cấp tài liệu, số liệu 

liên quan tới mốc giới cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp 

luật. 

2. Các cơ quan, đơn vị tổ chức lập nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc và tổ chức triển khai cắm mốc 

giới ngoài thực địa giới có trách nhiệm bàn giao hồ sơ cắm mốc giới được duyệt cho cơ 

quan quản lý quy hoạch, cơ quan quản lý đất đai các cấp có liên quan để lưu giữ, phối hợp 

quản lý, triển khai cắm mốc ngoài thực địa, phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát, quản lý 

theo quy hoạch xây dựng. Hồ sơ gồm: Quyết định phê duyệt kèm theo thuyết minh; các bản 

vẽ đã ký, đóng dấu phê duyệt, tệp tin lưu giữ toàn bộ thuyết minh, bản vẽ và biên bản 

nghiệm thu, bàn giao mốc giới ngoài thực địa. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm sao lục hồ sơ cắm mốc giới, bàn giao cho Ủy 

ban nhân dân cấp xã có liên quan để quản lý mốc giới trên thực địa. 

4. Hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng là tài liệu để chính quyền các cấp sử dụng 

trong công tác công khai quy hoạch, quản lý quy hoạch; triển khai dự án đầu tư, cấp phép 

xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao (thuê) đất theo quy định. 

Điều 23. Cung cấp thông tin về hồ sơ cắm mốc giới cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu 

cầu. 
1. Các cơ quan được giao quản lý và lưu giữ hồ sơ cắm mốc giới có trách nhiệm tổ chức 

việc tiếp nhận và cung cấp hồ sơ cắm mốc giới đã được phê duyệt theo yêu cầu của các tổ 

chức, cá nhân. 

2. Cơ quan cung cấp thông tin về mốc giới có thể cung cấp dưới các hình thức: trả lời bằng 

văn bản; cung cấp bản sao bản vẽ hồ sơ cắm mốc giới đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp 
Các hồ sơ cắm mốc giới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa tổ chức triển 

khai thực hiện; các nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới đã lập, thẩm định nhưng chưa được cấp 
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có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì việc lập, thẩm định, 

phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc ngoài thực địa thực 

hiện theo Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy 

định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị. 

Điều 25. Tổ chức thực hiện 
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê 

duyệt hồ sơ cắm mốc giới, triển khai cắm mốc giới và quản lý mốc giới ngoài thực địa có 

trách nhiệm thực hiện các quy định của Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng để nghiên 

cứu, giải quyết. 

Điều 26. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/4/2016 và thay thế Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 

27/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch 

đô thị./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ và các PTTg 

CP; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban 

của Đảng; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc CP; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc 

TW; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư 

pháp; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Công báo; Website Chính phủ; 

Website Bộ Xây dựng; 

- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ QHKT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Toàn 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 12/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016 

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ CỦA NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

VÙNG, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG 

ĐẶC THÙ 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một 

số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của 

Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng, 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy 

hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Thông tư này quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, 

quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. 

Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến 

công tác lập quy hoạch xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam đều phải thực hiện theo các quy 

định tại Thông tư này. 

Điều 2. Nội dung và quy cách thể hiện 

1. Nội dung thể hiện đối với thuyết minh, bản vẽ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây

dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù phải phù hợp 

với từng loại quy hoạch và tuân thủ các quy định tại Chương II của Thông tư này. 

2. Hệ thống ký hiệu bản vẽ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô

thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù phải tuân thủ theo quy định tại Phụ lục 

kèm theo Thông tư này. 

Chương II 

NỘI DUNG HỒ SƠ NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

Mục 1. QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG 

Hồ sơ Quy hoạch xây dựng các vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, 

vùng chức năng đặc thù, vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh thực 

hiện theo quy định tại Mục 1 của Thông tư này. 

Điều 3. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng 

1. Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng; bản đồ ranh giới và phạm vi nghiên cứu lập

quy hoạch xây dựng vùng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

2. Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng:

a) Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch; căn cứ lập nhiệm vụ quy hoạch; cơ sở xác định quy

mô, phạm vi và ranh giới vùng lập quy hoạch xây dựng. 

b) Xác định quan Điểm, Mục tiêu quy hoạch; tính chất, chức năng, vai trò của vùng.

c) Yêu cầu cơ bản về nội dung, mức độ Điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá

hiện trạng vùng lập quy hoạch. 

d) Cơ sở và phương pháp xác định động lực phát triển vùng; dự báo sơ bộ về: dân số, đất

đai, tỷ lệ đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội…; đề xuất lựa chọn các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội trong đồ án quy hoạch xây dựng vùng. 
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e) Yêu cầu về định hướng phát triển không gian vùng lập quy hoạch: Hệ thống đô thị, nông 

thôn; các khu chức năng đặc thù (cấp quốc gia, cấp tỉnh); hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng 

kỹ thuật cấp vùng và các yêu cầu về đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch 

xây dựng vùng. 

g) Xác định danh Mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản 

phẩm hồ sơ đồ án; kế hoạch và tiến độ tổ chức lập quy hoạch. 

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

Điều 4. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng 

1. Thành phần bản vẽ: 

a) Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng: Vị trí, ranh giới của vùng, mối quan hệ về tự nhiên, kinh tế - 

xã hội và môi trường có ảnh hưởng tới vùng quy hoạch. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình 

theo tỷ lệ thích hợp. 

b) Các sơ đồ hiện trạng vùng: Điều kiện tự nhiên; hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất; 

hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường cấp vùng. Thể hiện trên 

nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000 hoặc 1/250.000 đối với vùng liên tỉnh và tỷ lệ 1/25.000 

hoặc 1/50.000 đối với các vùng khác. 

c) Các sơ đồ về phân vùng và định hướng phát triển không gian vùng: Xác định các vùng 

phát triển, bảo tồn, hạn chế phát triển, vùng cấm phát triển; tổ chức hệ thống các đô thị, các 

khu vực dân cư nông thôn; phân bố, xác định quy mô các không gian phát triển công 

nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp; các vùng nghỉ ngơi du lịch, khai thác, bảo vệ thiên nhiên, 

tôn tạo, các vùng di tích lịch sử văn hóa và các chức năng khác, phân bố cơ sở kinh tế - kỹ 

thuật cấp vùng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000 hoặc 1/250.000 đối với 

vùng liên tỉnh và tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000 đối với các vùng khác. 

d) Các sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng: Giao thông, cao độ nền, thoát nước mặt, 

cung cấp năng lượng, viễn thông, cấp nước, quản lý chất thải và nghĩa trang. Thể hiện trên 

nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000 hoặc 1/250.000 đối với vùng liên tỉnh và tỷ lệ 1/25.000 

hoặc 1/50.000 đối với các vùng khác. 

đ) Các bản vẽ về đánh giá môi trường chiến lược. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ 

lệ thích hợp. 

2. Thuyết minh: 

a) Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch xây dựng vùng; các căn cứ lập quy hoạch; quan Điểm 

và Mục tiêu phát triển của vùng. 

b) Phân tích, đánh giá Điều kiện tự nhiên, thực trạng kinh tế - xã hội vùng; hiện trạng phân 

bố đô thị và nông thôn, sự biến động về dân số trong vùng lập quy hoạch; hiện trạng sử 

dụng và quản lý đất đai; hiện trạng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật vùng; hiện trạng tài 

nguyên và môi trường vùng; hiện trạng các chương trình, dự án đầu tư phát triển đối với 

vùng lập quy hoạch; đánh giá công tác quản lý thực hiện các quy hoạch, quản lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trường. 

Đối với các vùng liên tỉnh, liên huyện, vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên 

tỉnh: Đánh giá việc phối hợp, liên kết phát triển giữa các tỉnh, các huyện trong vùng; nêu rõ 

hiệu quả, bất cập trong triển khai việc liên kết phát triển đối với công tác quản lý thực hiện 

quy hoạch, làm cơ sở đề xuất các giải pháp trong đồ án quy hoạch. 

Các nội dung trên yêu cầu trình bày mạch lạc, ngắn gọn, đủ ý, rõ ràng và phải kèm theo các 

sơ đồ, bảng biểu minh họa. 

c) Xác định động lực và tiềm năng phát triển của vùng. 

d) Dự báo về kinh tế - xã hội, dân số, lao động, tỷ lệ đô thị hóa, sử dụng đất, môi trường; 

các rủi ro về biến động, thảm họa thiên nhiên, … 

đ) Định hướng phát triển không gian theo Mục tiêu và tính chất phát triển vùng. Nội dung 

cụ thể bao gồm: Phân vùng phát triển đô thị, công nghiệp, khu kinh tế, du lịch, hạ tầng xã 

hội, bảo tồn (cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa lịch sử), nông thôn, sử dụng đất. 
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e) Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp vùng về giao thông, cao độ nền và 

thoát nước mặt, cung cấp năng lượng, viễn thông, cấp nước, quản lý chất thải và nghĩa 

trang. 

g) Xác định danh Mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội và bảo vệ môi trường; các dự án cần được nêu rõ quy mô đầu tư xây dựng, dự 

báo nhu cầu vốn và kiến nghị nguồn vốn thực hiện. 

h) Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối 

với vùng có phạm vi bao gồm nhiều đơn vị hành chính cấp tỉnh, cần kiến nghị mô hình, cơ 

chế quản lý và liên kết phát triển vùng liên tỉnh. 

i) Đánh giá môi trường chiến lược: Nội dung theo quy định tại Mục g Khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số nội dung 

về quy hoạch xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 44/2015/NĐ-CP). 

Thuyết minh đồ án phải có bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ 

thống sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú rõ ràng, được sắp xếp kèm theo 

nội dung cho từng phần của thuyết minh. 

3. Quy định quản lý theo quy hoạch xây dựng vùng: Nội dung theo quy định tại Điều 9 Nghị 

định số 44/2015/NĐ-CP và phải có các sơ đồ kèm theo. 

4. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch. 

5. Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; 

bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm các văn bản pháp lý liên quan. 

Mục 2. QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 

Điều 5. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị 

Nhiệm vụ quy hoạch chung các đô thị là thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc 

tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn thực hiện theo quy định tại 

Điều này. 

1. Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng, bản đồ ranh giới và phạm vi nghiên cứu lập 

quy hoạch chung đô thị. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

2. Thuyết minh: 

a) Lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch; vị trí, quy mô phạm vi và ranh giới lập quy 

hoạch chung đô thị. 

b) Nêu tóm tắt hiện trạng về đô thị, các quy hoạch và dự án đang triển khai; yêu cầu đối với 

việc thu thập tài liệu; yêu cầu về định hướng phát triển không gian đô thị, bảo tồn cảnh quan 

thiên nhiên, di sản, di tích, các công trình đầu mối, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đánh 

giá môi trường chiến lược. Đề xuất một số chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội để có thể 

nghiên cứu ở bước lập đồ án quy hoạch, đáp ứng Mục tiêu, tính chất, định hướng phát triển 

đô thị. 

c) Xác định tính chất, động lực phát triển, vai trò đô thị đối với vùng và cả nước; quan Điểm 

và Mục tiêu quy hoạch; xác định những vấn đề cần giải quyết trong quy hoạch. 

d) Dự báo sơ bộ về phát triển kinh tế - xã hội, dân số, lao động, nghề nghiệp, đất đai phát 

triển đô thị, nông thôn và hạ tầng kỹ thuật. 

đ) Xác định danh Mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản 

phẩm hồ sơ đồ án; kế hoạch và tiến độ tổ chức lập quy hoạch phù hợp với từng loại đô thị. 

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

Điều 6. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung đô thị 

1. Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương 

a) Thành phần bản vẽ: 

- Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng gồm: Vị trí, quy mô, ranh giới lập quy hoạch; mối quan hệ 

giữa đô thị, nông thôn về Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; không gian phát triển đô thị; 

hạ tầng kỹ thuật đầu mối. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

- Bản đồ hiện trạng: Sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y 

tế, văn hóa, thương mại, cây xanh, nhà ở, ...); giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, 

thông tin liên lạc, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước thải; quản lý chất 
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thải rắn, nghĩa trang và môi trường. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 hoặc 

1/50.000. 

- Bản đồ đánh giá tổng hợp về đất xây dựng trên cơ sở xác định các tiêu chí đánh giá phù 

hợp về địa hình, Điều kiện hiện trạng, địa chất thủy văn; đánh giá về giá trị sử dụng đất (xác 

định các khu vực thuận lợi, ít thuận lợi, không thuận lợi cho phát triển các chức năng đô thị 

...); xác định các vùng cấm, hạn chế phát triển đô thị. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/25.000 hoặc 1/50.000. 

- Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (các sơ đồ phân tích hiện trạng và đề xuất các phương án 

kèm theo thuyết minh nội dung về tiêu chí xem xét, lựa chọn các phương án). Thể hiện theo 

tỷ lệ thích hợp. 

- Bản đồ định hướng phát triển không gian toàn đô thị. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ 

lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000. 

- Bản đồ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật toàn đô thị. Thể hiện trên nền bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000. 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đô thị của khu vực đô thị trung tâm 

theo các giai đoạn quy hoạch. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 

1/25.000. 

- Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường của khu 

vực đô thị trung tâm. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. 

- Bản đồ định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, 

thể thao, đào tạo; hệ thống cây xanh, quảng trường trung tâm cấp đô thị. 

- Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-

BXD ngày 13/5/2013 hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị (sau đây viết tắt là Thông tư 

06/2013/TT-BXD). 

- Các bản vẽ về đánh giá môi trường chiến lược: Hiện trạng và đánh giá môi trường chiến 

lược. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

b) Thuyết minh: Nội dung thuyết minh của hồ sơ đồ án quy hoạch chung thành phố trực 

thuộc Trung ương bao gồm: 

- Phân tích vị trí, đánh giá hiện trạng Điều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số, sử dụng đất. 

Yêu cầu đánh giá kỹ về không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ 

thuật và môi trường; đánh giá công tác quản lý, thực hiện theo quy hoạch được duyệt; xác 

định các vấn đề cơ bản cần giải quyết. Các số liệu phải được tổng hợp, thể hiện bằng sơ đồ, 

bảng biểu kèm theo thuyết minh ngắn gọn, rõ ràng. 

- Xác định Mục tiêu, tính chất và động lực phát triển đô thị. 

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho toàn thành phố, từng đô thị và từng khu vực 

chức năng. 

- Dự báo tác động của Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, phát triển thành phố, tỷ lệ đô thị 

hóa; quy mô dân số, đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho toàn thành phố, từng đô thị 

và khu chức năng. 

- Định hướng phát triển không gian: Xác định cấu trúc hệ thống các khu vực chức năng đô 

thị, các vùng và khu vực chức năng khác trong toàn thành phố (các trung tâm hành chính, 

thương mại, đào tạo, văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, công nghiệp, du lịch, sinh thái, bảo 

tồn, ...); các khu vực dân cư nông thôn; xác định các trục không gian, hành lang phát triển 

của thành phố; định hướng cải tạo các khu vực đô thị hiện hữu. 

- Định hướng phát triển không gian cho khu vực đô thị trung tâm: Hướng phát triển, cải tạo, 

mở rộng khu vực đô thị trung tâm; xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng, xác định 

chỉ tiêu về mật độ dân cư, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị; nguyên tắc quản lý phát 

triển đối với các khu chức năng. 

- Định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, thể 

thao, đào tạo; hệ thống công viên cây xanh, không gian công cộng và quảng trường đô thị. 

- Thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD. 
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- Định hướng quy hoạch sử dụng đất toàn đô thị và khu vực đô thị trung tâm theo các giai 

đoạn quy hoạch. 

- Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm: Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật 

toàn thành phố và định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật cho khu vực đô thị trung tâm làm 

cơ sở triển khai đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đối với thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

- Đánh giá môi trường chiến lược: Nội dung theo quy định tại Khoản 7 Điều 15 Nghị định 

số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý 

quy hoạch đô thị (sau đây viết tắt là Nghị định số 37/2010/NĐ-CP). 

- Kinh tế đô thị: Luận cứ xác định danh Mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo các 

giai đoạn quy hoạch; đề xuất, kiến nghị nguồn lực thực hiện. 

Thuyết minh đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương phải có bảng biểu 

thống kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 

với ký hiệu và ghi chú rõ ràng, được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần của thuyết 

minh liên quan. 

c) Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; 

bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan. 

d) Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung đô thị: Nội dung theo quy định tại Khoản 1 

Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có bản vẽ thu nhỏ kèm theo. 

đ) Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch. 

2. Đối với các thành phố, thị xã thuộc Tỉnh 

a) Thành phần bản vẽ: 

-  Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng: Xác định vị trí, ranh giới lập quy hoạch; thể hiện các mối 

quan hệ giữa đô thị và vùng có liên quan về kinh tế - xã hội; Điều kiện địa hình, các vùng có 

ảnh hưởng đến không gian kiến trúc cảnh quan đô thị; hạ tầng kỹ thuật đầu mối và các vấn 

đề khác tác động đến phát triển đô thị. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích 

hợp. 

- Bản đồ hiện trạng: Sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y 

tế, văn hóa, thương mại, cây xanh, nhà ở, ...); hiện trạng giao thông, cấp điện và chiếu sáng 

đô thị, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước bẩn; thu gom chất thải rắn, 

nghĩa trang, môi trường. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. 

- Bản đồ đánh giá tổng hợp về đất xây dựng trên cơ sở các tiêu chí đánh giá phù hợp về địa 

hình, Điều kiện hiện trạng, địa chất thủy văn; đánh giá về giá trị sử dụng đất: Xác định các 

khu vực thuận lợi, ít thuận lợi, không thuận lợi cho phát triển các chức năng đô thị; xác định 

các vùng cấm, hạn chế phát triển đô thị. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 

hoặc 1/25.000. 

- Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (các sơ đồ phân tích hiện trạng và đề xuất các phương án 

kèm theo thuyết minh nội dung về tiêu chí xem xét, lựa chọn các phương án). Thể hiện theo 

tỷ lệ thích hợp. 

- Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/10.000 hoặc 1/25.000. 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch. Thể 

hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. 

- Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. 

- Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-

BXD. 

- Các bản vẽ về đánh giá môi trường chiến lược: Hiện trạng và đánh giá môi trường chiến 

lược. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

b) Thuyết minh: Nội dung thuyết minh của hồ sơ đồ án quy hoạch chung thành phố thuộc 

Tỉnh, thị xã bao gồm: 
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- Phân tích, đánh giá hiện trạng Điều kiện tự nhiên, dân số, sử dụng đất, không gian đô thị, 

hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường; đánh giá công tác quản lý, thực hiện theo 

quy hoạch đã được duyệt; xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết. 

- Xác định Mục tiêu, tính chất và động lực phát triển đô thị. 

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đối với đô thị và từng khu vực chức năng. 

- Dự báo tác động của Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, tỷ lệ đô thị hóa; 

quy mô dân số, đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho đô thị và các khu chức năng. 

- Định hướng phát triển không gian đô thị gồm: Cấu trúc và hướng phát triển đô thị (khu đô 

thị hiện hữu và khu đô thị mới); xác định các hệ thống trung tâm (có kết hợp với phân khu 

vực sử dụng không gian ngầm để xây dựng công trình ngầm), công viên, hành lang cây 

xanh và không gian mở, quảng trường trung tâm cấp đô thị; định hướng phát triển các khu 

vực dân cư nông thôn; đề xuất tổ chức không gian, kiến trúc cho các vùng kiến trúc, cảnh 

quan, các trục không gian chính, quảng trường, cửa ngõ đô thị, Điểm nhấn đô thị; xác định 

mối liên hệ giữa không gian đô thị cũ và mới. 

- Định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, thể 

thao, đào tạo; hệ thống cây xanh, quảng trường đô thị. 

- Thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD. 

- Định hướng quy hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch. 

- Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm giao thông, cao độ nền và thoát nước 

mưa, cung cấp năng lượng, viễn thông, cấp nước, thoát nước bẩn, quản lý chất thải rắn và 

nghĩa trang. 

- Đánh giá môi trường chiến lược: Nội dung theo quy định tại Khoản 7 Điều 15 Nghị định 

số 37/2010/NĐ-CP. 

- Kinh tế đô thị: Luận cứ xác định danh Mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo các 

giai đoạn quy hoạch; đề xuất, kiến nghị nguồn lực thực hiện. 

Thuyết minh đồ án quy hoạch chung thành phố thuộc Tỉnh, thị xã phải có bảng biểu thống 

kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 với ký 

hiệu và ghi chú, được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần của thuyết minh liên quan. 

c) Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; 

bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan. 

d) Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung đô thị: Nội dung theo quy định tại Khoản 1 

Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có bản vẽ thu nhỏ kèm theo. 

đ) Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch. 

3. Đối với các thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn 

a) Thành phần bản vẽ: 

- Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng: Xác định vị trí, ranh giới lập quy hoạch; thể hiện các mối 

quan hệ giữa đô thị và vùng, khu vực có liên quan về kinh tế - xã hội; Điều kiện địa hình, 

địa vật, các vùng có ảnh hưởng lớn đến kiến trúc cảnh quan đô thị; hạ tầng kỹ thuật đầu mối 

và các vấn đề khác tác động đến phát triển đô thị. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ 

lệ thích hợp. 

- Bản đồ hiện trạng: Sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y 

tế, văn hóa, thương mại, cây xanh, nhà ở, ...); hiện trạng giao thông, cấp điện và chiếu sáng 

đô thị, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước bẩn; thu gom chất thải rắn, 

nghĩa trang, môi trường. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000. 

- Bản đồ đánh giá tổng hợp về đất xây dựng trên cơ sở từ thuyết minh có tiêu chí đánh giá 

phù hợp về địa hình, Điều kiện hiện trạng, địa chất thủy văn; đánh giá về giá trị sử dụng đất: 

Xác định các khu vực thuận lợi, ít thuận lợi, không thuận lợi cho phát triển các chức năng 

đô thị; xác định các vùng cấm, hạn chế phát triển đô thị. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình 

tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000. 

- Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (các sơ đồ phân tích hiện trạng và đề xuất các phương án 

kèm theo thuyết minh nội dung về tiêu chí xem xét, lựa chọn các phương án). Thể hiện theo 

tỷ lệ thích hợp. 
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- Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/2.000 hoặc 1/5.000. 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch. Thể 

hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000. 

- Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000. 

- Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-

BXD. 

- Các bản vẽ về đánh giá môi trường chiến lược: Hiện trạng và đánh giá môi trường chiến 

lược. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

b) Thuyết minh: 

Nội dung thuyết minh của hồ sơ đồ án quy hoạch chung thị trấn, đô thị loại V chưa công 

nhận là thị trấn bao gồm: 

- Phân tích, đánh giá hiện trạng Điều kiện tự nhiên, dân số, sử dụng đất, không gian kiến 

trúc cảnh quan đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường; đánh giá công tác 

quản lý, thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt; xác định các vấn đề cơ bản cần giải 

quyết trong đồ án. 

- Xác định Mục tiêu, tính chất và động lực phát triển đô thị. 

- Lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong đồ án. 

- Dự báo về kinh tế - xã hội, tỷ lệ đô thị hóa, quy mô dân số, đất đai, hạ tầng kỹ thuật và hạ 

tầng xã hội. 

- Định hướng phát triển không gian đô thị gồm hướng phát triển và cải tạo đô thị; phạm vi, 

quy mô các khu chức năng của đô thị; xác định các trung tâm, công viên cây xanh, quảng 

trường trung tâm và không gian mở của đô thị; tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan cho 

các khu chức năng của đô thị, trục không gian chính. 

- Định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, thể 

thao, đào tạo; hệ thống công viên cây xanh, không gian công cộng và quảng trường đô thị. 

- Thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD. 

- Định hướng quy hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch. 

- Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm giao thông, cao độ nền và thoát nước 

mưa, cung cấp năng lượng, viễn thông, cấp nước, thoát nước bẩn, quản lý chất thải và nghĩa 

trang. 

- Đánh giá môi trường chiến lược: Nội dung theo quy định tại Khoản 7 Điều 15 Nghị định 

số 37/2010/NĐ-CP. 

- Kinh tế đô thị: Luận cứ xác định danh Mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo các 

giai đoạn quy hoạch; đề xuất, kiến nghị nguồn lực thực hiện. 

Thuyết minh đồ án quy hoạch chung thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn phải 

có bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ thu 

nhỏ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú rõ ràng, được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần 

của thuyết minh liên quan. 

c) Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; 

bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan. 

d) Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung đô thị: Nội dung theo quy định tại Khoản 1 

Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có bản vẽ thu nhỏ kèm theo. 

đ) Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch. 

Điều 7. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị 

1. Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị và bản 

đồ xác định ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu. Thể hiện trên 

nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

2. Thuyết minh: 

a) Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch phân khu; phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất, sơ 

bộ hiện trạng khu vực lập quy hoạch phân khu. Xác định những vấn đề chính cần giải quyết 
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trong quy hoạch. Quy hoạch phân khu đô thị phải thống nhất, cụ thể hóa quy hoạch chung 

đô thị đã được phê duyệt. 

b) Nêu các chỉ tiêu cơ bản dự kiến áp dụng trong đồ án về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã 

hội và hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt; các yêu cầu về 

việc cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt. 

c) Xác định sơ bộ về quy mô dân số, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 

xã hội đối với khu quy hoạch. 

d) Yêu cầu đối với công tác Điều tra khảo sát hiện trạng, thu thập tài liệu, tổ chức không 

gian, phân khu chức năng, kiến trúc, kết nối hạ tầng kỹ thuật và đánh giá môi trường chiến 

lược. 

đ) Xác định danh Mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản 

phẩm hồ sơ đồ án; kế hoạch và tiến độ tổ chức lập quy hoạch. 

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

Điều 8. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu đô thị 

1. Thành phần bản vẽ bao gồm: 

a) Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 

1/25.000. 

b) Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng. Thể hiện trên nền bản 

đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000. 

c) Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Thể hiện trên nền 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000. 

d) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/2.000 hoặc 1/5.000. 

đ) Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/2.000 hoặc 1/5.000. 

e) Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. Thể hiện trên nền 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000. 

g) Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình 

tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000. 

h) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/2.000 hoặc 1/5.000. 

i) Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, 

các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có). Thể hiện trên nền bản đồ địa hình 

theo tỷ lệ thích hợp. 

k) Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-

BXD. 

2. Thuyết minh: Nội dung thuyết minh của hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu đô thị gồm: 

a) Mục tiêu và phạm vi lập quy hoạch. 

b) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho 

toàn khu vực quy hoạch; dự báo về dân số, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội đối với khu quy hoạch. 

c) Xác định nguyên tắc, đề xuất giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, sử dụng 

đất và hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đối với từng khu chức năng, từng ô phố, trục đường 

chính, khu vực không gian mở, không gian công cộng, khu vực Điểm nhấn trong khu quy 

hoạch; các quy định về sử dụng đất. 

d) Thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD. 

đ) Xác định các dự án đầu tư xây dựng và nguồn lực thực hiện. 

e) Phân tích, đánh giá về tác động môi trường phù hợp với nội dung đánh giá môi trường 

chiến lược trong quy hoạch chung đã được phê duyệt. 

g) Kinh tế đô thị: Luận cứ xác định danh Mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; đề 

xuất, kiến nghị các cơ chế huy động và tạo nguồn lực thực hiện. 
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Thuyết minh đồ án quy hoạch phân khu đô thị phải có bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, 

hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú rõ ràng, 

được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần của thuyết minh liên quan. 

3. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu đô thị: Nội dung theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có các bản vẽ thu nhỏ kèm theo. 

4. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch. 

5. Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, phụ lục đính kèm, giải thích, luận cứ bổ 

sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm văn bản 

pháp lý liên quan. 

Điều 9. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi Tiết đô thị 

1. Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy 

hoạch chung đô thị đã được phê duyệt theo tỷ lệ thích hợp và bản đồ ranh giới, phạm vi 

nghiên cứu, quy mô khu vực lập quy hoạch chi Tiết đô thị. Thể hiện trên nền bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1/500. 

2. Thuyết minh: 

a) Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch; phạm vi ranh giới, diện tích, chức năng, sơ bộ hiện 

trạng khu vực lập quy hoạch chi Tiết. Quy hoạch chi Tiết phải thống nhất, cụ thể hóa quy 

hoạch phân khu đã được phê duyệt. 

b) Đánh giá sơ bộ hiện trạng, xác định những vấn đề, nội dung cơ bản cần giải quyết trong 

đồ án quy hoạch chi Tiết. 

c) Dự kiến các chỉ tiêu cơ bản áp dụng trong đồ án về quy mô dân số, nhu cầu sử dụng đất, 

hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở các quy định của quy hoạch phân khu, quy 

hoạch chung đô thị đã được phê duyệt. 

d) Yêu cầu cụ thể về việc Điều tra khảo sát hiện trạng và thu thập tài liệu. 

đ) Dự kiến các hạng Mục công trình cần đầu tư xây dựng trong khu vực lập quy hoạch chi 

Tiết đô thị; xác định các yêu cầu đối với việc nghiên cứu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh 

quan, sử dụng đất, kết nối hạ tầng kỹ thuật và những yêu cầu khác. 

e) Xác định danh Mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản 

phẩm hồ sơ đồ án; kế hoạch và tiến độ tổ chức lập quy hoạch. 

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

Điều 10. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi Tiết đô thị 

1. Thành phần bản vẽ: 

a) Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 

1/5.000. 

b) Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất xây dựng. Thể hiện 

trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. 

c) Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/500. 

d) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/500. 

đ) Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/500. 

e) Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ 

thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. 

g) Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/500. 

h) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/500; 

i) Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, 

các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có). Thể hiện trên nền bản đồ địa hình 

theo tỷ lệ thích hợp. 
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k) Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-

BXD. 

2. Thuyết minh: Nội dung thuyết minh của hồ sơ đồ án quy hoạch chi Tiết đô thị bao gồm: 

a) Xác định chỉ tiêu về dân số, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu tổ chức không 

gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực quy hoạch; chỉ tiêu sử dụng đất và yêu cầu về bố 

trí công trình đối với từng lô đất; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh 

giới lô đất. 

b) Xác định vị trí, quy mô các khu đặc trưng cần kiểm soát, các nội dung cần thực hiện để 

kiểm soát và các quy định cần thực hiện. 

c) Các giải pháp về thiết kế đô thị, kiến trúc công trình cụ thể và cảnh quan khu vực quy 

hoạch. 

d) Xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (các công trình công cộng ngầm, các 

công trình nhà cao tầng có xây dựng tầng hầm, …) 

đ) Phân tích, đánh giá về tác động môi trường phù hợp với nội dung đánh giá môi trường 

chiến lược trong quy hoạch chung đã được phê duyệt. 

e) Dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư; đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện. 

Thuyết minh đồ án quy hoạch chi Tiết đô thị phải có bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán, 

hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú rõ ràng, 

được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần của thuyết minh liên quan. 

3. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi Tiết đô thị: Nội dung theo quy định tại Khoản 

3 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có các bản vẽ thu nhỏ kèm theo. 

4. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch. 

5. Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; 

bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan. 

Điều 11. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị 

1. Bản vẽ bao gồm: Bản đồ ranh giới lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

2. Thuyết minh: 

a) Lý do lập quy hoạch, quan Điểm và Mục tiêu của đồ án theo chuyên ngành hạ tầng kỹ 

thuật. 

b) Nêu các yêu cầu về đánh giá tổng hợp về hạ tầng kỹ thuật; rà soát, phân tích lựa chọn các 

chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; dự báo nhu cầu; các yêu cầu về vị trí, quy mô cụ thể của hệ thống 

các công trình đầu mối cũng như các giải pháp về mạng lưới kỹ thuật. 

c) Xác định danh Mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản 

phẩm hồ sơ đồ án; kế hoạch và tiến độ tổ chức lập quy hoạch. 

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

Điều 12. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị 

1. Đồ án quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị 

a) Thành phần bản vẽ: 

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng bao gồm: Ranh giới nghiên cứu, phạm vi lập quy hoạch và 

mạng lưới giao thông chính kết nối. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

- Bản đồ hiện trạng hệ thống giao thông: Mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông đô thị; 

vị trí, quy mô các nhà ga, cảng hàng không - sân bay, cảng sông, cảng biển, bến xe khách 

liên tỉnh, bãi đỗ xe lớn. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. 

- Sơ đồ quy hoạch hệ thống giao thông. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 

hoặc 1/25.000: 

+ Hệ thống giao thông đối ngoại bao gồm: Quy mô, hướng tuyến đường bộ, đường sắt quốc 

gia, đường thủy, đường không; vị trí, quy mô các cảng hàng không, nhà ga đường sắt, bến 

cảng, cảng nội địa, bến xe khách liên tỉnh. 

+ Hệ thống giao thông đô thị bao gồm: Mạng lưới đường đô thị (đến đường phố chính cấp 

khu vực); đường sắt đô thị; đường thủy; vị trí, loại hình, quy mô các nút giao thông quan 
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trọng, bến bãi đỗ xe, nhà ga trung tâm vận chuyển hành khách, cầu lớn vượt sông, cầu vượt, 

hầm đường bộ; các tuyến vận tải hành khách công cộng chủ yếu. 

b) Thuyết minh: 

- Nội dung thuyết minh cần phân tích, tổng hợp và đánh giá thực trạng xây dựng và phát 

triển hệ thống giao thông đô thị; các giải pháp quy hoạch hệ thống giao thông đô thị phải 

đảm bảo các nội dung quy định tại Điều 22 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. 

- Thuyết minh phải có các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, bảng biểu thống kê, phụ lục tính 

toán và hình ảnh minh họa. 

c) Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt. 

2. Đồ án quy hoạch cao độ nền và thoát nước mưa đô thị 

a) Thành phần bản vẽ: 

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng bao gồm: Ranh giới nghiên cứu, phạm vi lập quy hoạch và 

hệ thống sông, thủy lợi chính của vùng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích 

hợp. 

- Bản đồ hiện trạng đánh giá tổng hợp đất xây dựng, hệ thống tiêu thoát nước; vị trí, quy mô 

các công trình đầu mối. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. 

- Sơ đồ quy hoạch cao độ nền và thoát nước mưa đô thị. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình 

tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000: 

+ Lưu vực thoát nước, hệ thống tiêu, thoát nước; vị trí, quy mô các công trình đầu mối. 

+ Cao độ nền tại các khu vực của đô thị và các đường phố chính cấp đô thị. 

b) Thuyết minh: 

- Nội dung thuyết minh cần phân tích, tổng hợp và đánh giá hiện trạng địa hình, các Điều 

kiện địa chất công trình, thủy văn, các khu vực có tai biến môi trường, đề xuất các giải pháp 

quy hoạch cao độ nền và thoát nước mưa đảm bảo các nội dung đã được quy định tại Điều 

23 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. 

- Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, biểu bảng, tính toán phân tích. 

c) Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt. 

3. Đồ án quy hoạch cấp điện đô thị 

a) Thành phần bản vẽ: 

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng bao gồm: Ranh giới nghiên cứu, phạm vi lập quy hoạch và 

hệ thống truyền tải điện. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

- Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp điện: Nguồn điện, các tuyến truyền tải, phân phối; vị trí và 

quy mô các trạm biến áp. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. 

- Bản đồ quy hoạch cấp điện: Nguồn điện, các tuyến truyền tải, phân phối; vị trí và quy mô 

các trạm biến áp. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. 

- Các bản vẽ minh họa (nếu có). 

b) Thuyết minh: 

- Nội dung thuyết minh cần phân tích, tổng hợp và đánh giá cụ thể hiện trạng cấp điện, đề 

xuất các giải pháp quy hoạch cấp điện đảm bảo các nội dung đã được quy định tại Điều 24 

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. 

- Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, biểu bảng và tính toán phân tích. 

c) Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt. 

4. Đồ án quy hoạch chiếu sáng đô thị 

a) Thành phần bản vẽ: 

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng bao gồm: Ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch. 

Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

- Bản đồ hiện trạng hệ thống chiếu sáng đô thị: Hiện trạng hệ thống cấp điện chung của đô 

thị, lưới điện chiếu sáng các trục chính đến cấp khu vực. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình 

tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. 

- Bản đồ quy hoạch chiếu sáng đô thị: Chủ đề, ý tưởng chiếu sáng đô thị theo khu chức năng 

đô thị, các không gian công cộng, các trục chính đến cấp khu vực và các Điểm nhấn đô thị. 

Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. 
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- Các bản vẽ minh họa (nếu có). 

b) Thuyết minh: 

- Nội dung thuyết minh cần phân tích, tổng hợp và đánh giá cụ thể hiện trạng về chiếu sáng 

đô thị; các giải pháp quy hoạch chiếu sáng phải bảo đảm phù hợp với các quy định tại Điều 

25 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, đồng thời phải làm rõ được chủ đề, ý tưởng chiếu sáng 

cho các khu chức năng đô thị, không gian công cộng, các công trình giao thông, chiếu sáng 

mặt ngoài công trình, chiếu sáng quảng cáo và khu vực lễ hội. 

- Thuyết minh phải có bản vẽ thu nhỏ khổ A3, biểu bảng phân tích, tính toán và các hình 

ảnh minh họa. 

c) Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt. 

5. Đồ án quy hoạch cấp nước đô thị. 

a) Thành phần bản vẽ: 

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng bao gồm: Ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch. 

Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

- Bản đồ hiện trạng xây dựng và phát triển hệ thống cấp nước thể hiện: Vị trí, quy mô các 

công trình cấp nước, tuyến truyền tải và tuyến phân phối nước (cấp 1 và cấp 2). Thể hiện 

trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. 

- Bản đồ quy hoạch cấp nước: Phân vùng cấp nước; vị trí các tuyến truyền tải và tuyến phân 

phối; vị trí, quy mô các công trình cấp nước. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/10.000 hoặc 1/25.000. 

b) Thuyết minh: 

- Nội dung thuyết minh cần phân tích, tổng hợp, đánh giá hiện trạng về hệ thống cấp nước; 

trữ lượng và nguồn nước; đề xuất các giải pháp quy hoạch cấp nước phải đảm bảo phù hợp 

với các quy định tại Điều 26 của Nghị định số 37/2016/NĐ-CP. 

- Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, biểu bảng, tính toán phân tích. 

c) Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt. 

6. Đồ án quy hoạch thoát nước thải đô thị. 

a) Thành phần bản vẽ: 

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng bao gồm: Ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch. 

Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

- Bản đồ hiện trạng xây dựng và phát triển hệ thống thoát nước: Vị trí, quy mô các công 

trình thoát nước, tuyến thoát nước cấp I và cấp II. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/10.000 hoặc 1/25.000. 

- Sơ đồ quy hoạch thoát nước: Phân vùng thoát nước; vị trí các tuyến thoát nước cấp I, cấp 

II; vị trí, quy mô các công trình thoát nước. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 

hoặc 1/25.000. 

b) Thuyết minh: 

- Nội dung thuyết minh cần phân tích, tổng hợp, đánh giá hiện trạng về: hệ thống thoát 

nước, diễn biến môi trường, khả năng tiêu thoát. Đề xuất các giải pháp quy hoạch phải đảm 

bảo phù hợp với các quy định tại Điều 27 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. 

- Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, biểu bảng và tính toán phân tích. 

c) Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt. 

7. Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn. 

a) Thành phần bản vẽ: 

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng bao gồm: Ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch. 

Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

- Bản đồ hiện trạng xử lý chất thải rắn: Vị trí, quy mô các trạm trung chuyển, các cơ sở xử 

lý chất thải rắn. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. 

- Bản đồ quy hoạch xử lý chất thải rắn thể hiện vị trí, quy mô cơ sở xử lý chất thải rắn, các 

trạm trung chuyển. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. 

b) Thuyết minh: 
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- Nội dung thuyết minh cần phân tích, tổng hợp, đánh giá hiện trạng về xử lý chất thải rắn; 

các giải pháp quy hoạch quản lý, xử lý chất thải rắn phải đảm bảo phù hợp với các quy định 

tại Điều 28 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. 

- Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, biểu bảng và tính toán phân tích. 

c) Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt. 

8. Đồ án quy hoạch nghĩa trang. 

a) Thành phần bản vẽ: 

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng bao gồm: Ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch. 

Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

- Bản đồ hiện trạng thể hiện vị trí, quy mô, loại nghĩa trang. Thể hiện trên nền bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. 

- Bản đồ quy hoạch nghĩa trang thể hiện vị trí, quy mô, loại và cấp nghĩa trang. Thể hiện 

trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. 

b) Thuyết minh: 

- Nội dung thuyết minh cần phân tích, tổng hợp, đánh giá hiện trạng về phân bố nghĩa trang; 

các giải pháp quy hoạch nghĩa trang cụ thể trong một đồ án phải đảm bảo phù hợp với các 

quy định tại Điều 29 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. 

- Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, biểu bảng và tính toán phân tích. 

c) Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt. 

9. Đồ án quy hoạch hạ tầng viễn thông. 

a) Thành phần bản vẽ: 

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng bao gồm: Ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch. 

Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

- Bản đồ hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc: Vị trí, quy mô các trạm thu phát, hệ thống 

truyền dẫn thông tin hữu tuyến. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 

1/25.000. 

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc: Các tuyến truyền dẫn, trạm thu phát khu 

vực, các công trình đầu mối. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. 

b) Thuyết minh: 

Nội dung thuyết minh cần phân tích, tổng hợp và đánh giá hiện trạng hệ thống thông tin liên 

lạc, đề xuất các giải pháp quy hoạch thông tin liên lạc đảm bảo phù hợp các quy định tại 

Điều 30 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. 

Thuyết minh phải có sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, biểu bảng và tính toán phân tích. 

c) Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt. 

Mục 3. QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ 

Điều 13. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù 

1. Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng; bản đồ ranh giới, phạm vi nghiên cứu lập 

quy hoạch chung xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

2. Thuyết minh: 

a) Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch, phạm vi, quy mô và ranh giới lập quy hoạch chung xây 

dựng; nêu tóm tắt về hiện trạng khu quy hoạch và những vấn đề bất cập. 

b) Xác định quy mô, tính chất của khu quy hoạch, quan Điểm và Mục tiêu quy hoạch. 

c) Đề xuất lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản áp dụng, dự báo sơ bộ về dân số, 

đất đai và hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi lập quy hoạch. 

d) Yêu cầu về công tác Điều tra khảo sát hiện trạng và thu thập tài liệu, số liệu; phương 

hướng phát triển của khu chức năng đặc thù, cơ cấu tổ chức không gian, các công trình đầu 

mối, hạ tầng xã hội, tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khung, đánh giá môi 

trường chiến lược. 

đ) Xác định sơ bộ những vấn đề cần giải quyết trong đồ án quy hoạch chung xây dựng khu 

chức năng đặc thù. 

e) Xác định danh Mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản 

phẩm hồ sơ đồ án; kế hoạch và tiến độ tổ chức lập quy hoạch. 
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3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

4. Các văn bản pháp lý liên quan. 

5. Các khu chức năng đặc thù có quy mô diện tích từ 500 ha trở lên, nằm trong khu vực đã 

có quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt thì không phải lập quy hoạch chung xây dựng 

mà tiến hành lập các bước quy hoạch phân khu và quy hoạch chi Tiết xây dựng theo quy 

định tại Nghị định số 44/2015/NĐ-CP. 

Điều 14. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù 

1. Thành phần bản vẽ: 

a) Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng: Thể hiện các mối quan hệ giữa khu quy hoạch và vùng có 

liên quan về kinh tế - xã hội; Điều kiện địa hình, các vùng có ảnh hưởng lớn đến không 

gian, kiến trúc cảnh quan trong khu quy hoạch; hạ tầng kỹ thuật đầu mối và các vấn đề khác 

tác động đến sự phát triển của khu chức năng đặc thù. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình 

theo tỷ lệ thích hợp. 

b) Các bản đồ hiện trạng gồm: Hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và hạ tầng xã 

hội, giao thông, cao độ nền và thoát nước mưa, cung cấp năng lượng, viễn thông, thoát nước 

thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 

hoặc 1/10.000. 

c) Bản đồ đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng: Xác định các khu vực thuận lợi, ít 

thuận lợi, không thuận lợi cho phát triển; xác định các vùng cấm, hạn chế phát triển trong 

khu chức năng đặc thù. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000. 

d) Sơ đồ cơ cấu phát triển khu quy hoạch (các sơ đồ phân tích hiện trạng và đề xuất các 

phương án kèm theo thuyết minh nội dung về tiêu chí xem xét, lựa chọn các phương án). 

đ) Sơ đồ định hướng phát triển không gian: Xác định cấu trúc phát triển không gian khu quy 

hoạch theo các khu vực chức năng; nhấn mạnh các không gian công cộng, các trục chính, 

không gian mở, quảng trường, công viên, mặt nước; các liên kết về giao thông và hạ tầng kỹ 

thuật giữa các khu vực. Đối với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, khu công nghệ cao, 

phải xác định và thể hiện phạm vi ranh giới các khu vực cần can thiệp kiểm soát phát triển 

như: Khu vực bảo tồn tôn tạo, cải tạo chỉnh trang, khu vực phát triển mới, các khu vực kiến 

trúc cảnh quan khác cần được bảo vệ. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 hoặc 

1/10.000. 

e) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Xác định các khu vực theo cấu trúc không gian và chức 

năng sử dụng đất; đề xuất các thông số kinh tế - kỹ thuật chính, các chỉ tiêu sử dụng đất của 

từng khu vực. Đối với các khu vực không gian chính của khu kinh tế, khu công nghệ cao, 

khu nghiên cứu, đào tạo cần quy định tầng cao xây dựng tối đa và tối thiểu. Thể hiện trên 

nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000. 

g) Các bản vẽ định hướng kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan: Xác định các vùng kiến trúc, 

cảnh quan trong khu quy hoạch; đề xuất tổ chức không gian các trục, khu chức năng quan 

trọng (khu trung tâm, khu vực cửa ngõ, trục không gian chính, quảng trường, không gian 

cây xanh, mặt nước và các khu vực, công trình Điểm nhấn,...). Thể hiện trên nền bản đồ địa 

hình theo tỷ lệ thích hợp. 

h) Các bản đồ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, cao độ nền và thoát nước 

mưa, cung cấp năng lượng, viễn thông, cấp nước, thoát nước bẩn, quản lý chất thải và nghĩa 

trang. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000. 

i) Các bản vẽ về đánh giá môi trường chiến lược: Hiện trạng và đánh giá môi trường chiến 

lược. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

2. Thuyết minh: Nội dung thuyết minh của đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng 

đặc thù gồm: 

a) Phân tích, đánh giá các Điều kiện tự nhiên và hiện trạng; xác định các vấn đề cơ bản cần 

giải quyết. 

b) Xác định Mục tiêu, động lực phát triển; dự báo quy mô dân số, lao động; lựa chọn, xác 

định các chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu, từng Điểm đô thị, 

nông thôn (nếu có) và từng khu vực chức năng. 
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c) Đề xuất, lựa chọn cấu trúc phát triển không gian khu quy hoạch gồm định hướng phát 

triển hệ thống các Điểm dân cư đô thị, nông thôn và hệ thống hạ tầng xã hội; định hướng 

các khu vực chức năng khác cho toàn khu (công nghiệp, du lịch, sinh thái, bảo tồn,...). 

d) Quy định kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu quy hoạch: Định hướng phát triển 

các trục không gian, hành lang phát triển của khu quy hoạch, làm cơ sở xác định chỉ tiêu về 

mật độ dân cư, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch, nguyên tắc phát triển đối với các khu chức 

năng của khu quy hoạch. 

đ) Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu chức năng đặc thù gồm giao thông, 

chuẩn bị kỹ thuật, cung cấp năng lượng, viễn thông, cấp nước, quản lý chất thải và nghĩa 

trang. 

e) Đánh giá môi trường chiến lược: Nội dung theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 12 

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP. 

g) Kinh tế: Luận cứ xác định danh Mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo các giai 

đoạn quy hoạch; đề xuất, kiến nghị nguồn lực thực hiện. 

Thuyết minh đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù phải có bảng biểu 

thống kê, phụ lục tính toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 

với ký hiệu và ghi chú rõ ràng, được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần của thuyết 

minh liên quan. 

3. Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; 

bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan. 

4. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù: Nội dung 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP và phải có các bản vẽ thu 

nhỏ kèm theo. 

5. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch. 

6. Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, phụ lục đính kèm, giải thích, luận cứ bổ 

sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Phụ lục đính kèm văn bản 

pháp lý liên quan. 

Điều 15. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng 

1. Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch và bản đồ ranh giới, phạm vi khu vực 

lập quy hoạch phân khu xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

2. Thuyết minh: 

a) Lý do, căn cứ và sự cần thiết lập quy hoạch phân khu xây dựng. Luận chứng về phạm vi 

ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch. Xác định các vấn đề, nội dung cơ bản 

cần giải quyết trong đồ án quy hoạch phân khu xây dựng. 

b) Đề xuất, lựa chọn các chỉ tiêu cơ bản áp dụng, dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã 

hội và hạ tầng kỹ thuật của khu quy hoạch, trên cơ sở phân tích, tổng hợp từ các quy hoạch 

có liên quan đã được phê duyệt. 

c) Các yêu cầu về công tác Điều tra khảo sát hiện trạng, thu thập tài liệu, số liệu, tổ chức 

không gian, phân khu chức năng, kiến trúc cảnh quan, kết nối hạ tầng kỹ thuật và đánh giá 

môi trường chiến lược. 

d) Xác định danh Mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản 

phẩm hồ sơ đồ án; kế hoạch và tiến độ tổ chức lập quy hoạch. 

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

4. Các văn bản pháp lý liên quan. 

5. Đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất có quy mô từ 200 ha đến 500 ha: Quy hoạch 

phân khu xây dựng được lập trên nền bản đồ tỷ lệ 1/2.000 với đầy đủ các nội dung yêu cầu 

để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cấp giấy phép xây dựng. 

Trường hợp lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất tại khu vực đã 

có quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt thì không cần lập nhiệm vụ quy hoạch. 

Điều 16. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu xây dựng 

1. Thành phần bản vẽ: 
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a) Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 hoặc 

1/10.000. 

b) Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng. Thể hiện trên nền bản 

đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000. 

c) Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Thể hiện trên nền 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 

d) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/2.000. 

đ) Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/2.000. 

e) Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, 

các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có). Tỷ lệ thích hợp. 

g) Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng. Thể hiện trên nền 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000. 

h) Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình 

tỷ lệ 1/2.000. 

i) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/2.000. 

k) Các bản vẽ định hướng, quy định việc kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu vực 

lập quy hoạch phân khu xây dựng: Xác định chỉ tiêu khống chế về Khoảng lùi, kiến trúc 

cảnh quan dọc các trục đường chính, khu trung tâm; các khu vực không gian mở, các công 

trình Điểm nhấn và từng ô phố cho khu vực thiết kế. Thể hiện theo tỷ lệ thích hợp. 

l) Các bản vẽ về đánh giá môi trường chiến lược: Hiện trạng và đánh giá môi trường chiến 

lược. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

2. Thuyết minh: Nội dung thuyết minh của hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu xây dựng gồm: 

a) Xác định Mục tiêu, phạm vi, ranh giới và căn cứ lập quy hoạch. 

b) Phân tích, đánh giá các Điều kiện tự nhiên và hiện trạng; xác định các vấn đề cơ bản cần 

giải quyết trong đồ án quy hoạch phân khu. 

c) Xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo Mục đích sử dụng, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật 

cho toàn khu vực quy hoạch. 

d) Xác định yêu cầu, nguyên tắc và đề xuất giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh 

quan (đối với từng khu chức năng, từng ô phố, trục đường chính, khu vực không gian mở, 

khu vực Điểm nhấn), hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 

đ) Quy định việc kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu vực lập quy hoạch phân khu: 

Các chỉ tiêu khống chế về Khoảng lùi, kiến trúc cảnh quan dọc các trục đường chính, khu 

trung tâm; các khu vực không gian mở, các công trình Điểm nhấn và từng ô phố cho khu 

vực thiết kế. 

e) Xác định chương trình, dự án, hạng Mục hạ tầng kỹ thuật ưu tiên đầu tư và nguồn lực 

thực hiện. 

g) Đánh giá môi trường chiến lược: Nội dung theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 13 

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP 

h) Luận cứ xác định danh Mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; đề xuất, kiến nghị 

các cơ chế huy động và tạo nguồn lực thực hiện. 

Thuyết minh đồ án quy hoạch phân khu xây dựng phải có bảng biểu thống kê, phụ lục tính 

toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú rõ 

ràng, được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần của thuyết minh liên quan. 

3. Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; 

bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán và các văn bản pháp lý liên quan). 

4. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng: Nội dung theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP và phải có các sơ đồ kèm theo. 

5. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án. 

Điều 17. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi Tiết xây dựng 
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1. Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy 

hoạch chung xây dựng theo tỷ lệ thích hợp và bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực 

lập quy hoạch chi Tiết xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. 

2. Thuyết minh: 

a) Luận chứng về sự cần thiết, các căn cứ lập quy hoạch; xác định phạm vi ranh giới, diện 

tích, chức năng khu vực lập quy hoạch chi Tiết xây dựng. 

b) Xác định những nội dung, vấn đề cần giải quyết trong đồ án quy hoạch chi Tiết xây dựng. 

c) Nêu các chỉ tiêu cơ bản áp dụng về quy mô, sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ 

thuật trên cơ sở quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chung xây dựng đã được phê 

duyệt, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy hoạch khác có liên quan. 

d) Yêu cầu về công tác Điều tra khảo sát hiện trạng và thu thập tài liệu, tổ chức không gian, 

kiến trúc cảnh quan, kết nối hạ tầng kỹ thuật, đánh giá môi trường chiến lược và những yêu 

cầu nghiên cứu khác. 

đ) Đề xuất sơ bộ về cấu trúc, nguyên tắc tổ chức không gian khu vực lập quy hoạch chi Tiết 

trên cơ sở danh Mục các hạng Mục công trình cần đầu tư xây dựng trong khu vực lập quy 

hoạch chi Tiết xây dựng. 

e) Xác định danh Mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản 

phẩm hồ sơ đồ án; kế hoạch và tiến độ tổ chức lập quy hoạch. 

3. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. 

4. Việc lập quy hoạch chi Tiết xây dựng khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất không cần 

thực hiện bước lập nhiệm vụ quy hoạch. Các khu công nghiệp, khu chế xuất có quy mô diện 

tích dưới 200 ha và cụm công nghiệp thì tiến hành lập ngay quy hoạch chi Tiết xây dựng để 

làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật. 

Điều 18. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi Tiết xây dựng khu chức năng đặc thù 

1. Thành phần bản vẽ: 

a) Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, được trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung 

xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000. 

b) Bản đồ hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan và đánh giá đất xây dựng. Thể hiện trên nền 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. 

c) Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/500. 

d) Bản đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/500. 

đ) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định ranh giới từng khu đất và lô đất 

theo tính chất, chức năng sử dụng đối với đất xây dựng các công trình dân dụng, công cộng, 

hệ thống đường giao thông, khu cây xanh, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật; các yêu cầu 

về quản lý sử dụng đất (tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, ...). Thể 

hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. 

e) Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, 

các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có). Tỷ lệ thích hợp. 

g) Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ 

thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. 

h) Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường: Giao thông, cấp điện và 

chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước 

bẩn, thu gom chất thải rắn, nghĩa trang. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. 

i) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/500. 

k) Các bản vẽ quy định việc kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu vực lập quy hoạch: 

Xác định các công trình Điểm nhấn trong khu vực quy hoạch theo các hướng, tầm nhìn; xác 

định tầng cao xây dựng công trình, Khoảng lùi cho từng lô đất, trên từng tuyến phố và ngả 

giao nhau đường phố; xác định hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các 
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công trình kiến trúc; hệ thống cây xanh, mặt nước, quảng trường. Thể hiện theo tỷ lệ thích 

hợp. 

l) Các bản vẽ về đánh giá môi trường chiến lược: Hiện trạng và đánh giá môi trường chiến 

lược. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp. 

2. Thuyết minh: Nội dung thuyết minh của hồ sơ đồ án quy hoạch chi Tiết xây dựng gồm: 

a) Phân tích, đánh giá các Điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu đất lập quy hoạch chi Tiết 

xây dựng; xác định các vấn đề liên quan cần được giải quyết trong đồ án quy hoạch chi Tiết. 

b) Xác định chỉ tiêu về dân số, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu tổ chức không 

gian, kiến trúc cho khu vực quy hoạch; chỉ tiêu sử dụng đất và yêu cầu về kiến trúc công 

trình đối với từng lô đất; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô 

đất. 

c) Xác định vị trí, quy mô và quy định các khu đặc trưng cần kiểm soát. 

d) Quy định hoặc đề xuất giải pháp thiết kế công trình cụ thể. 

đ) Đánh giá môi trường chiến lược: Nội dung theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 14 

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP. 

e) Dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư; đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện. 

Thuyết minh đồ án quy hoạch chi Tiết xây dựng phải có bảng biểu thống kê, phụ lục tính 

toán, hình ảnh minh họa và hệ thống sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 với ký hiệu và ghi chú rõ 

ràng, được sắp xếp kèm theo nội dung cho từng phần của thuyết minh liên quan. 

3. Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; 

bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán và các văn bản pháp lý liên quan). 

4. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi Tiết xây dựng: Nội dung theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP và phải có các sơ đồ kèm theo. 

5. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án. 

Mục 4. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH VÀ HỒ SƠ LƯU TRỮ 

Điều 19. Nội dung hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch xây dựng 

1. Đối với Điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng: 

Nội dung, thành phần hồ sơ nhiệm vụ, đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng theo 

quy định tại Mục 1, Mục 2 và Mục 3 Chương II của Thông tư này. 

2. Đối với Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, nội dung, thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) Báo cáo của cơ quan tổ chức lập quy hoạch gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch 

xây dựng, trong đó nêu rõ: Lý do, sự cần thiết thực hiện Điều chỉnh cục bộ quy hoạch; nội 

dung Điều chỉnh cục bộ quy hoạch; phân tích, làm rõ tính liên tục, đồng bộ của toàn bộ đồ 

án quy hoạch xây dựng và hiệu quả kinh tế - xã hội của việc Điều chỉnh cục bộ quy hoạch; 

đề xuất biện pháp khắc phục các vấn đề mới nảy sinh do Điều chỉnh cục bộ; lộ trình, tiến độ 

thực hiện theo Điều chỉnh quy hoạch cục bộ sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định. 

Kèm theo các văn bản pháp lý và tài liệu liên quan. 

b) Các bản vẽ thể hiện các nội dung Điều chỉnh cục bộ, xác định các chỉ tiêu quy hoạch đạt 

được sau khi Điều chỉnh cục bộ quy hoạch; có sự tham chiếu, so sánh với các chỉ tiêu quy 

hoạch đã được phê duyệt. 

c) Dự thảo văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định việc Điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

xây dựng. 

Điều 20. Hồ sơ lưu trữ 

1. Đối với Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, hồ sơ lưu trữ bao gồm: 

a) Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng 

b) Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch đã được cơ quan thẩm định xác nhận 

c) Các tệp tin lưu giữ toàn bộ hồ sơ và các văn bản liên quan 

2. Đối với Đồ án quy hoạch xây dựng, hồ sơ lưu trữ bao gồm: 

a) Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng 

b) Thuyết minh và Bản vẽ đã được cơ quan thẩm định xác nhận 

c) Các tệp tin lưu giữ toàn bộ hồ sơ 

3. Đối với Điều chỉnh quy hoạch xây dựng, hồ sơ lưu trữ bao gồm: 
1263



a) Điều chỉnh tổng thể quy hoạch: Theo quy định tại Mục 1, Mục 2 và Mục 3 Chương II của 

Thông tư này. 

b) Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng: Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch xây dựng; báo cáo Điều chỉnh cục bộ và các bản vẽ cập nhật các nội dung Điều chỉnh 

cục bộ; các tệp tin lưu giữ toàn bộ hồ sơ. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 21. Điều Khoản thi hành. 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2016 và thay thế các văn bản pháp luật sau: 

a) Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng. 

b) Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 

quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây 

dựng. 

c) Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc 

ban hành quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng. 

d) Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc 

hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu 

công nghiệp, khu kinh tế. 

đ) Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 10/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hồ 

sơ của từng loại quy hoạch đô thị. 

2. Sau ngày Thông tư này có hiệu lực, các đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô 

thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù đang được lập, chưa hoàn thành phải thực 

hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ đồ án theo quy định tại Thông tư này trước khi trình thẩm 

định. 

Điều 22. Trách nhiệm thực hiện 

1. Tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng có trách 

nhiệm thực hiện theo quy định tại Thông tư này về hồ sơ của nhiệm vụ, đồ án quy hoạch 

xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. 

2. Vụ Quy hoạch - Kiến trúc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng các tỉnh, Sở Quy hoạch Kiến trúc 

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực 

hiện các quy định tại thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến 

bằng văn bản về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc CP; 

- Công báo; website Chính phủ; website 

Bộ Xây dựng; 

- Lưu: VP, QHKT, Vụ PC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Toàn 
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PHỤ LỤC 

QUY ĐỊNH HỆ THỐNG KÝ HIỆU BẢN VẼ TRONG HỒ SƠ CỦA NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ 

ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ QUY HOẠCH XÂY 

DỰNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng) 

Phần 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Hệ thống ký hiệu bản vẽ quy định tại Phụ lục này được sử dụng trong hồ sơ màu, hồ sơ 

đen trắng của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch 

xây dựng khu chức năng đặc thù theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Luật Xây dựng 

năm 2014. 

2. Trong các đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu 

chức năng đặc thù, hệ thống ký hiệu bản vẽ được quy định trên cơ sở hệ thống trợ giúp của 

phần mềm Auto Cad. 

3. Đối với đồ án quy hoạch xây dựng vùng, hệ thống ký hiệu được thể hiện cho giai đoạn 

dài hạn. Đối với đồ án quy hoạch chi Tiết, hệ thống ký hiệu được thể hiện cho giai đoạn 

ngắn hạn. Đối với các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, hệ thống ký hiệu được 

thể hiện theo từng giai đoạn quy hoạch. 

4. Ngoài những quy định trong hệ thống ký hiệu này, khi thể hiện bản vẽ quy hoạch xây 

dựng còn phải tuân thủ theo các quy định ký hiệu chuyên ngành khác có liên quan. 

5. Trong trường hợp sử dụng các ký hiệu chưa có trong quy định thì phải có ghi chú kèm 

theo. 

Phần 2 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ MÀU SẮC, ĐƯỜNG NÉT, KÝ HIỆU THỂ HIỆN HỒ SƠ 

TRONG NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN 

Các quy định cụ thể về thể hiện hồ sơ trong nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, 

quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù gồm (trang PL-3 đến PL-

22): 

1. Bố cục bản vẽ (trang PL-3 đến PL-4). 

2. Ký hiệu bản vẽ hiện trạng, sử dụng đất và định hướng phát triển không gian trong hồ sơ 

của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng (trang PL-5 đến PL-7). 

3. Ký hiệu bản vẽ hiện trạng, sử dụng đất và định hướng phát triển không gian trong hồ sơ 

của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù (trang 

PL-8 đến PL-11). 

4. Ký hiệu bản vẽ hạ tầng kỹ thuật trong hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 

vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù (trang PL-12 đến PL-

22)
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BỘ XÂY DỰNG 

---------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 13/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ THI TUYỂN, TUYỂN CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN 

TRÚC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi Tiết về thi tuyển, tuyển chọn 

phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích 
Thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng nhằm chọn được 

phương án thiết kế tối ưu đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, công năng sử dụng, hiệu 

quả kinh tế, bảo vệ môi trường. 

Điều 2. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi Điều chỉnh: Hướng dẫn việc thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc

công trình xây dựng theo Điều 15 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính 

phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

2. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi tuyển, tuyển chọn

phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. 

Điều 3. Các công trình yêu cầu phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn 
1. Công trình quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015

của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

2. Các công trình có ý nghĩa quan trọng trong đô thị và trên các tuyến đường chính được xác

định trong đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc 

đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Khuyến khích tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây

dựng đối với các công trình không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này. 

Điều 4. Hình thức tuyển chọn 
Tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc là việc tổ chức lựa chọn phương án tối ưu từ ít nhất 

03 phương án đề xuất của tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế có đủ năng lực hoạt động, hành 

nghề theo quy định pháp luật hiện hành đã được người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư, 

cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thi tuyển, tuyển chọn (gọi tắt là Đơn vị tổ 

chức cuộc thi) lựa chọn. 

Điều 5. Hình thức thi tuyển 
1. Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng là việc tổ chức cuộc thi với sự

tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế có đủ năng lực hoạt động, hành nghề 

theo quy định pháp luật hiện hành nhằm chọn ra phương án tối ưu để thiết kế xây dựng công 

trình. Hình thức thi tuyển gồm có thi tuyển rộng rãi và thi tuyển hạn chế. 

2. Thi tuyển rộng rãi là tổ chức cuộc thi không hạn chế số lượng tổ chức, cá nhân trong

nước, nước ngoài (nếu cần thiết) tham gia và được công khai trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. 
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3. Thi tuyển hạn chế là tổ chức cuộc thi hạn chế số lượng tổ chức, cá nhân tham gia. Đơn vị 

tổ chức cuộc thi mời tối thiểu 05 tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài (nếu cần thiết) có 

năng lực chuyên môn phù hợp tham gia thi tuyển. 

4. Thi tuyển hạn chế được áp dụng trong trường hợp công trình có yêu cầu cao về kỹ thuật 

hoặc có tính đặc thù riêng mà chỉ có một số tổ chức, cá nhân đáp ứng được hoặc vì Điều 

kiện không thể tổ chức thi tuyển rộng rãi. 

Chương II 

TỔ CHỨC THI TUYỂN, TUYỂN CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Điều 6. Yêu cầu đối với việc tổ chức thi tuyển, tuyển chọn 
1. Việc tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, có nhiệm 

vụ thiết kế phù hợp với quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, 

kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Đơn vị tổ chức cuộc thi phải thành lập Hội đồng thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế 

kiến trúc công trình xây dựng (gọi tắt là Hội đồng). Đơn vị tổ chức cuộc thi thành lập Tổ kỹ 

thuật để giúp việc Hội đồng và Ban Tổ chức (nếu cần thiết). 

Điều 7. Chi phí thi tuyển, tuyển chọn 
1. Chi phí tổ chức thi tuyển, tuyển chọn bao gồm chi phí cho Hội đồng; các mức giải 

thưởng, hỗ trợ các phương án dự thi tuyển (nếu có) và các chi phí khác. 

2. Đối với công trình sử dụng vốn ngân sách, vốn đầu tư công - tư (PPP), chủ đầu tư lập dự 

toán chi phí trình Người quyết định đầu tư phê duyệt. 

3. Đơn vị tổ chức cuộc thi chịu trách nhiệm về chi phí cho việc thi tuyển, tuyển chọn. 

Điều 8. Tổ chức thi tuyển, tuyển chọn 
1. Công tác chuẩn bị trước khi tổ chức thi tuyển, tuyển chọn: 

a) Hoàn tất thủ tục và thu thập các số liệu, tài liệu pháp lý, thông tin về kiến trúc, quy hoạch 

liên quan khu đất xây dựng công trình. 

b) Lập và phê duyệt kế hoạch, kinh phí tổ chức thi tuyển, tuyển chọn, Quy chế thi tuyển và 

Nhiệm vụ thiết kế. 

c) Thành lập Hội đồng thi tuyển, tuyển chọn. 

2. Quy chế thi tuyển gồm những nội dung cơ bản sau: 

a) Hình thức, quy mô, tính chất, Mục đích, yêu cầu của cuộc thi. 

b) Quy định về Điều kiện dự thi; tiêu chí, nội dung, trình tự tổ chức; thời gian, địa Điểm tổ 

chức cuộc thi; hồ sơ dự thi; tính hợp lệ của hồ sơ dự thi. 

c) Thành phần Ban Tổ chức cuộc thi, Hội đồng thi tuyển, tuyển chọn và thông tin cơ bản về 

chuyên môn, kinh nghiệm của các thành viên Hội đồng. 

d) Chi phí tổ chức cuộc thi, cơ sở tính thiết kế phí cho công trình. 

đ) Cơ cấu và giá trị giải thưởng (nếu có giải thưởng). 

e) Quyền, trách nhiệm của các bên liên quan, bản quyền tác giả... 

g) Mẫu phiếu đăng ký tham dự cuộc thi. 

h) Các nội dung khác theo yêu cầu của mỗi cuộc thi (quy định về vòng thi, trường hợp kết 

thúc vòng thi không có phương án tối ưu...). 

3. Nhiệm vụ thiết kế phải nêu rõ địa Điểm xây dựng, bản đồ hiện trạng, chỉ tiêu quy hoạch, 

các thông tin về Điều kiện khu đất, Mục đích, tính chất, quy mô công trình, yêu cầu về diện 

tích không gian sử dụng trong công trình; sơ bộ về giải pháp kỹ thuật; đóng góp về không 

gian, kiến trúc của công trình đó đối với cộng đồng, cảnh quan khu vực và yêu cầu liên quan 

khác. 

4. Hồ sơ dự thi bao gồm thuyết minh, bản vẽ và phim, ảnh, mô hình (nếu có), đề xuất tài 

chính. Hồ sơ phải được quy định thống nhất về ngôn ngữ (tiếng Việt hoặc song ngữ), đơn vị 

đo lường, đơn vị tiền tệ và quy tắc ẩn danh không đưa tên, biểu tượng đơn vị tư vấn lên bản 

vẽ, thuyết minh. 

Điều 9. Hội đồng thi tuyển, tuyển chọn 
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1. Hội đồng thi tuyển, tuyển chọn giúp Đơn vị tổ chức cuộc thi đánh giá, xếp hạng các 

phương án dự thi, chọn ra phương án tối ưu để thiết kế xây dựng công trình. 

2. Thành phần Hội đồng: 

a) Thành phần Hội đồng bao gồm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng. Số lượng 

thành viên Hội đồng phải là số lẻ và có ít nhất là 11 người. 

b) Hội đồng có ít nhất 2/3 số thành viên là kiến trúc sư có kiến thức, kinh nghiệm về thể loại 

công trình thi tuyển, tuyển chọn. Có ít nhất 01 đại diện của cơ quan quản lý nhà nước về 

quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và 01 đại diện của Hội kiến trúc sư cấp Trung ương hoặc cấp 

tỉnh. 

c) Chủ tịch Hội đồng phải là chuyên gia có kinh nghiệm đã thiết kế xây dựng nhiều công 

trình, có uy tín nghề nghiệp trong lĩnh vực kiến trúc. Chủ tịch Hội đồng do Hội đồng bầu ra. 

Thư ký Hội đồng do Đơn vị tổ chức cuộc thi và Chủ tịch Hội đồng thống nhất chỉ định. 

d) Các thành viên Hội đồng là những người có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực quy 

hoạch, kiến trúc, xây dựng và các lĩnh vực liên quan, khách quan, công tâm. Đơn vị tổ chức 

cuộc thi có thể mời chuyên gia nước ngoài tham gia Hội đồng (nếu cần thiết). 

3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng: 

a) Hội đồng làm việc theo Quy chế do Hội đồng quy định (sau đây gọi tắt là Quy chế Hội 

đồng). Quy chế Hội đồng phải thể hiện cụ thể nguyên tắc, phương pháp đánh giá, xếp hạng 

các phương án dự thi; trách nhiệm của Hội đồng. Quy chế phải được các thành viên thống 

nhất. Chủ tịch Hội đồng thay mặt Hội đồng phê duyệt Quy chế và chịu trách nhiệm về việc 

thực hiện Quy chế. 

b) Hội đồng chỉ tiến hành đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi khi có ít nhất 3/4 số 

thành viên có mặt. 

4. Trách nhiệm của Hội đồng: 

a) Các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo bí mật, khách 

quan, trung thực và không có hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp hạng. 

b) Chủ tịch Hội đồng phải có mặt và chủ trì Hội đồng trong suốt thời gian Hội đồng làm 

việc. 

Điều 10. Đánh giá, xếp hạng phương án dự thi 
1. Việc đánh giá, xếp hạng phương án dự thi được thực hiện theo đúng phương pháp, tiêu 

chí quy định trong Quy chế Hội đồng và theo nguyên tắc bỏ phiếu kín để chọn ra phương án 

xếp hạng nhất. 

2. Báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng phải được tất cả các thành viên Hội đồng tham gia ký 

xác nhận và gửi Đơn vị tổ chức cuộc thi để tổng hợp, báo cáo Người quyết định đầu tư phê 

duyệt. 

3. Trường hợp không có phương án đáp ứng được các yêu cầu như Mục tiêu và quy định 

trong Quy chế thi tuyển, Đơn vị tổ chức cuộc thi báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, 

quyết định tổ chức thi lại. 

Điều 11. Công bố kết quả 
1. Đơn vị tổ chức cuộc thi công bố công khai kết quả đánh giá, xếp hạng phương án dự thi 

của Hội đồng và thông báo kết quả tới các tổ chức, cá nhân tham gia dự thi. 

2. Tùy theo tính chất, quy mô công trình và Điều kiện cụ thể, người quyết định đầu tư có thể 

xem xét hình thức tổ chức trưng bày, triển lãm, tham vấn ý kiến cộng đồng về các phương 

án dự thi. 

3. Kết thúc thi tuyển, tuyển chọn, Đơn vị tổ chức cuộc thi gửi kết quả cuộc thi đến cơ quan 

quản lý nhà nước về xây dựng cấp tỉnh. 

Điều 12. Quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia thi tuyển, tuyển 

chọn 
Tác giả phương án kiến trúc xếp hạng nhất được ưu tiên lựa chọn thương thảo, ký kết hợp 

đồng để triển khai các bước tiếp theo. Trường hợp không thương thảo được hoặc tác giả tự 

nguyện không tiếp tục tham gia thì tác giả của phương án được xếp hạng tiếp theo được 

chọn để thương thảo, ký kết hợp đồng. 
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Điều 13. Trách nhiệm của Đơn vị tổ chức cuộc thi 
1. Thực hiện theo Quy chế thi tuyển, tuyển chọn đã được phê duyệt. 

2. Tạo Điều kiện thuận lợi để Hội đồng thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Không dùng ảnh 

hưởng của mình để làm sai lệch kết quả thi tuyển, tuyển chọn. 

3. Thực hiện việc thương thảo, ký kết hợp đồng với tác giả được chọn theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 12 của Thông tư này. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 và thay thế Thông tư số 

23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn 

phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và 

cá nhân liên quan phản ánh về Bộ Xây dựng để hướng dẫn giải quyết./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Trung ương Đảng và các 

Ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ủy ban Dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Các cơ quan trung ương của các đoàn 

thể; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc TƯ; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TƯ; 

- Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội và TP 

Hồ Chí Minh; 

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Công báo, website: của Chính phủ, Bộ 

Xây dựng; 

- Lưu: VP, PC, QHKT (05b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Toàn 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 14/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN VỀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ 

THẦU NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây 

dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi Điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và

quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. 

2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài hoạt động xây

dựng tại Việt Nam gồm: lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây 

dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây 

dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào 

sử dụng; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng; cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm 

theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng và các hoạt động khác có liên quan 

đến xây dựng công trình. 

Các nội dung khác liên quan đến hoạt động của nhà thầu nước ngoài thực hiện theo quy 

định của Luật Xây dựng 2014, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng (gọi tắt là Nghị định 59/CP) và các pháp luật khác có liên 

quan. 

3. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định

tại Thông tư này thì áp dụng theo Điều ước quốc tế đó. 

Điều 2. Nguyên tắc quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài 
1. Nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động xây dựng tại Việt Nam sau khi được cơ quan

nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép hoạt động xây dựng. 

2. Hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam phải tuân theo các quy định của pháp

luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. 

Điều 3. Điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động xây dựng 
Theo quy định tại Điều 71 Nghị định 59/CP. 

Điều 4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với tổ chức (nhà thầu 

nước ngoài) 
Nhà thầu nước ngoài nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới cơ quan cấp 

giấy phép hoạt động xây dựng gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng được quy định theo mẫu tại Phụ lục số 1

của Thông tư này. 

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng

khác (*.pdf) văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao 

nhận thầu hợp pháp. 

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng

khác (*.pdf) giấy phép thành lập (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) và 
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chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp 

hoặc nơi mà nhà thầu đang thực hiện dự án cấp. 

4. Tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) 

biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu theo mẫu 

tại Phụ lục số 2 của Thông tư này và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán trong 3 năm gần 

nhất (đối với trường hợp nhà thầu nhận thực hiện gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc 

phải áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam). 

5. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng 

khác (*.pdf) hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng với nhà thầu phụ 

Việt Nam (có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu), trong đó xác định rõ phần việc mà 

nhà thầu Việt Nam thực hiện. 

Trường hợp khi dự thầu hoặc chọn thầu chưa xác định được thầu phụ, khi đề nghị cấp giấy 

phép hoạt động xây dựng phải có hợp đồng với thầu phụ Việt Nam kèm theo văn bản chấp 

thuận của chủ đầu tư và bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của nhà thầu phụ Việt Nam. 

6. Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của 

nhà thầu theo mẫu tại Phụ lục số 3 của Thông tư này. 

7. Tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) 

quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương 

đầu tư. 

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng được làm bằng tiếng Việt. Giấy phép thành 

lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh 

sự, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có 

quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự. Các giấy tờ, tài liệu nếu bằng tiếng nước ngoài 

phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định 

của pháp luật Việt Nam. 

Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng phát sinh trong cùng một năm thì 

hồ sơ không cần thiết phải bao gồm các tài liệu nêu tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này. 

Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với cá nhân (nhà thầu 

nước ngoài) 
Nhà thầu nước ngoài là cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới 

cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng gồm: 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng được quy định theo mẫu tại Phụ lục số 4 

của Thông tư này. 

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng 

khác (*.pdf) văn bản kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận 

thầu hợp pháp. 

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng 

khác (*.pdf) giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề do nước mà cá nhân mang quốc 

tịch hoặc nơi mà cá nhân thực hiện dự án cấp và bản sao hộ chiếu cá nhân. 

4. Tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) 

quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương 

đầu tư. 

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng được làm bằng tiếng Việt. Bản sao Giấy 

phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề tư vấn do nước ngoài cấp phải được hợp pháp 

hóa lãnh sự, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là 

thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự. Các giấy tờ, tài liệu bằng tiếng 

nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo 

quy định của pháp luật Việt Nam. 

Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng phát sinh trong cùng năm thì hồ sơ 

không cần thiết phải bao gồm tài liệu nêu tại Khoản 3 Điều này. 

Điều 6. Quy trình cấp giấy phép hoạt động xây dựng 
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1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép 

hoạt động xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ 

theo quy định phải thông báo và hướng dẫn một lần bằng văn bản cho nhà thầu biết để bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ. 

2. Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng xem xét và cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho 

nhà thầu. Trường hợp hồ sơ không đủ Điều kiện theo quy định để được cấp giấy phép hoạt 

động xây dựng thì cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu biết. 

3. Giấy phép hoạt động xây dựng cấp cho nhà thầu là tổ chức được quy định theo mẫu tại 

Phụ lục số 5 và cho nhà thầu là cá nhân theo mẫu tại Phụ lục số 6 của Thông tư này. 

4. Nhà thầu có trách nhiệm nộp lệ phí khi nhận giấy phép hoạt động xây dựng hoặc giấy 

phép Điều chỉnh hoạt động xây dựng theo quy định của Bộ Tài chính. 

Điều 7. Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng 
1. Sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng, nếu có những thay đổi về tên, địa chỉ 

của nhà thầu, thay đổi các đối tác trong liên danh hoặc nhà thầu phụ hoặc các nội dung khác 

đã ghi trong giấy phép hoạt động xây dựng được cấp, nhà thầu nước ngoài phải nộp trực 

tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây 

dựng để được xem xét Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp. 

Giấy phép Điều chỉnh hoạt động xây dựng được quy định theo mẫu tại Phụ lục số 7 của 

Thông tư này. 

2. Hồ sơ đề nghị Điều chỉnh gồm: 

a) Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng được quy định theo mẫu tại Phụ 

lục số 8 của Thông tư này. 

b) Các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị Điều chỉnh. Các tài liệu phải được 

dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

3. Thời gian Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng được thực hiện trong 20 ngày làm 

việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Điều 8. Quy định về báo cáo 
1. Định kỳ vào ngày 20 tháng 12 hàng năm, nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm gửi báo cáo 

tới cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng và Sở Xây dựng nơi có dự án, về tình hình 

thực hiện hợp đồng theo mẫu tại Phụ lục số 9 của Thông tư này. 

2. Định kỳ vào ngày 27 tháng 12 hàng năm, Sở Xây dựng báo cáo Cơ quan chuyên môn 

thuộc Bộ Xây dựng về tình hình cấp, Điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng và 

hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại địa phương theo mẫu tại Phụ lục số 10 của Thông tư 

này. 

Điều 9. Quy định và cách thức thông báo Văn phòng Điều hành 
1. Sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm lập 

Văn phòng Điều hành tại nơi có dự án; đăng ký địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail, dấu, tài 

Khoản, mã số thuế của Văn phòng Điều hành. 

Đối với các hợp đồng thực hiện lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo 

sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình nhà thầu nước ngoài có thể lập Văn phòng Điều 

hành tại nơi đăng ký trụ sở của chủ dự án. 

Đối với hợp đồng thực hiện thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình đi qua 

nhiều tỉnh, nhà thầu nước ngoài có thể lập Văn phòng Điều hành tại một địa phương có 

công trình đi qua để thực hiện công việc. 

2. Sau khi thực hiện xong việc đăng ký các nội dung của Văn phòng Điều hành, nhà thầu 

nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới 

Sở Xây dựng nơi lập văn phòng Điều hành, Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ 

Xây dựng và các cơ quan có liên quan quy định theo mẫu tại Phụ lục số 11 của Thông tư 

này. Trường hợp thay đổi các thông tin của Văn phòng Điều hành, nhà thầu nước ngoài phải 

thông báo cho các cơ quan này biết. 

Điều 10. Các trường hợp bị thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng 
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Nhà thầu nước ngoài bị thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng khi vi phạm một trong hai nội 

dung sau: 

1. Không khắc phục các vi phạm sau khi đã có văn bản yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà 

nước liên quan từ 02 lần trở lên. 

2. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính đối với công việc thuộc giấy phép hoạt động xây dựng 

được cấp từ lần thứ 2 trở lên. 

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu nước ngoài 
Nhà thầu nước ngoài khi hoạt động xây dựng tại Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ theo 

quy định tại Điều 74 của Nghị định 59/CP. 

Điều 12. Trách nhiệm của chủ đầu tư hoặc chủ dự án đối với nhà thầu nước ngoài 
Chủ đầu tư hoặc chủ dự án có trách nhiệm theo quy định tại Điều 75 của Nghị định 59/CP, 

cụ thể: 

1. Đối với trường hợp khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng chưa có hợp đồng 

được ký kết thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng nếu nhà thầu nước ngoài không 

xuất trình được giấy phép hoạt động xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thì 

phải tạm dừng hợp đồng cho đến khi có giấy phép; hướng dẫn nhà thầu nước ngoài tuân thủ 

các quy định tại Nghị định 59/CP, tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan; hỗ trợ nhà thầu nước ngoài trong việc chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến công 

trình nhận thầu mà nhà thầu nước ngoài phải kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 

động xây dựng và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Cùng với nhà thầu nước ngoài đăng ký việc xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị 

có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng thuộc trách nhiệm của nhà thầu nước ngoài theo 

quy định tại Nghị định 59/CP. 

2. Giám sát nhà thầu nước ngoài thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng liên danh với 

nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo nội dung quy định tại Điều 71 

Nghị định 59/CP. 

3. Xem xét khả năng cung cấp thiết bị thi công xây dựng trong nước trước khi thỏa thuận 

danh Mục máy móc, thiết bị thi công của nhà thầu nước ngoài xin tạm nhập - tái xuất. 

4. Xem xét khả năng cung cấp lao động kỹ thuật tại Việt Nam trước khi thỏa thuận với nhà 

thầu nước ngoài về danh sách nhân sự người nước ngoài làm việc cho nhà thầu xin nhập 

cảnh vào Việt Nam để thực hiện các công việc thuộc hợp đồng của nhà thầu nước ngoài. 

5. Xác nhận quyết toán vật tư, thiết bị nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài khi hoàn thành 

công trình. 

6. Khi sử dụng nhà thầu nước ngoài để thực hiện tư vấn quản lý dự án, giám sát chất lượng 

xây dựng, chủ đầu tư hoặc chủ dự án phải thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu khác và 

các cơ quan quản lý chất lượng xây dựng biết về chức năng, nhiệm vụ của nhà thầu nước 

ngoài được thực hiện thay mặt cho chủ đầu tư hoặc chủ dự án. 

Điều 13. Quản lý nhà nước về giấy phép hoạt động xây dựng 
1. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng của nhà thầu nước 

ngoài tại Việt Nam bao gồm: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

b) Xử lý vi phạm, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng trong phạm vi cả nước. 

c) Phân công các cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thực hiện các nội 

dung theo quy định của Thông tư này. 

2. Bộ Xây dựng giao Cục Quản lý hoạt động xây dựng thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Định kỳ hàng năm, tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài trên địa 

bàn cả nước; kiểm tra đột xuất hoạt động của nhà thầu nước ngoài khi phát hiện có dấu hiệu 

vi phạm các quy định về pháp luật xây dựng. 

b) Kiến nghị Bộ Xây dựng xử lý vi phạm, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng trong phạm 

vi cả nước. 

c) Tổ chức triển khai thực hiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng trực tuyến. 

3. Sở Xây dựng các địa phương có trách nhiệm: 
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a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, theo dõi, tổ chức kiểm tra định kỳ 

tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài trên địa bàn do mình quản lý; 

b) Kiểm tra đột xuất hoạt động của nhà thầu nước ngoài trên địa bàn do mình quản lý khi 

phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định về pháp luật xây dựng. 

c) Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất báo cáo Cơ quan chuyên môn 

thuộc Bộ Xây dựng về tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng và công tác quản lý hoạt 

động của nhà thầu nước ngoài trên địa bàn mình quản lý. 

Điều 14. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2016, thay thế cho Thông tư số 01/2012/TT-

BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý 

nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. 

2. Nhà thầu nước ngoài đã được cấp giấy phép thầu theo quy định của Luật Xây dựng năm 

2003, Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, 

Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực 

xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 

của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động 

xây dựng tại Việt Nam thì được tiếp tục sử dụng Giấy phép thầu cho đến khi kết thúc hợp 

đồng nhận thầu. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc 

TW; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa 

án NDTC; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư 

pháp; 

- Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc 

TW; 

- Công báo, Website của CP, Website 

của Bộ XD; 

- Lưu: VT, PC, HĐXD. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Bùi Phạm Khánh 
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Phụ lục số 1 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Đối với nhà thầu là tổ chức) 

Văn bản số: ………………. 

…………, ngày…. tháng…. năm…. 

Kính gửi: Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng 

(Hoặc ông Giám đốc Sở Xây dựng) 

  

Tôi: (Họ tên)                                                                Chức vụ: 

Được ủy quyền của ông (bà):        theo giấy ủy quyền:         (kèm theo đơn này) 

Đại diện cho: 

Địa chỉ đăng ký tại chính quốc: 

Số điện thoại:                                                   Fax:                              E.mail: 

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): 

Số điện thoại:                                                   Fax:                              E.mail: 

Công ty (hoặc Liên danh) chúng tôi đã được chủ đầu tư (hoặc thầu chính, trường hợp là thầu 

phụ làm đơn) là: ……………….. thông báo thắng thầu (hoặc được chọn thầu) để làm thầu 

chính (hoặc thầu phụ) thực hiện công việc ………….. thuộc Dự án…………. tại…………., 

trong thời gian từ…………. đến………….  

Chúng tôi đề nghị Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng Nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam (hoặc Sở Xây dựng ....) xét cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho Công ty 

chúng tôi để thực hiện việc thầu nêu trên. 

Hồ sơ gửi kèm theo gồm: 

Các tài liệu được quy định tại Điều 4 của Thông tư này. 

Nếu hồ sơ của chúng tôi cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông 

(bà) …………. có địa chỉ tại Việt Nam…………. số điện thoại…………. Fax…………. 

E.mail …………. 

Khi được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các 

quy định trong Giấy phép và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan. 

  

  Thay mặt (hoặc thừa ủy quyền) …………. 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty) 

Phụ lục số 2 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

Công ty …………….. 

BÁO CÁO 

CÁC CÔNG VIỆC/DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN TRONG 3 NĂM GẦN NHẤT 

Chủ đầu tư 

hoặc Bên thuê 

Tên Dự án, địa 

Điểm, quốc gia 

Nội dung hợp 

đồng nhận 

thầu 

Giá trị hợp 

đồng và ngày 

ký hợp đồng 

(USD) 

Tỷ lệ % giá trị 

công việc phải 

giao thầu phụ 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 

(từ .... đến ...) 

1 2 3 4 5 6 

  

 

  

          

  

  ..., ngày.... tháng.... năm.... 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu 

Công ty) 

Phụ lục số 3 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 
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Tên đơn vị, tổ chức:………. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:        / …………, ngày…. tháng…. năm…. 

GIẤY ỦY QUYỀN 
Căn cứ Thông báo trúng thầu (hoặc hợp đồng) số ... ngày... tháng ... năm .... giữa Chủ đầu tư 

(hoặc nhà thầu chính) là…….. với Công ty….….….….….: 

Tôi tên là: 

Chức vụ: ….….….….….….….…. 

Ủy quyền cho ông/bà ….….….….….….….…. 

Chức vụ: ….….….….….….….…. 

Số hộ chiếu: ….….….….….….….…. Quốc tịch nước: ….….….….….….….…. 

Ông….…..…. được ký các giấy tờ, thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng gói thầu 

….….….….….….….….….….….….….….….…. 

  

  

Nơi nhận: 

- Chủ đầu tư (hoặc nhà thầu chính); 

- Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây 

dựng/ Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, Đơn vị ... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Phụ lục số 4 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Đối với nhà thầu là cá nhân) 

Kính gửi: Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng 

Ông Giám đốc Sở Xây dựng………………… 

 

Tôi: (Họ tên)                                                                              Nghề nghiệp: 

Có hộ chiếu số:                                                                   (sao kèm theo đơn này) 

Địa chỉ tại chính quốc: 

Số điện thoại:                                                   Fax:                              E.mail: 

Địa chỉ tại Việt Nam (nếu có): 

Số điện thoại:                                                   Fax:                              E.mail: 

Tôi được chủ đầu tư (hoặc thầu chính) là………………. thông báo thắng thầu (hoặc chọn 

thầu) làm tư vấn công việc………………. thuộc Dự án……………….  tại………………. 

Trong thời gian từ ………………. 

Đề nghị Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng/Sở Xây dựng………………. xét cấp giấy 

phép hoạt động xây dựng cho tôi để thực hiện các công việc nêu trên. 

Hồ sơ kèm theo gồm: 

Các tài liệu quy định tại Điều 5 của Thông tư này. 

Nếu hồ sơ của tôi cần được bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông (bà) 

……… có địa chỉ tại Việt Nam……………… số điện thoại……………… 

Fax……………………… E.mail ……………………………… 

Khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng, tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy 

định trong giấy phép và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan. 

  

 ……, ngày…. tháng…. năm….   

Kính đơn  

(Ký tên) 

 

Họ và tên người ký 
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Phụ lục số 5 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

Cơ quan chuyên môn về 

xây dựng (Bộ Xây dựng) 
(Hoặc Sở Xây dựng………..) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số:      /      /QĐ-HĐXD 

(hoặc số:      /      /QĐ-SXD) 

…………, ngày…. tháng…. năm…. 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài 

Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng) 

(Hoặc Giám đốc Sở Xây dựng………) 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng 

dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây 

dựng tại Việt Nam; 

Xét đơn và hồ sơ của Công ty (hoặc Liên danh)………………, là pháp nhân thuộc 

nước………, về việc nhận thầu……………… thuộc Dự án……………… 

tại………………, và theo thông báo kết quả đấu thầu (hoặc được giao thầu) của chủ đầu tư 

(hoặc thầu chính) là……………… tại văn bản………………, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 
Cho phép Công ty (hoặc Liên danh)……………… (sau đây gọi là Nhà thầu), pháp nhân 

thuộc nước………, có địa chỉ đăng ký tại………………, được thực hiện……………… 

thuộc Dự án……………… tại ……………………………………… 

Điều 2. 
1. Nhà thầu thực hiện nhiệm vụ thầu……………… theo hợp đồng với chủ đầu tư (hoặc thầu 

chính); liên danh với nhà thầu Việt Nam (hoặc/và sử dụng thầu phụ Việt Nam) như đã được 

xác định trong hồ sơ dự thầu (hoặc chào thầu) thông qua hợp đồng liên danh hoặc hợp đồng 

thầu phụ theo danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

2. Nhà thầu thực hiện các nghĩa vụ như quy định tại Điều 74 của Nghị định số 59/2015/NĐ-

CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

3. Nhà thầu phải lập báo cáo định kỳ và khi hoàn thành hợp đồng, gửi về Cơ quan chuyên 

môn thuộc Bộ Xây dựng (hoặc Sở Xây dựng) về tình hình thực hiện hợp đồng đã ký kết 

theo quy định tại Điều 9 và theo mẫu tại Phụ lục số 9 của Thông tư số 14/2016/TT-BXD 

ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Điều 3. 
1. Giấy phép này đồng thời có giá trị để Nhà thầu liên hệ với các cơ quan Nhà nước Việt 

Nam có liên quan thực hiện nội dung các Điều Khoản nêu trên theo quy định của pháp luật. 

2. Giấy phép này chỉ có giá trị cho việc nhận thầu thực hiện công việc nêu tại Điều 1 Quyết 

định này. 

Điều 4. 
Giấy phép này lập thành 03 bản gốc; một bản cấp cho Nhà thầu, một bản giao cho chủ đầu 

tư (hoặc nhà thầu chính), một bản lưu tại cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng (hoặc Sở 

Xây dựng); đồng thời gửi Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam, Bộ Xây dựng (nếu giấy phép hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng cấp) và 

Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố/Sở Xây dựng... (nơi có dự án). 

  

 Thủ trưởng cơ quan chuyên môn (thuộc Bộ Xây 
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Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Lưu VT, Đơn vị... 

dựng) 

(Hoặc Giám đốc Sở Xây dựng……) 

(Ký tên, đóng dấu) 

Phụ lục số 6 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

Cơ quan chuyên môn về 

xây dựng (Bộ Xây dựng) 
(Hoặc Sở Xây dựng………..) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số:      /      /QĐ-HĐXD 

(hoặc số:      /      /QĐ-SXD) 

………, ngày…. tháng…. năm…. 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho cá nhân 

Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng) 

(Hoặc Giám đốc Sở Xây dựng……..) 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng 

dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây 

dựng tại Việt Nam; 

Xét đơn và hồ sơ của ông/bà….….…., quốc tịch nước….….….….…., về việc nhận 

thầu….….…. thuộc Dự án….….….….….…. tại….….….….…., và theo thông báo kết quả 

đấu thầu (hoặc được giao thầu) của chủ đầu tư (hoặc thầu chính) là….….…. tại văn 

bản….….….….….….….….…., 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 
Cho phép ông/bà….….…., quốc tịch nước….….…., có hộ chiếu số….….….…. cấp 

ngày….….…. tại….….….…. do cơ quan….….….….…. nước….….….…. cấp, được thực 

hiện….….…. thuộc Dự án tại….…. 

Điều 2. 
1. Ông/Bà .... thực hiện nhiệm vụ thầu….….…. theo hợp đồng với chủ đầu tư (hoặc thầu 

chính). 

2. Ông/Bà…. thực hiện các nghĩa vụ như quy định tại Điều 74 của Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

3. Ông/Bà phải lập báo cáo định kỳ và khi hoàn thành hợp đồng, gửi về cơ quan chuyên 

môn thuộc Bộ Xây dựng (hoặc Sở Xây dựng) về tình hình thực hiện hợp đồng đã ký kết 

theo quy định tại Điều 9 và theo mẫu tại Phụ lục số 9 của Thông tư số 14/2016/TT-BXD 

ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Điều 3. 
1. Giấy phép này đồng thời có giá trị để Ông/Bà….….….…. liên hệ với các cơ quan Nhà 

nước Việt Nam có liên quan thực hiện nội dung các Điều Khoản nêu trên theo quy định của 

pháp luật. 

2. Giấy phép này chỉ có giá trị cho việc nhận thầu thực hiện công việc nêu tại Điều 1 Quyết 

định này. 

Điều 4. 
Giấy phép này lập thành 03 bản gốc; một bản cấp cho ông/bà….….….…., một bản giao cho 

chủ đầu tư (hoặc nhà thầu chính), một bản lưu tại cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng 

(hoặc Sở Xây dựng); đồng thời gửi Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công an, Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng (nếu giấy phép hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng 

cấp) và Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố/Sở Xây dựng... (nơi có dự án). 
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Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Lưu VT, Đơn vị... 

Thủ trưởng cơ quan chuyên môn (thuộc Bộ Xây 

dựng) 

(Hoặc Giám đốc Sở Xây dựng……) 

(Ký tên, đóng dấu) 

Phụ lục số 7 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

Cơ quan chuyên môn về 

xây dựng (Bộ Xây dựng) 
(Hoặc Sở Xây dựng………..) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số:      /      /QĐ-HĐXD.ĐC 

(hoặc số:      /      /QĐ-

SXD.ĐC) 

………, ngày…. tháng…. năm…. 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài 

Thủ trưởng cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng) 

(Hoặc Giám đốc Sở Xây dựng…….) 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng 

dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây 

dựng tại Việt Nam; 

Căn cứ Giấy phép hoạt động xây dựng số ..../20.../QĐ-HĐXD (hoặc số ..../20.../QĐ-SXD) 

ngày …/…./… của Bộ Xây dựng (hoặc Sở Xây dựng ....) cấp cho Công ty (hoặc Liên 

danh)……………; 

Căn cứ pháp lý có liên quan…………………; 

Căn cứ đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng ngày………………… của 

Công ty (hoặc Liên danh)/ông, bà……………………,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 
Điều chỉnh…………… trong Giấy phép hoạt động xây dựng số ..../20.../QĐ-HĐXD do cơ 

quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng (Sở Xây dựng .... ) cấp ngày .../.../.... Các nội dung 

khác của Giấy phép hoạt động xây dựng số ..../20.../QĐ-HĐXD ngày …./…./…. không thay 

đổi. 

Điều 2. 
Văn bản này là một phần không tách rời của Giấy phép hoạt động xây dựng số ..../20.../QĐ-

BXD ngày …./…./…. 

Điều 3. 
Văn bản này được lập và sao gửi như quy định tại Điều 4 của Giấy phép hoạt động xây 

dựng số ..../20.../QĐ-HĐXD ngày …./…./…. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Lưu VT, Đơn vị... 

Cơ quan chuyên môn về xây dựng 

(Hoặc Giám đốc Sở Xây dựng….) 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

Phụ lục số 8 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
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Văn bản số:………………..                              …………, ngày…. tháng…. năm…. 

Kính gửi: Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng) 

(Hoặc ông Giám đốc Sở Xây dựng………………..) 

  

Tôi: (Họ tên)                                                      Chức vụ: 

Được ủy quyền của ông (bà):         theo giấy ủy quyền:           (kèm theo đơn này) 

Đại diện cho: 

Địa chỉ đăng ký tại chính quốc: 

Số điện thoại:                                                   Fax:                              E.mail: 

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam: 

Số điện thoại:                                                   Fax:                              E.mail: 

Công ty (hoặc Liên danh) chúng tôi đã được cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng (Sở 

Xây dựng) cấp giấy phép hoạt động xây dựng số……..….….….….…., ngày….….….…. để 

thực hiện gói thầu….….….….…. thuộc dự án….….….….….….….… Đề nghị Điều chỉnh 

giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp với nội dung: ….….….….….….….…. 

Lý do đề nghị Điều chỉnh: ….….….….….….….….….….….….….….….….…. 

Chúng tôi đề nghị Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng (hoặc Sở Xây dựng ....) xét 

Điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp cho Công ty chúng tôi với nội dung nêu 

trên. 

Hồ sơ gửi kèm theo gồm: 

1- Bản sao Giấy phép hoạt động xây dựng đã được cấp 

2- Bản sao các văn bản chứng minh cho nội dung Điều chỉnh 

3- Văn bản chấp thuận của chủ đầu tư (thầu chính trường hợp nhà thầu đề nghị Điều chỉnh 

là thầu phụ) 

Nếu hồ sơ của chúng tôi cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông 

(bà)….….…. có địa chỉ tại Việt Nam….….….…. số điện thoại….….…. Fax….….….…. 

E.mail ….….….….….….….….…. 

Khi được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng Điều chỉnh, chúng tôi xin cam đoan thực hiện 

đầy đủ các quy định trong Giấy phép và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan. 

  

  Thay mặt (hoặc thừa ủy quyền)………….  

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty) 

  

Phụ lục số 9 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI 

(Định kỳ và khi hoàn thành công trình) 

I- Tên Công ty: 

Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam: 

Số điện thoại:                                                   Fax:                              E.mail: 

Số tài Khoản tại Việt Nam: 

Tại Ngân hàng: 

Số Giấy phép hoạt động xây dựng: 

Cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng:                                         ngày: 

Người đại diện có thẩm quyền tại Việt Nam:                                           Chức vụ: 

II- Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư: 

1. Số hợp đồng:                                                           ngày ký: 

2. Nội dung chính công việc nhận thầu: 

3. Giá trị hợp đồng: 

Tổng số giá trị hợp đồng: 

Trong 

đó: 

+ Giá trị tư vấn (thiết kế, quản lý xây dựng, giám sát...): 

+ Giá trị cung cấp vật tư trang thiết bị: 
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+ Giá trị thầu xây dựng: 

+ Giá trị thầu lắp đặt: 

4. Thời hạn thực hiện hợp đồng: Từ: …………….. đến……………………  

5. Tình hình thực hiện đến thời Điểm báo cáo: 

III- Hợp đồng đã ký với các thầu phụ: 

1. Hợp đồng thầu phụ thứ nhất: ký với công ty  .…………………………………… 

1.1- Số hợp đồng:                                                                     ngày ký: 

1.2- Nội dung chính công việc giao thầu phụ: 

1.3- Giá trị hợp đồng: 

2. Hợp đồng thầu phụ thứ hai: (tương tự như trên) 

3. ………………v.v 

IV- Việc đăng ký chế độ kế toán, kiểm toán và việc nộp thuế: 

1. Đã đăng ký chế độ kế toán tại cơ quan thuế: 

2. Đăng ký kiểm toán tại công ty kiểm toán: 

3. Đã thực hiện nộp thuế theo từng thời kỳ thanh toán: (có bản sao phiếu xác nhận nộp thuế 

của cơ quan thuế kèm theo) ……………………………………………… 

V- Những vấn đề khác cần trình bày về thành tích hoặc ý kiến đề nghị giúp đỡ của Bộ Xây 

dựng/Sở Xây dựng. 

  

  ………, ngày…. tháng…. năm….   

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty) 

Phụ lục số 10 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

SỞ XÂY DỰNG………… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:            /SXD…. …………, ngày…. tháng…. năm…. 

  

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO NHÀ THẦU NƯỚC 

NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

TT Tên Dự 

án và 

chủ đầu 

tư 

Số hiệu GP 

cấp cho nhà 

thầu, ngày 

cấp 

Tên nhà thầu nước 

ngoài, quốc tịch, địa 

chỉ, vốn pháp định, 

vai trò nhận thầu - 

công việc nhận thầu 

và giá trị hợp đồng 

Tên nhà thầu Việt 

Nam liên danh 

nhận thầu, hoặc 

làm thầu phụ; và 

giá trị nhận thầu 

(nếu có) 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

thầu 

- Tình hình 

thực hiện 

- Các nhận xét 

khi kiểm tra 

1 2 3 4 5 6 7 

  

  

  

            

  

 

Nơi nhận: 
- Bộ Xây dựng (để báo cáo); 

- Lưu VT, Đơn vị... 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

…. 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục số 11 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) 

Công ty…………………… 

Số:……………………………. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
 …………, ngày…. tháng…. năm…. 

THÔNG BÁO 

Văn phòng Điều hành của nhà thầu nước ngoài 
1. Tên nhà thầu: .................................................................................................................  

2. Đại diện cho nhà thầu: .................................................................................................  

3. Pháp nhân nước: .........................................................................................................  

4. Địa chỉ đăng ký của Công ty tại nước sở tại: ...............................................................  

5. Đã được (cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng……………) 

cấp giấy phép hoạt động xây dựng số: ………………………….. ngày .............................  

6. Nhận thầu công việc: …………………………………………………………………. 

thuộc dự án 

.........................................................................................................................................  

7. Chủ đầu tư: .................................................................................................................  

8. Thầu chính là (nếu văn bản thông báo là nhà thầu phụ): ...........................................  

9. Tại:................................................................................................................................  

10. Địa chỉ Văn phòng Điều hành: ...................................................................................  

11. Người đại diện cho Văn phòng Điều hành: ................................................................  

12. Số điện thoại của Văn phòng Điều hành: ..................................................................  

13. Số Fax: .......................................................................................................................  

14. Số tài Khoản: ………………………….. tại: ..................................................................  

  

 

Nơi nhận: 

- Bộ Xây dựng;  

- Bộ Công an; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Công thương; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

- UBND tỉnh (thành phố)…………..; 

- Sở Xây dựng………………………..; 

- Lưu:………………………….. 

Đại diện Nhà thầu 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh đóng dấu) 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 15/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý hoạt động xây dựng, 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng như sau: 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi Điều chỉnh:

Thông tư này quy định chi Tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Điều chỉnh giấy 

phép xây dựng, gia hạn giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn; quy trình và 

thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. 

Những quy định khác liên quan đến cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định của 

Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan cấp giấy phép xây dựng; chủ đầu tư; tổ chức tư 

vấn xây dựng, thi công xây dựng và tổ chức, cá nhân liên quan đến cấp giấy phép xây dựng. 

Điều 2. Quản lý trật tự xây dựng 
1. Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng:

Việc quản lý trật tự xây dựng căn cứ vào nội dung được quy định trong giấy phép xây dựng 

đã được cấp và các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng:

a) Việc quản lý trật tự xây dựng căn cứ vào quy hoạch xây dựng được duyệt và các quy định

của pháp luật có liên quan. Đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt, Ủy 

ban nhân dân các cấp theo phân cấp có trách nhiệm ban hành Quy định về quản lý quy 

hoạch, kiến trúc để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; 

b) Nội dung quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình được miễn giấy phép xây dựng

là kiểm tra sự tuân thủ quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có) hoặc Quy định về quản 

lý quy hoạch, kiến trúc. Đối với trường hợp thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn 

về xây dựng thẩm định thì nội dung quản lý xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ thiết kế đã 

được thẩm định và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng 
1. Quyền:

a) Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn và thực hiện đúng các quy

định về cấp giấy phép xây dựng; 

b) Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy phép xây

dựng; 

c) Được xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 4 Điều 102 của Luật Xây dựng năm

2014; 
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d) Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình 

thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây 

dựng năm 2014 khi có nhu cầu. 

2. Nghĩa vụ: 

a) Nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng; 

b) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

xây dựng; 

c) Thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây 

dựng công trình trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình; 

d) Thực hiện đúng nội dung của giấy phép xây dựng. 

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Xây dựng và cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng 
1. Sở Xây dựng có trách nhiệm: 

a) Căn cứ các quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng của Luật Xây 

dựng năm 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng và Thông tư này xây dựng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy 

định về cấp giấy phép xây dựng; Điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng; giấy phép xây 

dựng có thời hạn cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; 

b) Thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

c) Kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng đối với những công trình cấp đặc biệt do Bộ Xây dựng 

cấp giấy phép xây dựng tại địa phương; 

d) Định kỳ 6 tháng, một năm tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng tình hình cấp giấy phép và 

quản lý trật tự xây dựng tại địa phương. 

2. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng theo phân cấp có trách nhiệm: 

a) Tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi Tiết xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban 

hành quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và 

quản lý trật tự xây dựng; 

b) Công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch chi Tiết xây dựng, thiết kế đô thị 

(nếu có) đã được phê duyệt và cấp giấy phép quy hoạch xây dựng theo quy định khi chủ đầu 

tư có yêu cầu; 

c) Hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các công việc cần thiết đối với công trình đầu tư xây 

dựng ở khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt; 

d) Trả lời bằng văn bản về kiến trúc, quy hoạch thuộc quyền quản lý đối với các công trình 

khi có văn bản hỏi ý kiến của cơ quan cấp phép xây dựng trong thời gian theo quy định tại 

Điểm đ Khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng năm 2014; 

đ) Kiến nghị với cơ quan cấp phép xây dựng không cấp phép đối với các công trình được 

thiết kế không theo quy hoạch, kiến trúc được phê duyệt hoặc kiến nghị xử lý các trường 

hợp xây dựng vi phạm quy hoạch xây dựng. 

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng 
1. Niêm yết công khai các Điều kiện, thủ tục hành chính, quy trình, thời gian cấp giấy phép 

xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ. 

2. Có lịch tiếp dân và giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác cấp phép 

xây dựng. 

3. Thực hiện đúng quy trình cấp, cấp lại, Điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng theo quy 

định tại Điều 102 Luật Xây dựng năm 2014; xem xét cấp giấy phép xây dựng và chịu trách 

nhiệm về những nội dung của giấy phép xây dựng đã cấp; bồi thường thiệt hại do việc cấp 

phép chậm, cấp phép sai so với quy định, kể cả các trường hợp được ủy quyền cấp giấy 

phép xây dựng. 

4. Thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định. 

5. Không được chỉ định tổ chức, cá nhân thiết kế hoặc thành lập các đơn vị thiết kế trực 

thuộc để thực hiện thiết kế cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng. 

6. Cấp giấy phép xây dựng cho công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 khi chủ đầu tư có yêu cầu. 
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Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan 
Các cơ quan liên quan trong quá trình cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm: 

1. Có văn bản trả lời cho cơ quan cấp phép xây dựng về nội dung thuộc phạm vi quản lý của 

mình trong thời gian quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng năm 2014. Nếu 

quá thời hạn quy định mà không trả lời thì được coi là đồng ý và phải chịu trách nhiệm về 

nội dung quản lý của mình. 

2. Thực hiện các biện pháp cần thiết khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền 

xử lý vi phạm đối với công trình xây dựng sai quy hoạch, xây dựng không có giấy phép 

hoặc không đúng với giấy phép xây dựng được cấp. 

3. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng 
1. Đối với tư vấn thiết kế: 

a) Giám sát tác giả thực hiện theo thiết kế đã được cấp phép xây dựng; 

b) Chịu sự kiểm tra, bị xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

2. Đối với tư vấn giám sát thi công xây dựng: 

a) Giám sát thực hiện theo thiết kế và giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp 

theo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng; 

b) Giám sát thực hiện theo thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt đối với trường hợp được 

miễn giấy phép xây dựng; 

c) Báo cáo cơ quan có trách nhiệm khi chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện sai 

với thiết kế và nội dung giấy phép xây dựng được cấp; 

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

3. Đối với nhà thầu thi công xây dựng: 

a) Thi công đảm bảo chất lượng theo thiết kế đã được phê duyệt và giấy phép xây dựng; 

b) Từ chối thực hiện khi công trình không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo 

quy định phải có giấy phép xây dựng hoặc khi chủ đầu tư yêu cầu xây dựng sai với thiết kế 

và nội dung giấy phép xây dựng được cấp; 

c) Thông báo cho cơ quan có trách nhiệm khi chủ đầu tư yêu cầu xây dựng không đúng với 

thiết kế, nội dung giấy phép xây dựng được cấp; 

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

Chương II 

HỒ SƠ, THẨM QUYỀN VÀ QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới 
1. Đối với công trình không theo tuyến: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này; 

b) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng 

trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm đất có Mục đích sử dụng cho xây dựng, 

không chuyển đổi được Mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp 

chính văn bản chấp thuận về địa Điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản 

vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm: 

- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công 

trình; 

- Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu 

nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý 

nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến 

công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này; 
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b) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến. 

c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai; 

d) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế 

bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm: 

- Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500; 

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000; 

- Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

- Riêng đối với công trình ngầm phải bổ sung thêm: 

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500. 

3. Đối với công trình tôn giáo: 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm các tài liệu như quy định tại Khoản 1 Điều này 

và bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và 

quy mô công trình của cơ quan tôn giáo theo phân cấp. 

4. Đối với công trình tín ngưỡng: 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng như quy định tại Khoản 1 Điều này. 

5. Công trình tượng đài, tranh hoành tráng: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này; 

b) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan 

quản lý nhà nước về văn hóa, di tích lịch sử theo phân cấp; 

d) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế 

bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm: 

- Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500; 

- Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500; 

- Bản vẽ các mặt đứng, các mặt cắt chủ yếu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

6. Đối với công trình quảng cáo: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư này; 

b) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng tại 

khu vực không thuộc nhóm đất có Mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được 

Mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận 

về địa Điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công 

trình đối với trường hợp thuê đất hoặc thuê công trình để xây dựng công trình quảng cáo; 

d) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế 

bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm: 

- Đối với trường hợp công trình xây dựng mới: 

+ Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500; 

+ Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500; 

+ Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50; 

+ Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

- Đối với trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công trình đã được xây dựng hợp pháp: 

+ Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50; 

+ Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50 - 1/100. 

7. Đối với công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế: 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ 

chức quốc tế và cơ quan nước ngoài đầu tư tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại 
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Khoản 1 Điều này và các Điều Khoản quy định của Hiệp định hoặc thỏa thuận đã được ký 

kết với Chính phủ Việt Nam. 

8. Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng 

thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Điều này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp 

các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. 

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn 
1. Đối với công trình không theo tuyến: 

Đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I nếu chủ đầu tư có nhu cầu thì có thể đề nghị cấp giấy 

phép xây dựng theo hai giai đoạn. Hồ sơ gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này; 

b) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng 

trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm đất có Mục đích sử dụng cho xây dựng, 

không chuyển đổi được Mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp 

chính văn bản chấp thuận về địa Điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản 

vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm: 

- Giai đoạn 1: 

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công 

trình; 

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, bản vẽ mặt bằng, 

mặt cắt chính của phần công trình đã được phê duyệt trong giai đoạn 1 tỷ lệ 1/50 - 1/200 

kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm: Giao thông, thoát nước mưa, xử 

lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/100 - 1/200. 

- Giai đoạn 2: 

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chính giai đoạn 2 của công trình tỷ lệ 1/50 

- 1/200; 

2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị: 

Việc phân chia công trình theo giai đoạn thực hiện do chủ đầu tư xác định theo quyết định 

đầu tư. Hồ sơ gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư này; 

b) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến; 

c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phần đất thực hiện theo giai đoạn hoặc cả dự án theo quy định của pháp luật 

về đất đai; 

d) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế 

bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm: 

- Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500; 

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000; 

- Các bản vẽ theo từng giai đoạn: 

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình theo giai đoạn tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

+ Đối với công trình ngầm yêu cầu phải có bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể 

hiện chiều sâu công trình theo từng giai đoạn tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo từng giai đoạn tỷ lệ 1/100 - 1/500. 

3. Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng 

thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Điều này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp 

các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. 

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp phép giấy phép xây dựng cho dự án 
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này. 
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2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản 

vẽ thi công các công trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây 

dựng, mỗi bộ gồm: 

a) Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án tỷ lệ 1/100 

- 1/500; 

b) Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí 

công trình; 

c) Bản vẽ các mặt đứng và các mặt cắt chính của từng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

d) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 của từng công trình 

kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, 

thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200. 

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng 

thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp 

các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. 

4. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình. 

Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này. 

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản 

vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm: 

a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình; 

b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 - 

1/200; 

c) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu 

nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 

1/200. 

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng 

thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp 

các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. 

4. Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định tại Khoản 1, 2, 3 

Điều này, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp 

thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình 

lân cận. 

5. Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo 

đảm an toàn đối với công trình liền kề. 

Điều 12. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo 
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở, theo mẫu tại Phụ lục số 1 

Thông tư này. 

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh về quyền 

sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật hoặc bản sao giấy 

phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng Mục công 

trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản 

vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công 

trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo. 

4. Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, 

thì phải có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận của cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp. 
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Điều 13. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép di dời công trình 
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này. 

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai nơi công trình sẽ di dời đến và giấy tờ hợp 

pháp về quyền sở hữu công trình theo quy định của pháp luật. 

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ tổng mặt bằng, nơi công trình sẽ được di 

dời tới tỷ lệ 1/50 - 1/500. 

4. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200, mặt 

cắt móng tỷ lệ 1/50 tại địa Điểm công trình sẽ di dời tới. 

5. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng 

hiện trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ Điều kiện năng lực thực hiện. 

6. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính phương án di dời theo quy định tại Khoản 5 

Điều 97 Luật Xây dựng 2014. 

7. Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng 

thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này là bản sao hoặc tệp 

tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng 

thẩm định. 

Điều 14. Giấy phép xây dựng có thời hạn 
1. Căn cứ quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014 và trên cơ sở kế hoạch thực hiện 

quy hoạch xây dựng, vị trí xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy 

định cụ thể quy mô công trình, chiều cao tối đa, thời gian được phép tồn tại của công trình 

để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, 

phòng chống cháy - nổ, kiến trúc, cảnh quan, đáp ứng các Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và 

các quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như quy định đối với từng loại công 

trình, nhà ở riêng lẻ quy định tại các Điều 8, 11, 12, 13 Thông tư này. Riêng tiêu đề của đơn 

được đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn”. 

3. Trường hợp công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn hết thời gian tồn tại, nhưng 

Nhà nước vẫn chưa thực hiện quy hoạch xây dựng, nếu chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng tiếp 

thì đề nghị với cơ quan cấp phép xem xét cho phép kéo dài thời hạn tồn tại. 

Điều 15. Các tài liệu khác của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng 
Ngoài các tài liệu quy định đối với mỗi loại công trình, nhà ở riêng lẻ nêu tại các Điều 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14 Thông tư này, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung thêm 

các tài liệu khác đối với các trường hợp sau: 

1. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế. 

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm 

an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm. 

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, 

cá nhân thiết kế theo mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư này, kèm theo bản sao chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng 

thẩm định thiết kế. 

Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 03 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2, hộ 

gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công 

trình lân cận. 

4. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản cam kết bảo đảm an toàn cho công trình 

liền kề đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ có công trình liền kề. 

5. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định đầu tư đối với công trình yêu cầu 

phải lập dự án đầu tư xây dựng. 

Điều 16. Hồ sơ đề nghị Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng 
1. Điều chỉnh giấy phép xây dựng: 

a) Hồ sơ đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm: 
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- Đối với công trình: 

+ Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này; 

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp; 

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ 

phận, hạng Mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200; 

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản phê duyệt Điều chỉnh thiết kế của 

người có thẩm quyền theo quy định kèm theo Bản kê khai Điều kiện năng lực của tổ chức, 

cá nhân thiết kế đối với trường hợp thiết kế không do cơ quan chuyên môn về xây dựng 

thẩm định hoặc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế Điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về 

xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

- Đối với nhà ở riêng lẻ: 

+ Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này; 

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp; 

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ 

phận, hạng Mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200. Đối với trường hợp yêu 

cầu phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo báo cáo 

kết quả thẩm định thiết kế; 

- Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng 

thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Điểm này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp 

các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. 

b) Nội dung giấy phép xây dựng Điều chỉnh được ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng đã 

cấp hoặc ghi thành Phụ lục riêng và là bộ phận không tách rời với giấy phép xây dựng đã 

được cấp. 

2. Gia hạn giấy phép xây dựng: 

a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này; 

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp; 

Thời hạn gia hạn giấy phép xây dựng được ghi trong giấy phép xây dựng được cấp. 

3. Cấp lại giấy phép xây dựng: 

a) Giấy phép xây dựng được cấp lại đối với các trường hợp bị rách, nát hoặc bị mất; 

b) Giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao; 

c) Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo 

mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này; 

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát). 

4. Trường hợp xây dựng sai với giấy phép xây dựng được cấp thì phải bị xử lý vi phạm theo 

quy định hiện hành trước khi đề nghị Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng. 

Điều 17. Quy trình và thẩm quyền cấp, Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy 

phép xây dựng 
1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng quy định tại Khoản 2 Điều này căn cứ 

các Điều kiện quy định tại các Điều 91, 92, 93, 94 Luật Xây dựng năm 2014 để xem xét cấp 

giấy phép xây dựng theo quy định. Quy trình cấp, Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây 

dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 102 của Luật Xây dựng năm 2014. 

2. Thẩm quyền cấp, Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng: 

a) Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các 

công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, 

công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do mình 

quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; 

công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp; 

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng 

lẻ ở đô thị, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn 
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thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại các Điểm a, b, d 

Khoản này; 

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế 

xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Ban quản lý các khu đô thị cấp giấy phép xây dựng 

cho các công trình thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này, trừ các công trình nêu tại 

Điểm a Khoản này. 

3. Công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó Điều chỉnh, gia hạn, 

cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi giấy phép xây dựng do cấp dưới cấp không 

đúng quy định. 

5. Trường hợp đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án mà dự án đầu tư xây dựng gồm 

nhiều công trình có loại và cấp khác nhau thì cơ quan thực hiện cấp giấy phép xây dựng 

công trình cấp cao nhất có trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại thuộc 

dự án. 

6. Giấy phép xây dựng mới; cải tạo, sửa chữa; di dời; giấy phép xây dựng có thời hạn theo 

mẫu tại Phụ lục số 4 Thông tư này. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 18. Xử lý chuyển tiếp 
1. Công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng trước thời Điểm Luật Xây dựng năm 

2014 có hiệu lực thuộc đối tượng không phải có giấy phép xây dựng nhưng theo quy định 

của Luật Xây dựng năm 2014 thuộc đối tượng phải có giấy phép xây dựng, nếu đã khởi 

công xây dựng trước ngày 01/01/2015 thì được tiếp tục xây dựng mà không phải đề nghị 

cấp giấy phép xây dựng, nếu chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải đề nghị cấp giấy 

phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 

ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và hướng dẫn của Thông 

tư này. 

2. Việc Điều chỉnh, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng đối với công trình đã được 

cấp giấy phép xây dựng trước ngày Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực được thực hiện 

theo quy định của Thông tư này. Thẩm quyền Điều chỉnh, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép 

xây dựng do cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng thực hiện. 

3. Trường hợp công trình theo quy định tại Khoản 1 Điều này đã khởi công xây dựng trước 

ngày 01/01/2015 nếu có Điều chỉnh thiết kế thì chủ đầu tư chỉ cần trình cơ quan chuyên 

môn về xây dựng thẩm định phần thiết kế Điều chỉnh trước khi xây dựng theo thiết kế Điều 

chỉnh. Đối với nhà ở riêng lẻ không thuộc đối tượng yêu cầu phải do cơ quan chuyên môn 

về xây dựng thẩm định thiết kế thì chủ đầu tư trình phần thiết kế Điều chỉnh tới cơ quan cấp 

giấy phép xây dựng theo phân cấp để được xem xét chấp thuận hoặc xem xét Điều chỉnh 

giấy phép xây dựng. 

4. Đối với nhà ở riêng lẻ thuộc dự án phát triển đô thị và dự án phát triển nhà ở đã được xây 

dựng trước ngày 01/01/2015 có Điều chỉnh thiết kế so với thiết kế mẫu, thiết kế điển hình 

của dự án đã được phê duyệt nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu về quy hoạch xây dựng đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải Điều chỉnh giấy phép xây dựng (đối với 

trường hợp đã có giấy phép xây dựng) hoặc được công nhận để thực hiện giao dịch, đăng ký 

sở hữu theo quy định của pháp luật. 

5. Công trình đã được cấp giấy phép xây dựng trước khi Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu 

lực, nhưng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 thuộc đối tượng miễn giấy phép xây 

dựng nếu có Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp thì 

lập hồ sơ đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định của Thông tư này. 

Điều 19. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn chi Tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 
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của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và những quy định về cấp giấy phép xây dựng tại 

Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về quản lý đầu tư xây 

dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- VP Trung ương và các Ban của Đảng; 

- VP Quốc hội; 

- VP Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Công báo; 

- Website Chính phủ; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư 

pháp; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ Xây dựng; 

- Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây 

dựng; 

- Lưu: VT, Cục QLHĐXD. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Bùi Phạm Khánh 
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PHỤ LỤC SỐ 1 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/ Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/ Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công 

trình) 

Kính gửi: ………………………………… 

1. Thông tin về chủ đầu tư: 
- Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): ……………………………………………….. 

- Người đại diện: …………………………………… Chức vụ (nếu có):  

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………….. 

- Số nhà: ………………… Đường/phố ………………. Phường/xã ………………………… 

- Quận/huyện Tỉnh/thành phố: ……………………………………………………. 

- Số điện thoại: …………………………………………………….. 

2. Thông tin công trình: 
- Địa Điểm xây dựng: …………………………………………………….. 

- Lô đất số: ………………………. Diện tích ………………. m2. 

- Tại số nhà: ………………………. Đường/phố ……………………… 

- Phường/xã ………………………………….. Quận/huyện ………………….. 

- Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………… 

3. Nội dung đề nghị cấp phép: 

3.1. Đối với công trình không theo tuyến: 
- Loại công trình: ………………………….. Cấp công trình: ………………… 

- Diện tích xây dựng: ……… m2. 

- Cốt xây dựng: ……… m 

- Tổng diện tích sàn: …………m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, 

tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 

- Chiều cao công trình: ……..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, 

tầng lửng, tum). 

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) 

3.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị: 
- Loại công trình: …………………. Cấp công trình: ………………………………… 

- Tổng chiều dài công trình: …………….. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, 

qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố). 

- Cốt của công trình: ………..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực) 

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: …….. m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực). 

- Độ sâu công trình: ………….m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực) 

3.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng: 
- Loại công trình: ……………………. Cấp công trình: ……………………………….. 

- Diện tích xây dựng: ……….m2. 

- Cốt xây dựng: …………m 

- Chiều cao công trình: ……..m 

3.4. Đối với công trình quảng cáo: 
- Loại công trình: …………………………….. Cấp công trình: ……………… 

- Diện tích xây dựng: ……………..m2. 

- Cốt xây dựng: …………..m 
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- Chiều cao công trình: ……………….m 

- Nội dung quảng cáo: ……………………. 

3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ: 
- Cấp công trình: ……………….. 

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………m2. 

- Tổng diện tích sàn: ………..m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt 

đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 

- Chiều cao công trình: ………..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt 

đất, tầng lửng, tum). 

- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) 

3.6. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa: 
- Loại công trình: …………………………… Cấp công trình: ………………………. 

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……….m2. 

- Tổng diện tích sàn: ……….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng 

kỹ thuật, tầng lửng, tum). 

- Chiều cao công trình: …….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, 

tầng lửng, tum). 

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) 

3.7. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến: 
- Giai đoạn 1: 

+ Loại công trình: ………………………. Cấp công trình: ……………………… 

+ Diện tích xây dựng: …….m2. 

+ Cốt xây dựng: ………m 

+ Chiều sâu công trình: ………m (tính từ cốt xây dựng) 

- Giai đoạn 2: 

+ Tổng diện tích sàn: ……..m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng 

kỹ thuật, tầng lửng, tum). 

+ Chiều cao công trình: ………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt 

đất, tầng lửng, tum). 

+ Số tầng: ……..(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) 

3.8. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị: 
- Loại công trình: …………………. Cấp công trình: …………………… 

- Tổng chiều dài công trình theo giai đoạn: ………m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc 

thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố). 

- Cốt của công trình: ……..m (qua các khu vực theo từng giai đoạn) 

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: ……..m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai 

đoạn). 

- Độ sâu công trình: ………m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn) 

3.9. Đối với trường hợp cấp cho Dự án: 
- Tên dự án: …………………………………… 

+ Đã được: ……….phê duyệt, theo Quyết định số: ……. ngày ………… 

- Gồm: (n) công trình 

Trong đó: 

+ Công trình số (1-n): (tên công trình) 

* Loại công trình: ………………………….. Cấp công trình: …………………………… 

* Các thông tin chủ yếu của công trình: ………………………………………… 

3.10. Đối với trường hợp di dời công trình: 
- Công trình cần di dời: 

- Loại công trình: ………………………………. Cấp công trình: …………………….. 

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………………………m2. 

- Tổng diện tích sàn: …………………………………………………………………m2. 

- Chiều cao công trình: ………………………………………………………………m2. 
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- Địa Điểm công trình di dời đến: …………………………………………………….. 

- Lô đất số: …………………………… Diện tích …………………………………m2. 

- Tại: ………………………………………… Đường: ……………………………….. 

- Phường (xã) ………………………………. Quận (huyện) ………………………. 

- Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………. 

- Số tầng: …………………………………………………………………………….. 

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………… 

- Tên đơn vị thiết kế: …………………………………… 

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày ………….. 

- Tên chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………………………… 

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………do ………….. Cấp ngày: ………………….. 

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

- Điện thoại: ……………………………………………………… 

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………………cấp ngày ………………….. 

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………… tháng. 

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn 

chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 

1 - 

2 - 

  

  …… ngày ……tháng ….. năm …… 

Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư 

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 

PHỤ LỤC SỐ 2 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ) 

Kính gửi: …………………………………. 

1. Tên chủ đầu tư (Chủ hộ): ………………………………………………………………… 

- Người đại diện: ………………………………… Chức vụ: ………………………………. 

- Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………. 

- Số nhà: ……………………… Đường (phố) ………………. Phường (xã) ……………… 

- Quận (huyện) ………………………………………. Tỉnh, thành phố: …………………… 

- Số điện thoại: …………………………………………………………………. 

2. Địa Điểm xây dựng: ……………………………………………………… 

- Lô đất số: …………………………. Diện tích ………………………..m2. 

- Tại: ……………………………………. Đường: …………………………. 

- Phường (xã) ……………………………………. Quận (huyện) ……………………… 

- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………. 

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp) 

Nội dung Giấy phép: 

- 

4. Nội dung đề nghị Điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp (hoặc lý do đề nghị gia 

hạn/cấp lại): 

- 

5. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: …………………………………………. 
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- Tên đơn vị thiết kế: …………………………………………………… 

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số ……………. Cấp ngày …………… 

- Tên chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………….. 

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………….do …………… Cấp ngày: 

…………………… 

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………. 

- Điện thoại: ………………………………………………………………………. 

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ……………….. cấp ngày …………………………. 

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế Điều chỉnh/gia hạn: ……. tháng. 

7. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép Điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin 

hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu: 

1 - 

2 - 

  ………. ngày……tháng ….. năm …… 

Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư 

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 

PHỤ LỤC SỐ 3 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THIẾT KẾ 
1. Tổ chức thiết kế: ………………………………….. 

1.1. Tên: …………………………………… 

1.2. Địa chỉ: ………………………………………. 

1.3. Số điện thoại: ……………………………………….. 

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh: ……………………………………. 

2. Kinh nghiệm thiết kế: …………………………………. 

2.1. Kê khai ít nhất 03 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép: 

a) ……………………………………….. 

b) ……………………………………….. 

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế: 

a) Số lượng: ……………………………. 

Trong đó: 

- Kiến trúc sư: ………………………………………………. 

- Kỹ sư các loại: …………………………………………………. 

b) Chủ nhiệm thiết kế: 

- Họ và tên: …………………………………………… 

- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): ……………………………… 

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): ………… 

c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):  

- Họ và tên: ……………………………………………….. 

- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ): ……………………………………… 

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ): ………… 

  

  ……….., Ngày …… tháng.... năm .... 

Đại diện tổ chức, cá nhân thiết kế 

(Ký ghi rõ họ tên) 

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 1) 

(Trang 1) 
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(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

Cơ quan cấp GPXD... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
 ………., ngày …… tháng ….. năm …… 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
Số:       /GPXD 

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến) 

1. Cấp cho: …………………………………………………………………. 

- Địa chỉ: 

Số nhà: ….. Đường (phố) ….. Phường (xã): ....Quận (huyện).... Tỉnh, thành phố ………… 

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) …………………………… 

- Theo thiết kế: ………………………………………. 

- Do: (tên tổ chức tư vấn) …………………lập 

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ……………………………… 

- Gồm các nội dung sau: 

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): …………………………………… 

+ Cốt nền xây dựng công trình: ………………………………………………….. 

+ Mật độ xây dựng: …………….., hệ số sử dụng đất: ……………………….. 

+ Chỉ giới đường đỏ: ……………….., chỉ giới xây dựng: ……………………….. 

+ Màu sắc công trình: ………………………………… 

+ Chiều sâu công trình (tính từ cốt 0,00 đối với công trình có tầng hầm): …………… 

Đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp thì bổ sung các nội dung sau: 

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): …………. m2 

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng): ……….. m2 

+ Chiều cao công trình: …………. m; 

+ Số tầng (trong đó ghi rõ số tầng hầm và tầng lửng): ……………….. 

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định 

của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. 

3. Giấy tờ về đất đai: …………………………………. 

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; 

Quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 

  

 

Nơi nhận: 

- Chủ đầu tư;  

- Lưu VT, ..... 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng 
(Ký tên, đóng dấu) 

 (Trang 2) 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 
1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của 

các chủ sở hữu liền kề. 

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy 

phép xây dựng này. 

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi 

khởi công xây dựng công trình. 

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 

định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định. 

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 

98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết 

định của cơ quan cấp giấy phép. 

 ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 
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1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: ……………………………………….. 

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ……………………………………. 

  

  …………., ngày ……. tháng …… năm …… 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng 

(Ký tên, đóng dấu) 

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 2) 

(Trang 1) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

Cơ quan cấp GPXD... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
 ………., ngày …… tháng ….. năm …… 

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
Số:      /GPXD 

(Sử dụng cho công trình ngầm) 

1. Cấp cho: ……………………………………………………………………………… 

- Địa chỉ: 

- Số nhà: …… Đường (phố) …… Phường (xã): …… Quận (huyện).... Tỉnh, thành phố: ... 

2. Được phép xây dựng công trình theo những nội dung sau: ……………………….. 

- Theo thiết kế: ………………………….. 

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ……………… lập 

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ………………………………………… 

- Gồm các nội dung sau: 

- Tên công trình: ……………………………………………………………..…. 

- Vị trí xây dựng: ……………………………….. 

+ Điểm đầu công trình (Đối với công trình theo tuyến): …………………….. 

+ Điểm cuối công trình (Đối với công trình theo tuyến): ……………………………… 

- Quy mô công trình: ………………………………………………………………. 

- Tổng chiều dài công trình: ……………………………………………m. 

- Chiều rộng công trình: …… từ: ……………. m, đến: …………………m. 

- Chiều sâu công trình: ……. từ: ……………. m, đến: …………………m. 

- Khoảng cách nhỏ nhất đến công trình lân cận: ………………………………………….. 

3. Giấy tờ về đất đai: ………………………………… 

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; 

quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 

  

 

Nơi nhận: 

- Chủ đầu tư;  

- Lưu VT, ..... 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây 

dựng 
(Ký tên, đóng dấu) 

 (Trang 2) 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 
1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của 

các chủ sở hữu liền kề. 

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy 

phép xây dựng này. 

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi 

khởi công xây dựng công trình. 
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4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 

định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định. 

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 

98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết 

định của cơ quan cấp giấy phép. 

 ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: …………………………………………….. 

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ………………………………………………….. 

  

  ………., ngày ……. tháng …… năm …… 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng 

(Ký tên, đóng dấu) 

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 3) 

(Trang 1) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

Cơ quan cấp GPXD... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
 ………., ngày …… tháng ….. năm …… 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
Số:      /GPXD 

(Sử dụng cho công trình theo tuyến trong đô thị) 

1. Cấp cho: ………………………………………………………………………….. 

- Địa chỉ: 

- Số nhà: …… Đường ………. Phường (xã):…… Quận (huyện)….. Tỉnh, thành phố: 

………… 

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) …………………………… 

- Theo thiết kế: …………………………………… 

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ……………… lập 

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ……………………………………….. 

- Gồm các nội dung sau: 

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): ……………………………………………. 

+ Hướng tuyến công trình: ………………………………………………………. 

+ Cốt nền xây dựng công trình: …………………………………………………………… 

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): ………………………………. 

3. Giấy tờ về đất đai: ……………………………………. 

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; 

quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 

  

 

Nơi nhận: 

- Chủ đầu tư;  

- Lưu VT, ..... 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây 

dựng 
(Ký tên, đóng dấu) 

  

(Trang 2) 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 
1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của 

các chủ sở hữu liền kề. 

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy 

phép xây dựng này. 
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3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi 

khởi công xây dựng công trình. 

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 

định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định. 

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 

98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết 

định của cơ quan cấp giấy phép. 

 ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: …………………………………………………………… 

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………………………… 

  

  ………., ngày ……. tháng …… năm …… 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng 

(Ký tên, đóng dấu) 

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 4) 

(Trang 1) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

Cơ quan cấp GPXD... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
 ………., ngày …… tháng ….. năm …… 

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
Số:     /GPXD 

(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến) 

1. Cấp cho: …………………………………………………………………. 

- Địa chỉ: 

- Số nhà: ……. Đường ……. Phường (xã): ….. Quận (huyện)…….. Tỉnh, thành phố: …….. 

2. Được phép xây dựng hạng Mục công trình: (tên hạng Mục công trình) ……… 

- Theo thiết kế: ………………………………….. 

- Do: (tên tổ chức tư vấn) …………….. lập 

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ……………………………… 

- Gồm các nội dung sau: 

* Giai đoạn 1: 

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ……………………………………… 

+ Cốt nền xây dựng công trình: ……………………………………………. 

+ Mật độ xây dựng: ……….., hệ số sử dụng đất: …………………………. 

+ Chỉ giới đường đỏ: …………, chỉ giới xây dựng: ……………………… 

+ Diện tích xây dựng: ……. m2 

* Giai đoạn 2: 

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: ……… m2 

+ Chiều cao công trình: ………..m 

+ Số tầng (ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng): ……… tầng 

+ Màu sắc công trình: …………………………….. 

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định 

của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. 

3. Giấy tờ về đất đai: …………………………………………. 

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; 

quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 

  

 Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng 
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Nơi nhận: 

- Chủ đầu tư;  

- Lưu VT, ..... 

(Ký tên, đóng dấu) 

(Trang 2) 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 
1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của 

các chủ sở hữu liền kề. 

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy 

phép xây dựng này. 

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi 

khởi công xây dựng công trình. 

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 

định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định. 

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 

98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết 

định của cơ quan cấp giấy phép. 

 ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: …………………………………………… 

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: ………………………………….. 

  

  ………., ngày ……. tháng …… năm …… 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng 

(Ký tên, đóng dấu) 

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 5) 

(Trang 1) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

Cơ quan cấp GPXD... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
 ………., ngày …… tháng ….. năm …… 

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
Số:      /GPXD 

(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến trong đô thị) 

1. Cấp cho: …………………………………………………………… 

- Địa chỉ: 

- Số nhà: ……. Đường ……. Phường (xã): …… Quận (huyện)…… Tỉnh, thành phố: .... 

2. Được phép xây dựng hạng Mục công trình: (tên hạng Mục công trình) …………….. 

- Theo thiết kế: ……………………………………… 

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ………………..lập 

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có): ……………………………………. 

- Gồm các nội dung sau: 

* Giai đoạn 1: 

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): ……………………………………………. 

+ Hướng tuyến công trình: …………………………………………………………. 

+ Cốt nền xây dựng công trình: ………………………………………………….. 

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): 

* Giai đoạn 2: 

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ): ……………………………………….. 

+ Hướng tuyến công trình: …………………………………………………….. 

+ Cốt nền xây dựng công trình: ……………………………………………………….. 
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+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến): 

3. Giấy tờ về đất đai: …………………………………….. 

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; 

quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 

  

 

Nơi nhận: 

- Chủ đầu tư;  

- Lưu VT, ..... 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây 

dựng 
(Ký tên, đóng dấu) 

 (Trang 2) 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 
1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của 

các chủ sở hữu liền kề. 

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy 

phép xây dựng này. 

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi 

khởi công xây dựng công trình. 

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 

định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định. 

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 

98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết 

định của cơ quan cấp giấy phép. 

  

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 
1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: ………………………………………….. 

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………………………………. 

  

 ………, ngày ……. tháng …… năm …… 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng 

(Ký tên, đóng dấu) 

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 6) 

(Trang 1) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

Cơ quan cấp GPXD... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
 ………, ngày …… tháng ….. năm …… 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
Số:       /GPXD 

(Sử dụng cấp cho dự án) 

1. Cấp cho: …………………………………………………………… 

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………. 

Số nhà: ….. Đường (phố) ….. Phường (xã): ….. Quận (huyện) …… Tỉnh, thành phố: 

……… 

2. Được phép xây dựng các công trình thuộc dự án: ………………………. 

- Tổng số công trình: (n) công trình 

- Công trình số (1-n): ………………………… 

(Ghi theo nội dung tại các Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5 .... phù hợp với từng loại công trình đề nghị 

cấp giấy phép xây dựng) 

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: ……………………………………. 

4. Ghi nhận các công trình đã khởi công: 
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- Công trình: ……………………….. 

- Công trình: ………………………… 

5. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá 

thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 

  

 

Nơi nhận: 

- Chủ đầu tư;  

- Lưu VT, ..... 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây 

dựng 
(Ký tên, đóng dấu) 

 (Trang 2) 

Chủ đầu tư phải thực hiện các nội dung sau đây: 
1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của 

các chủ sở hữu liền kề. 

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy 

phép xây dựng này. 

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi 

khởi công xây dựng công trình. 

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 

định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định. 

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 

98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết 

định của cơ quan cấp giấy phép. 

  

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 
1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: ………………………………………………… 

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………………………….. 

  

  ………., ngày …. tháng …… năm …… 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng 

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 7) 

(Trang 1) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

Cơ quan cấp GPXD... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
  ………., ngày …… tháng ….. năm …… 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 
Số:       /GPXD 

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ) 

1. Cấp cho: …………………………………………………………………….. 

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….. 

- Số nhà: ……… Đường….. Phường (xã): ….. Quận (huyện).... Tỉnh, thành phố: ….. 

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình) ……………………………… 

- Theo thiết kế: ………………………………. 

- Do: ………………………………………..lập 

- Gồm các nội dung sau: 

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): ………………………………………………… 

+ Cốt nền xây dựng công trình: ………………………………………………………… 

+ Mật độ xây dựng: …….., hệ số sử dụng đất: ……………………………. 

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: …………………………………………. 
1303



+ Màu sắc công trình (nếu có): ……………………… 

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): …………….m2 

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng) …………..…m2 

+ Chiều cao công trình: ………..m; số tầng …………. 

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định 

của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc. 

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: …………………………….. 

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; 

Quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 

  

 

Nơi nhận: 

- Chủ đầu tư;  

- Lưu VT, ..... 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây 

dựng 
(Ký tên, đóng dấu) 

(Trang 2) 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 
1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của 

các chủ sở hữu liền kề. 

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy 

phép xây dựng này. 

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi 

khởi công xây dựng công trình. 

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 

định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định. 

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 

98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết 

định của cơ quan cấp giấy phép.  

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 
1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: ………………………………………………….. 

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………………………………… 

  

  ………., ngày ……. tháng …… năm …… 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng 

(Ký tên, đóng dấu) 

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 8) 

(Trang 1) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

Cơ quan cấp GPXD... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
 ………., ngày …… tháng ….. năm …… 

GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH/NHÀ Ở 
Số:      /GPSC (GPCT) 

1. Cấp cho: ………………………………………………………………….. 

- Địa chỉ: ………………………………………………………….. 

- Người đại diện: ………………………………. Chức vụ: …………………………… 

- Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………… 

- Số nhà: …………. Đường (phố) …………… Phường (xã) ………………………………. 

- Quận (huyện) ……………………………. Tỉnh, thành phố: …………………………. 

- Số điện thoại: …………………………………………………….. 

2. Hiện trạng công trình: ……………………………………………………. 
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- Lô đất số: ………………………………….. Diện tích ….. m2. 

- Tại: …………………………………………… . ……………………………………. 

- Phường (xã) ……………………… Quận (huyện) ……………… Tỉnh, thành phố: ……… 

- Loại công trình: ……………………………..Cấp công trình: …………………………….. 

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………..m2. 

- Tổng diện tích sàn: …………m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, 

tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum). 

- Chiều cao công trình: ……m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, 

tầng lửng, tum). 

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) 

3. Được phép sửa chữa, cải tạo với nội dung sau: ……………………….. 

- Loại công trình: ………………………. Cấp công trình: …………………………. 

- Diện tích cải tạo: …….m2. 

- Tổng diện tích sàn: …….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ 

thuật, tầng lửng, tum). 

- Chiều cao công trình: …….. m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt 

đất, tầng lửng, tum). 

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum) 

4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất và sở hữu công trình: ………………………. 

5. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; 

quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 

  

 

Nơi nhận: 

- Chủ đầu tư;  

- Lưu VT, ..... 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây 

dựng 
(Ký tên, đóng dấu) 

 (Trang 2) 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 
1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của 

các chủ sở hữu liền kề. 

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy 

phép xây dựng này. 

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi 

khởi công xây dựng công trình. 

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 

định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định. 

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 

98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết 

định của cơ quan cấp giấy phép. 

 ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 

1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: ………………………………………………………….. 

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………………………………… 

  

  ………., ngày ……. tháng …… năm …… 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng 

(Ký tên, đóng dấu) 

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 9) 

(Trang 1) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 
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Cơ quan cấp GPXD... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
 ………., ngày …… tháng ….. năm …… 

GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH 
Số:      /GPDDCT 

1. Cấp cho: ……………………………………………………………… 

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

- Số nhà: ……….. Đường (phố): …………………………………………………………… 

- Phường (xã): ……………………. Quận (huyện) …………………………………………. 

- Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………….. 

2. Được phép di dời công trình: 

- Tên công trình: …………………………………………………………….. 

- Từ địa Điểm: (ghi rõ lô đất, địa chỉ) 

- Quy mô công trình: (diện tích mặt bằng, chiều cao công trình) 

- Tới địa Điểm: ………: (ghi rõ lô đất, địa chỉ) 

- Lô đất di dời đến: (diện tích, ranh giới) 

- Cốt nền công trình di dời đến: ……………………………………………………… 

- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: ……………………………………………………… 

3. Thời gian di dời: Từ …………… đến …………….. 

4. Nếu quá thời hạn quy định tại giấy phép này phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 

  

 

Nơi nhận: 

- Chủ đầu tư;  

- Lưu VT, ..... 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây 

dựng 
(Ký tên, đóng dấu) 

  

(Trang 2) 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 
1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của 

các chủ sở hữu liền kề. 

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy 

phép xây dựng này. 

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi 

khởi công xây dựng công trình. 

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 

định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định. 

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 

98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết 

định của cơ quan cấp giấy phép. 

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 
1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: …………………………………………………… 

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………………………………….. 

  

  ……., ngày ……. tháng …… năm …… 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng 

(Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 10) 

(Trang 1) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

Cơ quan cấp GPXD... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
 ………., ngày …… tháng ….. năm …… 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN 
Số:        /GPXD 

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ) 

1. Nội dung tương ứng với nội dung của giấy phép xây dựng đối với các loại công trình và 

nhà ở riêng lẻ. 

2. Công trình được tồn tại đến: …………………. 

3. Chủ đầu tư phải tự dỡ bỏ công trình, không được đòi hỏi bồi thường phần công trình xây 

dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời hạn 

ghi trong giấy phép được cấp. 

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; 

Quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. 

  

 

Nơi nhận: 

- Chủ đầu tư;  

- Lưu VT, ..... 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây 

dựng 
(Ký tên, đóng dấu) 

  

(Trang 2) 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY: 
1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của 

các chủ sở hữu liền kề. 

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy 

phép xây dựng này. 

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi 

khởi công xây dựng công trình. 

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy 

định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định. 

5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 

98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết 

định của cơ quan cấp giấy phép. 

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP 
1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn: …………………………………………………. 

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép: …………………………………………………. 

  

  ………., ngày ……. tháng …… năm …… 

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 16/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP 

NGÀY 18/6/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 

số 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi Điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn việc tổ chức lại hoạt động, thành lập Ban

quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân 

sách; xây dựng Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (sau đây viết tắt là Ban QLDA chuyên ngành, 

khu vực). Đối với dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài đã có 

thỏa thuận về hình thức quản lý dự án thì việc tổ chức quản lý dự án được thực hiện theo 

thỏa thuận với nhà tài trợ. 

2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với người quyết định thành lập Ban QLDA

chuyên ngành, khu vực theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 của Luật Xây dựng, người quyết 

định đầu tư, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và tổ chức, cá nhân có liên quan. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, tổ chức chính

trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước căn cứ quy 

định của Luật Xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 59/2015/NĐ-CP) và Thông 

tư này để tiếp tục hướng dẫn tổ chức thực hiện đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý 

trong trường hợp cần thiết. 

4. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn khác căn cứ quy định của

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này để vận dụng, tổ chức quản lý 

dự án phù hợp với Điều kiện cụ thể của mình. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 

1. Đơn vị thành viên của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước: là doanh nghiệp hoạt

động theo Luật Doanh nghiệp và có tên trong Điều lệ hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng 

công ty nhà nước. 

2. Giám đốc quản lý dự án: là chức danh chuyên môn do Giám đốc Ban quản lý dự án bổ

nhiệm, miễn nhiệm để trực tiếp quản lý Điều hành đối với một hoặc một số dự án cụ thể 

được phân công. 

3. Người quyết định thành lập Ban quản lý dự án: là người có thẩm quyền thành lập Ban

QLDA chuyên ngành, khu vực theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 của Luật Xây dựng. 
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4. Ủy thác quản lý dự án: là việc người quyết định đầu tư chấp thuận để chủ đầu tư giao cho 

Ban QLDA chuyên ngành, khu vực nơi có dự án thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án, bàn giao 

công trình hoàn thành cho chủ đầu tư theo thỏa thuận hợp đồng được ký kết. 

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức lại hoạt động, thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu 

vực 
Việc tổ chức lại hoạt động, thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu vực theo quy định của 

Luật Xây dựng phải bảo đảm các nguyên tắc sau: 

1. Phù hợp với định hướng, quy hoạch phát triển của Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, 

kế hoạch đầu tư công trung hạn, chủ trương đầu tư và yêu cầu về tái cơ cấu đầu tư công, tái 

cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. 

2. Đáp ứng các Điều kiện thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu vực quy định tại Khoản 

2 Điều 62 và Khoản 1 Điều 63 của Luật Xây dựng. 

3. Không làm gián đoạn tiến độ thực hiện dự án, không làm tăng thêm biên chế Ban quản lý 

dự án khi được sắp xếp, tổ chức lại hoạt động để thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu 

vực. Cán bộ, viên chức trong biên chế Ban QLDA chuyên ngành, khu vực không kiêm 

nhiệm các chức danh, nhiệm vụ công tác khác ngoài nhiệm vụ quản lý dự án được giao. 

4. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động trên cơ sở sử dụng kinh phí quản lý dự án trong tổng mức 

đầu tư dự án được duyệt và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có). Đối với các Ban QLDA 

chuyên ngành, khu vực được giao quản lý các dự án tại địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc 

biệt khó khăn, dự án quy mô nhỏ có yêu cầu lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, 

dự án mới phê duyệt nhưng chưa được bố trí vốn thực hiện thì người quyết định thành lập 

Ban QLDA chuyên ngành, khu vực, người quyết định đầu tư căn cứ Điều kiện cụ thể để hỗ 

trợ kinh phí hoạt động cho các Ban quản lý dự án này. 

5. Bảo đảm Điều kiện năng lực hoạt động của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực khi được 

tổ chức lại, thành lập theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

Điều 4. Mô hình tổ chức hoạt động của Ban QLDA đầu tư xây dựng 
1. Ban QLDA chuyên ngành, khu vực do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định thành lập theo quy định tại Điều 17, Điều 18 của 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP là tổ chức sự nghiệp công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ 

về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 

ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Ban QLDA chuyên ngành, khu vực do Người đại diện có thẩm quyền của tập đoàn kinh 

tế, tổng công ty nhà nước quyết định thành lập theo quy định tại Điều 17, Điều 18 của Nghị 

định số 59/2015/NĐ-CP là đơn vị thành viên hạch toán độc lập hoặc là đơn vị hạch toán phụ 

thuộc sử dụng tư cách pháp nhân của công ty Mẹ để quản lý thực hiện dự án. Ban QLDA 

chuyên ngành, khu vực được tổ chức lại, thành lập theo Nghị quyết của Hội đồng thành 

viên, Hội đồng quản trị và hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo kinh phí hoặc được cấp kinh 

phí hoạt động trong trường hợp là đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty Mẹ. 

3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án thành lập theo quy định tại Điều 19 của 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP là tổ chức sự nghiệp trực thuộc chủ đầu tư được thành lập, 

giải thể và hoạt động theo quyết định của chủ đầu tư phù hợp với Điều kiện thực hiện dự án 

và quy định của pháp luật có liên quan. 

4. Đối với dự án sử dụng vốn khác, người quyết định đầu tư quyết định hình thức tổ chức 

quản lý dự án được áp dụng phù hợp với yêu cầu quản lý và Điều kiện cụ thể của dự án. 

Chương II 

TỔ CHỨC LẠI HOẠT ĐỘNG, THÀNH LẬP BAN QLDA CHUYÊN NGÀNH, KHU 

VỰC 

Điều 5. Tổ chức lại hoạt động của các Ban QLDA đầu tư xây dựng 
Việc sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng do người 

quyết định đầu tư, chủ đầu tư thành lập trước ngày Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành được 

hướng dẫn cụ thể như sau: 
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1. Tổ chức lại hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án sử dụng vốn 

ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách: 

a) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án do chủ đầu tư thành lập trước ngày Luật 

Xây dựng có hiệu lực thi hành được phép tiếp tục hoạt động cho đến khi hoàn thành dự án, 

đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Trường hợp cần thiết, tùy thuộc vào yêu cầu, Điều 

kiện cụ thể của từng Bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp, người quyết định đầu tư có thể 

sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của các Ban quản lý dự án này để hình thành Ban QLDA 

chuyên ngành, khu vực theo quy định của Luật Xây dựng; 

b) Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án do chủ đầu tư thành lập sau ngày Luật 

Xây dựng có hiệu lực thi hành (trừ các Ban quản lý dự án được thành lập theo quy định 

Khoản 2 Điều 62 của Luật Xây dựng) phải được tổ chức lại hoạt động trên cơ sở thực hiện 

sáp nhập vào Ban QLDA chuyên ngành, khu vực do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Người có thẩm quyền của tập đoàn kinh tế, tổng 

công ty nhà nước thành lập; 

c) Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước do đơn vị thành viên của tập đoàn kinh tế, tổng công 

ty nhà nước quyết định đầu tư nhưng không đủ Điều kiện để thành lập Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng một dự án thì người quyết định đầu tư đề xuất với Hội đồng thành viên, 

Hội đồng quản trị tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước để giao cho Ban QLDA chuyên 

ngành, khu vực của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quản lý dự án hoặc thuê tư vấn 

quản lý dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; 

d) Đối với các dự án thuộc các chương trình Mục tiêu khác nhau được đầu tư xây dựng trên 

cùng địa bàn hành chính của tỉnh, huyện chủ chương trình Mục tiêu cần thống nhất với 

UBND cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện việc lồng ghép các dự án để giao cho Ban QLDA 

chuyên ngành, khu vực của cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; 

đ) Đối với dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài đã có cam 

kết, thỏa thuận về hình thức quản lý dự án thì việc quản lý dự án được thực hiện theo cam 

kết, thỏa thuận với nhà tài trợ; 

e) Đối với dự án thực hiện theo hình thức tổng thầu EPC, chủ đầu tư có thể thỏa thuận giao 

cho tổng thầu EPC quản lý thực hiện dự án theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức bộ phận chức năng để theo dõi, kiểm 

tra công tác quản lý dự án của tổng thầu EPC. 

2. Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhiều dự án do người quyết định đầu tư thành lập 

đang hoạt động tại một số Bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước 

cần được sắp xếp, tổ chức lại hoạt động để đáp ứng các yêu cầu, Điều kiện đối với Ban 

QLDA chuyên ngành, khu vực theo quy định của Luật Xây dựng. Việc sắp xếp, tổ chức lại 

hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách gồm các nội dung sau: 

a) Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư các dự án thực hiện rà soát về chức năng, nhiệm vụ, 

cơ cấu tổ chức của các Ban quản lý dự án hiện có và đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại 

hoạt động đối với các Ban quản lý dự án này để báo cáo người có thẩm quyền xem xét, 

quyết định việc tổ chức lại hoạt động của các Ban quản lý dự án; 

b) Bổ sung, kiện toàn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Ban 

quản lý dự án hiện có làm cơ sở để ra quyết định thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu 

vực sau khi đã được sắp xếp, tổ chức lại hoạt động; 

c) Tăng cường cơ sở vật chất, bổ sung năng lực hoạt động để đáp ứng yêu cầu về Điều kiện 

năng lực của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực theo quy định tại Điều 64 của Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP. 

3. Căn cứ vào Điều kiện cụ thể của địa phương, UBND cấp tỉnh xem xét, kiện toàn chức 

năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị được thành 

lập theo quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về 

Quản lý đầu tư phát triển đô thị để đảm nhận quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình 

dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật tại địa phương. 
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Điều 6. Thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu vực 
1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà 

nước có trách nhiệm thành lập các Ban QLDA chuyên ngành, khu vực theo quy định tại 

Điều 17 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP để quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng 

vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do mình quyết định đầu tư. 

Tùy thuộc Điều kiện cụ thể của Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, Người có thẩm quyền 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 của Luật Xây dựng có thể lựa chọn một hoặc một số Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng đang hoạt động làm nòng cốt để tổ chức lại hoạt động, thành 

lập Ban QLDA chuyên ngành, khu vực phù hợp với quy định hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 5 

của Thông tư này. 

2. Thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu vực của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cấp tỉnh, cấp 

huyện 

a) Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ: 

- Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 của Nghị 

định số 59/2015/NĐ-CP thành lập các Ban QLDA chuyên ngành, khu vực để quản lý các dự 

án do mình quyết định đầu tư. Trường hợp đã có doanh nghiệp trực thuộc có chức năng 

quản lý dự án, người quyết định thành lập Ban quản lý dự án căn cứ Điều kiện cụ thể để 

xem xét, chuyển đổi mô hình hoạt động của doanh nghiệp hoặc bổ sung chức năng của Ban 

quản lý dự án chuyên ngành, khu vực để đảm nhận việc quản lý các dự án thuộc phạm vi 

quản lý của mình. Tùy thuộc số lượng, quy mô dự án được phân cấp quản lý và Điều kiện tổ 

chức thực hiện cụ thể, Bộ trưởng Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có thể ủy 

quyền cho Tổng cục trưởng thành lập Ban quản lý dự án trực thuộc để quản lý các dự án 

được phân cấp cho Tổng cục quyết định đầu tư; 

- Các Bộ ngành, cơ quan ngang Bộ căn cứ nhu cầu, quy mô đầu tư xây dựng theo kế hoạch 

đầu tư công trung hạn và hàng năm để xem xét, quyết định việc thành Lập các Ban QLDA 

chuyên ngành, khu vực phù hợp với yêu cầu, Điều kiện tổ chức quản lý thực hiện dự án. 

Trường hợp chưa có Điều kiện để thành lập Ban quản lý dự án hoặc Ban quản lý dự án được 

thành lập không đủ Điều kiện năng lực để quản lý tất cả các dự án thuộc phạm vi quản lý thì 

người quyết định đầu tư giao chủ đầu tư thực hiện ủy thác quản lý dự án cho Ban QLDA 

chuyên ngành, khu vực tại nơi có dự án để quản lý thực hiện. 

b) Đối với cấp tỉnh: 

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập các Ban QLDA chuyên ngành, khu vực theo 

quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP gồm: Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. Riêng đối với các thành phố trực thuộc trung ương, các tỉnh đã có quy 

hoạch với khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu đô thị mới, 

khu bảo tồn thiên nhiên với số lượng từ hai (02) khu trở lên thì có thể thành lập thêm Ban 

QLDA khu vực để quản lý các dự án phát triển hạ tầng tại các khu vực này; 

- UBND cấp tỉnh trực tiếp quản lý hoặc ủy quyền cho các Sở quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành quản lý đối với hoạt động của các Ban QLDA chuyên ngành, khu vực do 

mình quyết định thành lập. 

c) Đối với cấp huyện: 

- Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực của 

huyện sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND cấp tỉnh để quản lý các dự án do cấp huyện, 

cấp xã quyết định đầu tư và dự án được UBND cấp tỉnh giao làm chủ đầu tư, trừ các dự án 

do chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Nghị định 

số 59/2015/NĐ-CP; 

- UBND cấp huyện trực tiếp quản lý đối với hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng của cấp huyện. 

3. Thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu vực của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà 

nước: 
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a) Người có thẩm quyền của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định thành lập 

Ban QLDA chuyên ngành, khu vực để quản lý các dự án sử dụng vốn nhà nước do Hội 

đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định đầu tư. Trường hợp tập đoàn kinh tế, tổng 

công ty nhà nước đã có đơn vị thành viên có chức năng và đủ Điều kiện năng lực để quản lý 

dự án thì có thể thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu vực trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 

hoạt động của đơn vị thành viên này; 

b) Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước xem 

xét, chấp thuận việc thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu vực trực thuộc đơn vị thành 

viên trong trường hợp cần thiết để quản lý các dự án do đơn vị thành viên quyết định đầu tư. 

Ban QLDA chuyên ngành, khu vực do đơn vị thành viên thành lập phải có đủ Điều kiện 

năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng và được tổ chức hoạt động theo hướng 

dẫn tại Thông tư này; 

c) Đối với dự án nhóm A của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Bộ ngành quyết 

định đầu tư, việc quản lý dự án được giao cho Ban QLDA chuyên ngành, khu vực của tập 

đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện trên cơ sở chấp thuận của người quyết định 

đầu tư. 

Chương III 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN 

QLDA CHUYÊN NGÀNH, KHU VỰC 

Điều 7. Vị trí, chức năng của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực 
1. Vị trí của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực: 

a) Ban QLDA chuyên ngành, khu vực do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định thành lập là tổ chức sự nghiệp công lập, hoạt động 

theo nguyên tắc tự bảo đảm về kinh phí hoạt động quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Thông 

tư này; 

b) Ban QLDA chuyên ngành, khu vực do Người có thẩm quyền của tập đoàn kinh tế, tổng 

công ty nhà nước quyết định thành lập là tổ chức thành viên hạch toán độc lập hoặc đơn vị 

hạch toán phụ thuộc Công ty Mẹ. Ban quản lý dự án hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài 

chính hoặc được Công ty Mẹ cấp kinh phí quản lý dự án để hoạt động; 

c) Ban QLDA chuyên ngành, khu vực khi hoạt động phải đăng ký năng lực hoạt động với 

cơ quan quản lý xây dựng địa phương nơi đặt trụ sở chính; 

d) Ban QLDA chuyên ngành, khu vực có quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan, tổ 

chức liên quan theo quy định tại Điều 17 của Thông tư này. 

2. Chức năng của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực quy định tại Khoản 2 Điều 63 của 

Luật Xây dựng và Khoản 3 Điều 17 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ 

thể như sau: 

a) Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi 

được giao. Căn cứ Điều kiện cụ thể của Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, người quyết 

định đầu tư xem xét, quyết định giao cho Ban quản lý dự án thực hiện chức năng chủ đầu tư 

đối với từng dự án cụ thể; 

b) Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; 

c) Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 

69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan; 

d) Thực hiện các chức năng khác khi được người quyết định thành lập Ban quản lý dự án 

giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định tại Điều 8 của Thông tư 

này; 

đ) Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình 

khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo 

yêu cầu của người quyết định đầu tư; 

e) Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực 

để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao. 

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực 
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Căn cứ quy định về quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tại 

Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA chuyên ngành, 

khu vực được hướng dẫn cụ thể như sau: 

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm: 

a) Lập kế hoạch dự án: lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó 

phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, Mục tiêu 

chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện; 

b) Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: thực hiện các thủ tục liên quan đến 

quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi 

trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình 

thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các 

công việc chuẩn bị dự án khác; 

c) Các nhiệm vụ thực hiện dự án: thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình 

thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo 

phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ 

chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải 

ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác; 

d) Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: tổ chức 

nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp 

đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình; 

đ) Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực 

hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài 

sản của Ban quản lý dự án theo quy định; 

e) Các nhiệm vụ hành chính, Điều phối và trách nhiệm giải trình: tổ chức văn phòng và 

quản lý nhân sự Ban quản lý dự án; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen 

thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin 

nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động 

của Ban quản lý dự án theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và của các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; 

g) Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy 

định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu 

tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

2. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm: 

a) Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của 

Luật Xây dựng; 

b) Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về 

tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường; 

c) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao 

hoặc ủy quyền thực hiện. 

3. Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu 

cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình. 

4. Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ Điều kiện năng lực hoạt động theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 9. Tổ chức hoạt động của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực 
1. Người quyết định thành lập Ban quản lý dự án quyết định cơ cấu tổ chức và hoạt động 

của Ban quản lý dự án gồm một số phòng (ban) chủ yếu như: Ban giám đốc, văn phòng, một 

số phòng (ban) nghiệp vụ theo chức năng và các phòng (ban) Điều hành dự án. Trong quá 

trình hoạt động, căn cứ quy mô, số lượng, Điều kiện cụ thể của các dự án được giao quản lý, 

Giám đốc Ban quản lý dự án đề xuất phương án tổ chức các phòng (ban) trực thuộc trên cơ 

sở phân công thực hiện theo từng chức năng, nhiệm vụ hoặc kết hợp giữa các chức năng, 
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nhiệm vụ được giao để trình người quyết định thành lập Ban quản lý dự án quyết định số 

lượng và tên gọi các phòng (ban) của Ban quản lý dự án. 

Cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác giữa các phòng (ban) của Ban quản lý dự án được 

hướng dẫn cụ thể tại Điều 15 của Thông tư này. 

2. Nhân sự của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực 

a) Các chức danh chủ chốt của Ban quản lý dự án gồm: Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế 

toán trưởng Ban quản lý dự án do người quyết định thành lập Ban quản lý dự án bổ nhiệm 

và miễn nhiệm; 

b) Giám đốc Ban quản lý dự án quyết định việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm các viên 

chức của Ban quản lý dự án theo phân cấp, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về 

tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập 

và tại doanh nghiệp; 

c) Giám đốc quản lý dự án là chức danh chuyên môn quản lý dự án do Giám đốc Ban quản 

lý dự án bổ nhiệm, miễn nhiệm và được bố trí làm việc tại các phòng (ban) Điều hành dự 

án; 

d) Cá nhân đảm nhận thực hiện công việc chuyên môn, của Ban quản lý dự án phải có đủ 

Điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng; Giám đốc quản lý dự án phải 

có đủ Điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 54 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ. Đối với dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, cá 

nhân đảm nhận chức danh chủ chốt của Ban quản lý dự án còn phải có trình độ ngoại ngữ 

phù hợp. 

3. Biên chế và số lượng người làm việc của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực được xác 

định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được 

phê duyệt. 

4. Ban QLDA chuyên ngành, khu vực hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

thực hiện nhiệm vụ công tác, tổ chức bộ máy, quản lý viên chức, người lao động và quản lý 

tài chính theo Quy chế hoạt động được người có thẩm quyền thành lập Ban quản lý dự án 

phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

5. Ban QLDA chuyên ngành, khu vực được nhận ủy thác quản lý dự án theo quy định tại 

Điều 12 của Thông tư này. Trường hợp quản lý nhiều dự án tại cùng một thời Điểm thì có 

thể thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ Điều kiện năng lực để thực hiện một số công việc 

quản lý dự án cụ thể. 

Điều 10. Kinh phí hoạt động của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực 
1. Nguồn kinh phí được sử dụng cho hoạt động của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực 

gồm: 

a) Chi phí quản lý dự án tính trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt: chi phí quản lý dự án 

được xác định bằng cách lập dự toán hoặc áp dụng định mức chi phí quản lý dự án theo quy 

định của Bộ Xây dựng. Trường hợp Ban quản lý dự án ký kết hợp đồng ủy thác quản lý dự 

án với chủ đầu tư thì tùy thuộc vào việc phân giao thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án giữa 

các Bên hợp đồng để quyết định mức chi phí quản lý dự án được sử dụng; 

b) Các Khoản phí, lệ phí được trích từ việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án như: tổ 

chức đấu thầu, tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng và các nguồn thu hợp pháp 

khác. Mức phí, lệ phí được trích lại cho hoạt động của Ban quản lý dự án thực hiện theo quy 

định của Bộ Tài chính; 

c) Kinh phí từ các nguồn thu hợp pháp khác và các hoạt động khác; 

d) Hỗ trợ kinh phí thực hiện của người quyết định thành lập Ban quản lý dự án, người quyết 

định đầu tư. Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của ban quản lý dự án được thực hiện đối với 

các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Thông tư này. Hình thức hỗ trợ kinh phí có 

thể gồm: tạm ứng kinh phí hoạt động, hỗ trợ về phương tiện, trang bị làm việc, đào tạo và 

các hình thức hỗ trợ khác khi cần thiết. 
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2. Trường hợp chủ đầu tư thực hiện ủy thác quản lý dự án cho Ban QLDA chuyên ngành, 

khu vực thì chi phí ủy thác quản lý dự án không vượt quá mức chi phí quản lý dự án tính 

theo định mức của Bộ Xây dựng. 

3. Khi tiến độ thực hiện dự án bị kéo dài do các nguyên nhân bất khả kháng hoặc do lỗi của 

nhà thầu xây dựng thì Giám đốc Ban quản lý dự án phải có báo cáo giải trình và đề xuất giải 

pháp Điều chỉnh, bổ sung kinh phí quản lý dự án để người quyết định đầu tư xem xét, quyết 

định. 

Điều 11. Trình tự, thủ tục thành lập và giải thể Ban QLDA chuyên ngành, khu vực 
1. Ban quản lý dự án do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, 

cấp huyện quyết định thành lập được thành lập và giải thể theo trình tự, thủ tục quy định tại 

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải 

thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Ban quản lý dự án của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước được thành lập, giải thể 

theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ hoạt động 

của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. 

Điều 12. Hoạt động ủy thác quản lý dự án của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực 
1. Ban QLDA chuyên ngành, khu vực có trách nhiệm nhận ủy thác quản lý dự án cho các 

chủ đầu tư không đủ Điều kiện để tổ chức quản lý thực hiện dự án theo quy định của pháp 

luật phù hợp với năng lực hoạt động và Điều kiện cụ thể của mình. Việc ủy thác quản lý dự 

án được thực hiện thông qua hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết. Trường hợp 

Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư đồng thời là người quyết định thành lập Ban QLDA 

chuyên ngành, khu vực thì việc ủy thác quản lý dự án được thực hiện theo phân giao nhiệm 

vụ của người quyết định đầu tư và hợp đồng ủy thác quản lý dự án. 

2. Trình tự thực hiện ủy thác quản lý dự án được hướng dẫn cụ thể như sau: 

a) Chủ đầu tư có đề xuất về yêu cầu ủy thác quản lý dự án gửi Ban QLDA chuyên ngành, 

khu vực nơi thực hiện dự án để có thỏa thuận sơ bộ về việc nhận ủy thác quản lý dự án. Nội 

dung đề xuất cần mô tả cụ thể về dự án và các yêu cầu, phạm vi công việc quản lý dự án cần 

phải thực hiện; 

b) Trên cơ sở thỏa thuận sơ bộ với Ban QLDA chuyên ngành, khu vực, chủ đầu tư có trách 

nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư chấp thuận việc giao nhiệm vụ quản lý dự án cho 

Ban QLDA chuyên ngành, khu vực được dự kiến nhận ủy thác quản lý dự án; 

c) Chủ đầu tư tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng ủy thác quản lý dự án theo quy định của 

pháp luật về hợp đồng xây dựng. 

3. Khi thực hiện ủy thác quản lý dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức bộ phận chuyên 

môn trực thuộc để giám sát thực hiện hợp đồng ủy thác quản lý dự án và phối hợp để thực 

hiện các công việc quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Thông tư này. 

4. Ban QLDA chuyên ngành, khu vực được phép cung cấp dịch vụ ủy thác quản lý dự án 

cho các chủ đầu tư khác khi đáp ứng các Điều kiện sau: 

a) Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được người quyết định đầu tư giao theo tiến 

độ thực hiện dự án đã được phê duyệt; 

b) Có đủ Điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

c) Được chủ đầu tư ủy thác quản lý dự án theo trình tự quy định tại Khoản 2 của Điều này. 

Chương IV 

XÂY DỰNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QLDA CHUYÊN NGÀNH, LĨNH 

VỰC 

Điều 13. Yêu cầu đối với việc xây dựng quy chế hoạt động của Ban QLDA chuyên 

ngành, khu vực 
Căn cứ quy định của Luật Xây dựng, pháp luật có liên quan và hướng dẫn của Thông tư 

này, Giám đốc Ban quản lý dự án có trách nhiệm tổ chức soạn thảo, trình người quyết định 

thành lập Ban quản lý dự án phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án, bảo đảm 

đáp ứng các yêu cầu sau: 
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1. Thể hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án; nhiệm vụ và 

phạm vi hoạt động quản lý dự án trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức có liên quan 

và trong nội bộ Ban quản lý dự án. 

2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự Ban quản lý dự án phải phù hợp với số lượng, quy 

mô, tính chất của các dự án được giao quản lý. Hoạt động của Ban quản lý dự án phải được 

phân định rõ giữa chức năng của chủ đầu tư và thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án. 

3. Mỗi chức danh, vị trí công tác trong Ban quản lý dự án phải được quy định rõ về nhiệm 

vụ công việc, yêu cầu về năng lực chuyên môn và phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được 

giao. 

4. Thực hiện tự chủ về tài chính, tự bảo đảm kinh phí thường xuyên đối với các hoạt động 

của Ban quản lý dự án. 

Điều 14. Nội dung Quy chế hoạt động của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực 
1. Quy chế hoạt động của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực gồm các nội dung chủ yếu 

sau: 

a) Căn cứ pháp lý ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án; 

b) Vị trí và chức năng; 

c) Nhiệm vụ và quyền hạn; 

d) Cơ cấu tổ chức và biên chế; 

đ) Kinh phí hoạt động; 

e) Chế độ làm việc, đãi ngộ đối với cán bộ, viên chức; 

g) Quản lý tài chính, tài sản; 

h) Chế độ kiểm soát, đánh giá và trách nhiệm báo cáo, giải trình; 

i) Các nội dung cần thiết khác (nếu có). 

2. Mẫu Quy chế hoạt động của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực tham khảo hướng dẫn tại 

Phụ lục I của Thông tư này. 

Điều 15. Về cơ cấu tổ chức Ban QLDA chuyên ngành, khu vực 
1. Để thực hiện chức năng chủ đầu tư và nhiệm vụ quản lý các dự án, tùy số lượng và quy 

mô dự án, khối lượng công việc được giao mà Ban quản lý dự án có thể có cơ cấu tổ chức 

gồm: Ban giám đốc, văn phòng dự án, một số phòng (ban) nghiệp vụ để thực hiện chức 

năng của chủ đầu tư và các phòng (ban) chuyên môn để Điều hành thực hiện dự án. Các 

phòng (ban) Điều hành dự án được tổ chức theo các dự án được giao quản lý hoặc theo trình 

tự thực hiện đầu tư xây dựng như: chuẩn bị dự án; giải phóng mặt bằng; quản lý thiết kế, dự 

toán; quản lý đấu thầu và hợp đồng; giám sát thi công; nghiệm thu bàn giao công trình hoàn 

thành. 

2. Giám đốc Ban quản lý dự án quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các 

phòng (ban) trực thuộc và mối liên hệ công tác giữa các phòng (ban) này trên cơ sở bảo đảm 

các yêu cầu sau: 

a) Quy định về trách nhiệm, quy trình thực hiện đối với các phòng (ban) Điều hành dự án 

trong việc báo cáo, giải trình, trình thẩm định, phê duyệt, xử lý các tình huống liên quan đến 

các dự án được giao quản lý; 

b) Làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng (ban) chức năng trong việc tham mưu cho 

Giám đốc Ban quản lý dự án và phối hợp công việc với các phòng (ban) Điều hành quản lý 

thực hiện dự án; 

c) Tự tổ chức giám sát hoạt động của Ban quản lý dự án để tránh chồng chéo giữa thực hiện 

chức năng của chủ đầu tư với thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án. 

Điều 16. Quản lý tài chính, tài sản của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực 
1. Quản lý tài chính của Ban quản lý dự án 

a) Thực hiện chế độ tài chính đầu tư xây dựng trong việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn 

đầu tư của các dự án được giao làm chủ đầu tư và của các dự án nhận ủy thác quản lý thực 

hiện; 

b) Thực hiện chế độ tài chính, kế toán của đơn vị sự nghiệp có thu hoặc của doanh nghiệp 

đối với các hoạt động của Ban quản lý dự án. 
1316



2. Quản lý tài sản của Ban quản lý dự án 

a) Ban quản lý dự án được trang bị tài sản để phục vụ công tác quản lý dự án theo quy định 

của pháp luật. Tài sản của Ban quản lý dự án phải được sử dụng đúng Mục đích, Tiết kiệm 

và hiệu quả. Nghiêm cấm việc cho thuê, mượn, biếu, tặng và sử dụng tài sản của Ban quản 

lý dự án vào Mục đích cá nhân; 

b) Ban quản lý dự án định kỳ báo cáo người quyết định thành lập Ban quản lý dự án, người 

quyết định đầu tư về các tài sản được nhà thầu, nhà cung cấp bàn giao, tặng hoặc để lại cho 

Ban quản lý dự án để quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật; 

c) Tài sản của Ban quản lý dự án phải được đánh giá lại sau khi kết thúc từng dự án; tài sản 

không cần sử dụng phải được xử lý theo quy định hiện hành. 

Điều 17. Mối quan hệ phối hợp công tác của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực với 

các cơ quan, tổ chức có liên quan 
Căn cứ quy mô, tính chất và Điều kiện của dự án được giao quản lý, người quyết định thành 

lập Ban quản lý dự án quy định mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban quản lý dự án với 

cơ quan, tổ chức có liên quan. Cụ thể như sau: 

1. Đối với người quyết định thành lập Ban quản lý dự án, người quyết định đầu tư: 

a) Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trực tiếp của người quyết định thành lập Ban quản lý 

dự án, người quyết định đầu tư của các dự án được giao làm chủ đầu tư trong việc thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được người quyết 

định đầu tư ủy quyền; 

b) Trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án (kể cả trong trường hợp Điều 

chỉnh, bổ sung); 

c) Trình thẩm định, phê duyệt các nội dung thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư theo nhiệm vụ 

được giao và theo quy định của pháp luật; 

d) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình triển khai thực hiện các dự án được giao quản 

lý; đề xuất biện pháp phối hợp xử lý những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của 

mình; 

e) Giải trình các nội dung cần thiết theo yêu cầu của người quyết định thành lập Ban quản lý 

dự án, người quyết định đầu tư. 

2. Đối với chủ đầu tư ủy thác quản lý dự án, chủ quản lý sử dụng công trình: 

a) Thực hiện các quyền, nghĩa vụ đối với chủ đầu tư ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký 

kết và theo quy định của pháp luật có liên quan; chịu sự kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư 

trong quá trình thực hiện các dự án nhận ủy thác quản lý dự án; 

b) Tiếp nhận, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng và tạm ứng, thanh toán, quyết toán với 

nhà thầu theo ủy quyền của chủ đầu tư; 

c) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án của chủ đầu tư theo ủy quyền và theo quy định của 

pháp luật có liên quan; 

d) Phối hợp với chủ quản lý sử dụng công trình khi lập, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây 

dựng công trình, tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng và nghiệm thu, bàn giao công trình 

hoàn thành vào vận hành, sử dụng (kể cả việc bảo hành công trình theo quy định); 

đ) Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư hoặc chủ quản lý sử dụng công trình theo 

quy định của pháp luật về xây dựng; quản lý công trình xây dựng hoàn thành trong trường 

hợp chưa xác định được chủ quản lý sử dụng công trình hoặc theo yêu cầu của người quyết 

định đầu tư. 

3. Đối với nhà thầu xây dựng: 

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu, đàm phán, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn theo 

quy định của pháp luật hoặc theo ủy quyền của chủ đầu tư có dự án được ủy thác quản lý dự 

án; 

b) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với nhà thầu xây dựng theo quy định của hợp đồng 

xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan; 

c) Tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các đề 

xuất, vướng mắc của nhà thầu trong quá trình thực hiện. 
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4. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp: 

a) Thực hiện (hoặc theo ủy quyền) các thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị dự án, cấp 

giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật; 

b) Trình cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định dự án, thiết kế và dự 

toán xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

c) Chủ trì phối hợp với UBND các cấp trong việc thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt 

bằng và tái định cư; 

d) Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác quản lý hành chính, bảo đảm an 

ninh, an toàn cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án, bàn giao công trình vào sử dụng; 

đ) Báo cáo, giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình thực hiện quản lý dự 

án (khi được yêu cầu), sự cố công trình, an toàn trong xây dựng và đề xuất biện pháp phối 

hợp xử lý những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của mình; 

e) Chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng 
1. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại hoạt 

động, thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu vực theo quy định của Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP của các Bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. 

2. Tổng hợp các báo cáo định kỳ của Bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

nhà nước về tình hình hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi 

quản lý. 

3. Hướng dẫn xử lý kịp thời các vướng mắc về tổ chức lại, thành lập Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng và hoạt động của các Ban này theo yêu cầu của người quyết định đầu tư, chủ 

đầu tư. 

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng cho các Bộ 

ngành, địa phương và doanh nghiệp khi có yêu cầu. 

5. Phối hợp với các Hội nghề nghiệp có liên quan hướng dẫn việc đánh giá Điều kiện năng 

lực của các Ban quản lý dự án, xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động, năng lực hành nghề 

đối với tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Điều 19. Trách nhiệm của người quyết định thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu 

vực, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư 
1. Người quyết định thành lập Ban quản lý dự án có trách nhiệm: 

a) Quyết định việc thành lập, sáp nhập và giải thể Ban quản lý dự án theo quy định của pháp 

luật; 

b) Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban quản lý dự án; 

c) Bổ nhiệm, miễn nhiệm giám đốc, các nhân sự chủ chốt của Ban quản lý dự án; 

d) Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án; 

đ) Theo dõi, chỉ đạo Ban quản lý dự án thực hiện các nhiệm vụ được giao và thực hiện chế 

độ báo cáo trong đầu tư xây dựng theo quy định, hiện hành; 

e) Hỗ trợ về kinh phí hoạt động, phương tiện làm việc cho Ban quản lý dự án trong trường 

hợp cần thiết; 

g) Giám sát, kiểm tra theo định kỳ và đột xuất đối với hoạt động của Ban quản lý dự án theo 

quy định của Thông tư này; 

h) Định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của các Ban quản lý dự án thuộc thẩm 

quyền quản lý với cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp. 

2. Người quyết định đầu tư có trách nhiệm: 

a) Quyết định hình thức quản lý dự án áp dụng khi quyết định đầu tư; 

b) Quyết định phương án, biện pháp sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của các Ban quản lý dự 

án hiện có thuộc thẩm quyền quản lý theo hướng dẫn của Thông tư này, phù hợp với Điều 

kiện cụ thể của mình. 
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3. Chủ đầu tư có trách nhiệm: 

a) Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình theo quy định của Luật 

Xây dựng và pháp luật có liên quan; 

b) Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án trong 

trường hợp dự án được giao cho Ban QLDA chuyên ngành, khu vực thực hiện; 

c) Nhận bàn giao công trình hoàn thành từ Ban QLDA chuyên ngành, khu vực sau khi công 

trình đã được nghiệm thu hoàn thành và tổ chức bàn giao theo quy định của pháp luật về 

xây dựng. 

Điều 20. Xử lý chuyển tiếp 
1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án sử dụng vốn nhà nước được quyết định 

thành lập trước ngày Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động cho đến 

khi hoàn thành dự án, đưa công trình vào khai thác sử dụng. Đối với dự án thực hiện theo 

hình thức thuê tư vấn quản lý dự án trước ngày Luật Xây dựng có hiệu lực, đã lựa chọn 

được nhà thầu tư vấn quản lý dự án được tiếp tục ký kết, thực hiện hợp đồng tư vấn quản lý 

dự án cho đến khi dự án hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng. 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án sử dụng vốn nhà nước được quyết định 

thành lập trong thời gian từ ngày 01/01/2015 đến ngày 05/8/2015 không đáp ứng Điều kiện 

quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật Xây dựng phải thực hiện chuyển đổi hình thức quản lý 

dự án được áp dụng. 

3. Đối với việc tổ chức lại hoạt động và thành lập các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

chuyên ngành, khu vực: 

a) Người có thẩm quyền quyết định thành lập Ban QLDA chuyên ngành, khu vực có trách 

nhiệm sắp xếp, tổ chức lại hoạt động, thành lập các Ban QLDA chuyên ngành, khu vực 

thuộc phạm vi quản lý của mình theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP và hướng 

dẫn tại Thông tư này. Việc sắp xếp, tổ chức lại hoạt động, thành lập các Ban QLDA chuyên 

ngành, khu vực phải được hoàn thành trước ngày 31/10/2016; 

b) Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước căn cứ Điều kiện cụ thể thực hiện dự án có 

trách nhiệm đề xuất phương án chuyển đổi hình thức quản lý đối với dự án của mình để báo 

cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. 

Điều 21. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016; 

2. Quy định trước đây về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Thông tư số 

03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Quy định chi Tiết một số nội dung của Nghị định số 

12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình, Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Quy định chi Tiết một số nội dung về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng hết 

hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đối với những nội dung quy định hướng 

dẫn tại Thông tư này, đề nghị tổ chức, cá nhân gửi ý kiến góp ý về Bộ Xây dựng để xem 

xét, chỉnh sửa cho phù hợp./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương Đảng và các 

ban của Đảng; 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Bùi Phạm Khánh 
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PHỤ LỤC I 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

TÊN ĐƠN VỊ THÀNH LẬP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: …………, ngày…… tháng…… năm…… 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng... 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH... 
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số... /2016/TT-BXD ngày.../.../ 2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực 

hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình 

thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ.... 

Theo đề nghị.... 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng (tên Ban quản lý dự án). 

Điều 2. Hiệu Lực thi hành Quyết định... 

Điều 3. Các đơn vị ……… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN 

QLDA 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

QUY CHẾ MẪU 
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định……..) 

I. Vị trí pháp lý của Ban QLDA 
1. Tên Ban QLDA

- Tên giao dịch: 

- Tên tiếng Anh (nếu có): 

- Trụ sở giao dịch chính: Số nhà, đường phố thuộc xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành 

phố) 

- Ban QLDA... được thành lập theo Quyết định số... ngày, tháng, năm của Bộ trưởng...(Chủ 

tịch UBND tỉnh, huyện/ HĐTV, HĐQT tập đoàn, tổng công ty...) 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà).... 

- Nơi đăng ký hoạt động của Ban quản lý dự án... 

2. Vị trí pháp lý

- Ban QLDA... là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, UBND, hoạt động theo cơ chế 

tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. (Đối với Ban QLDA do Chủ tịch HĐTV, HĐQT của tập 

đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định thành lập thì Ban QLDA... là đơn vị thành 

viên hạch toán độc hoặc là chi nhánh hạch toán phụ thuộc công ty Mẹ, hoạt động theo cơ 

chế tự bảo đảm kinh phí hoặc được cấp kinh phí hoạt động). 
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- Ban QLDA... có con dấu riêng, có tài Khoản tại Kho Bạc Nhà nước.... (Ngân hàng thương 

mại...) để giao dịch theo quy định của pháp luật. 

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA 

1. Chức năng 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.... (tên Ban quản lý dự án) thực hiện các chức năng theo 

Quyết định thành lập Ban QLDA và theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 

     /2016/TT-BXD ngày, tháng, năm của Bộ Xây dựng, gồm: 

- Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do 

người quyết định đầu tư giao; 

- Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án 

được ký kết; 

- Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; 

- Tổ chức quản lý các dự án do mình làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp 

đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ Điều kiện 

năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật; 

- Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết 

thúc xây dựng; 

- Thực hiện các chức năng khác do người quyết định thành lập Ban quản lý dự án giao. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn 
Ban quản lý dự án... có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản 

lý dự án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Điều 8 của Thông tư số     /2016/TT-

BXD ngày, tháng, năm của Bộ Xây dựng gồm: 

- Các nhiệm vụ, nội dung quản lý dự án quy định tại Điều 66 của Luật Xây dựng và của 

pháp luật có liên quan gồm: 

… 

- Các nhiệm vụ được xác định theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký giữa chủ đầu tư 

với Ban QLDA gồm: 

… 

- Các nhiệm vụ phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan và nhiệm vụ khác (nếu có) do 

người quyết định đầu tư giao gồm: 

… 

- Ban QLDA... có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây 

dựng và quy định của pháp luật có liên quan gồm: 

… 

III. Cơ cấu tổ chức, quyền và trách nhiệm các thành viên của Ban QLDA 

1. Cơ cấu tổ chức và biên chế Ban QLDA 
1.1. Ban giám đốc Ban quản lý dự án... gồm: Giám đốc, các Phó giám đốc Ban QLDA 

- Giám đốc Ban quản lý dự án (Ông, Bà...) do.... (người quyết định thành lập Ban QLDA) 

bổ nhiệm và miễn nhiệm, có trách nhiệm:... 

- Phó Giám đốc Ban quản lý dự án (Ông, Bà...) do... (người quyết định thành lập Ban 

QLDA) bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA, có trách nhiệm:... 

- Kế toán trưởng Ban QLDA (Ông, Bà...) do.... (người quyết định thành lập Ban) bổ nhiệm 

và miễn nhiệm, có trách nhiệm:... 

1.2. Khối các phòng (ban) chức năng, nghiệp vụ gồm: 

- Văn phòng Ban QLDA; 

- Phòng kế hoạch - tổng hợp; 

- Phòng kỹ thuật - thẩm định; 

- Phòng Tài chính - kế toán; 

- Các phòng (ban) khác (nếu cần thiết) theo yêu cầu cụ thể của dự án. 

1.3. Khối các phòng (ban) Điều hành dự án 

- Ban QLDA... có các phòng (ban) Điều hành dự án sau đây: 

- Phòng (ban) Điều hành dự án...; 
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- Phòng (ban) Điều hành dự án...; 

… 

- Phòng (ban) Điều hành dự án có 01 giám đốc quản lý dự án do Giám đốc Ban QLDA bổ 

nhiệm, miễn nhiệm để trực tiếp Điều hành quản lý thực hiện dự án được giao. Giám đốc 

quản lý dự án phải có đủ Điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

1.4. Biên chế Ban quản lý dự án 

- Giám đốc Ban QLDA có trách nhiệm xây dựng, sửa đổi bổ sung Đề án vị trí việc làm để 

làm cơ sở xác định số lượng người làm việc phù hợp với nhu cầu và nhiệm vụ được giao 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng lao động của Ban QLDA được căn cứ vào 

nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức Ban 

QLDA, quỹ tiền lương được giao và quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Quyền, trách nhiệm của các thành viên Ban quản lý dự án 
2.1. Quyền và trách nhiệm của giám đốc Ban quản lý dự án 

- Giám đốc Ban QLDA chịu trách nhiệm trước...(người quyết định thành lập) và pháp luật 

về quản lý, Điều hành toàn bộ hoạt động của Ban QLDA và là chủ tài Khoản của đơn vị; 

- Xây dựng, ban hành Quy chế làm việc và các quy định khác về hoạt động của Ban QLDA; 

- Phân công nhiệm vụ của các phó giám đốc và thành viên Ban QLDA; tuyển dụng, đề bạt, 

bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật các chức danh Trưởng, Phó trưởng 

phòng (ban), nhân viên thuộc Ban QLDA; 

- Tổ chức, chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất (nếu có) của Ban QLDA, đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác của các phòng (ban) và của các thành viên 

Ban QLDA; 

- Ký các văn bản, hợp đồng xây dựng với các nhà thầu được lựa chọn, hợp đồng lao động 

đối với cán bộ, viên chức Ban QLDA. 

2.2. Quyền và trách nhiệm của các Phó giám đốc Ban QLDA 

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được giám đốc Ban QLDA phân công hoặc 

ủy quyền; thực hiện chế độ báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; 

- Chịu trách nhiệm trước giám đốc Ban QLDA và người quyết định thành lập Ban QLDA về 

kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; 

- Tham gia các cuộc họp, đề xuất hoặc kiến nghị về các giải pháp, biện pháp cần thiết để 

thực hiện các nhiệm vụ của Ban QLDA; 

2.3. Quyền, nghĩa vụ của viên chức Ban QLDA 

- Được bảo đảm về Điều kiện làm việc, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ và được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật; 

- Có trách nhiệm thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt pháp luật, 

chính sách hiện hành và quy chế làm việc của đơn vị; có quyền từ chối thực hiện công việc 

được giao khi xét thấy công việc đó ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của đơn vị, nhưng 

phải được sự chấp thuận của Trưởng phòng (ban) phụ trách; 

- Có quyền đề xuất đóng góp ý kiến, biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao và xây dựng 

đơn vị; 

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng (ban) và Ban Giám đốc Ban QLDA về kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ được giao; 

- Có trách nhiệm bảo quản và sử dụng Tiết kiệm, hiệu quả tài sản của đơn vị. 

IV. Chế độ làm việc của Ban quản lý dự án 
1. Nguyên tắc làm việc của Ban QLDA 

- Đối với Ban giám đốc Ban QLDA... 

- Đối với phòng (ban) chức năng, nghiệp vụ và Điều hành dự án... 

- Đối với viên chức, lao động của Ban QLDA.... 

2. Chế độ hội họp, báo cáo 

- Chế độ họp với người quyết định đầu tư, các nhà thầu, giao ban nội bộ Ban QLDA... 

- Chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ của Ban QLDA, các phòng (ban)... 
1322



3. Chế độ kiểm tra, giám sát 

- Chế độ kiểm tra, giám sát đối với dự án được giao quản lý...; 

- Chế độ kiểm tra, giám sát các hoạt động trong nội bộ Ban QLDA... 

4. Chế độ phối hợp công tác 

- Giữa các phòng (ban) của Ban QLDA...; 

- Giữa Ban QLDA với các cơ quan, dom vị chức năng của người quyết định thành lập Ban 

QLDA, người quyết định đầu tư...; 

- Giữa Ban QLDA với tổ chức, cá nhân có liên quan... 

V. Tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án 
1. Chế độ tài chính 

- Là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị 

định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công 

lập (là đơn vị hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc công ty Mẹ trong trường hợp 

Ban QLDA do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thành lập); 

- Được mở tài Khoản tại Kho bạc Nhà nước; được mở tài Khoản giao dịch tại Ngân hàng 

thương mại để phản ánh các Khoản thu, chi từ hoạt động quản lý dự án theo quy định pháp 

luật; 

- Có tổ chức bộ máy kế toán Ban QLDA theo quy định của Luật Kế toán, có trách nhiệm 

quản lý sử dụng Tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn kinh phí được cấp để thực hiện dự án theo 

quy định của pháp luật. 

- Hàng năm, Ban QLDA có trách nhiệm lập dự toán thu, chi và mở sổ kế toán theo dõi, quản 

lý sử dụng các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật; báo cáo tổng hợp dự toán và 

quyết toán hàng năm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Các nguồn tài chính của Ban QLDA gồm: 

- Vốn đầu tư phát triển của các dự án được giao hoặc được ủy thác quản lý thực hiện; 

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên (nếu có); 

- Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ trong trường hợp cần thiết (nếu có); 

- Các Khoản thu từ hoạt động quản lý dự án gồm...; 

- Các Khoản thu khác (nếu có)... 

3. Nội dung chi 

- Chi thường xuyên gồm…..: 

- Chi không thường xuyên gồm:...; 

4. Sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm 

- Trích lập các quỹ gồm:…; 

- Trả thu nhập tăng thêm cho người lao động...; 

- Các Khoản thuê, khoán…; 

- Sử dụng các quỹ của Ban QLDA... 

5. Quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị... 

VI. Mối quan hệ công tác của Ban quản lý dự án 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng... có các mối quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức 

sau: 

1. Đối với người quyết định thành lập Ban QLDA, người quyết định đầu tư (tên cơ quan, tổ 

chức...) 

- Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trực tiếp của người quyết định thành lập, người quyết 

định đầu tư về thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; 

- Trình... phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban QLDA (kể cả việc Điều chỉnh, bổ sung); 

- Trình... thẩm định, phê duyệt các nội dung thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư theo nhiệm 

vụ được giao và theo quy định của pháp luật; 

- Báo cáo, đề xuất và giải trình các nội dung cần thiết theo yêu cầu của người quyết định 

thành lập, người quyết định đầu tư; 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của người quyết định thành lập, người quyết 

định đầu tư trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án. 
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2. Đối với chủ đầu tư ủy thác quản lý dự án, chủ quản lý sử dụng công trình (tên cơ quan, tổ 

chức...) 

- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ đối với các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý 

dự án; 

- Phối hợp với chủ quản lý sử dụng công trình khi lập, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng 

công trình, tổ chức lựa chọn nhà thầu và nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng hoàn 

thành vào vận hành, sử dụng (kể cả việc thực hiện bảo hành công trình theo quy định); 

- Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư hoặc chủ quản lý sử dụng theo 

quy định của pháp luật; quản lý công trình xây dựng hoàn thành trong thời gian chưa xác 

định được đơn vị quản lý sử dụng công trình theo yêu cầu của người quyết định đầu tư. 

3. Đối với nhà thầu thi công xây dựng (tên cơ quan, tổ chức...) 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư 

hoặc được ủy thác quản lý thực hiện; đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng với nhà thầu 

xây dựng được lựa chọn theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ đối với nhà thầu xây dựng theo quy định của hợp đồng xây 

dựng và quy định của pháp luật có liên quan; 

- Tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các đề 

xuất, vướng mắc của nhà thầu trong quá trình thực hiện. 

5. Đối với cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp 

- Thực hiện (hoặc theo ủy quyền) các thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị dự án, chuẩn 

bị xây dựng theo quy định của pháp luật; 

- Trình cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định dự án, thiết kế và dự toán 

xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

- Chủ trì phối hợp với UBND các cấp (tên cơ quan, tổ chức...) trong việc thực hiện công tác 

bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi dự án có yêu cầu về thu hồi đất để 

xây dựng; 

- Phối hợp với chính quyền địa phương (tên cơ quan, tổ chức...) trong công tác quản lý hành 

chính, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn của cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án và 

bàn giao công trình vào khai thác, sử dụng; 

- Báo cáo, giải trình về tình hình thực hiện quản lý dự án khi được yêu cầu, về sự cố công 

trình, an toàn trong xây dựng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đề xuất biện pháp 

phối hợp xử lý những vấn đề vượt quá thẩm quyền; 

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật. 

VII. Hiệu lực thi hành 
- Quy chế hoạt động của Ban QLDA... có hiệu lực kể từ ngày ký; 

- Các thành viên của Ban quản lý dự án có trách nhiệm... 

- Các cơ quan, tổ chức có liên quan gồm:.... có trách nhiệm... 

- Trường hợp cần thiết, Quy chế hoạt động của Ban QLDA... được sửa đổi, bổ sung theo đề 

nghị của Giám đốc Ban QLDA 

  

  NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN 

QLDA 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 18/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THẨM ĐỊNH, PHÊ 

DUYỆT DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng 

và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi Tiết và hướng dẫn một số nội dung 

về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi Điều chỉnh:

a) Thông tư này quy định chi Tiết về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết

kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 

59/2015/NĐ-CP). 

b) Việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư và quyết định

chủ trương đầu tư được thực hiện theo pháp luật về đầu tư và pháp luật về đầu tư công. 

2. Đối tượng áp dụng: cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc các Bộ quản lý công trình

xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; người quyết định đầu tư, chủ 

đầu tư và tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Người đề nghị thẩm định là chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư ủy quyền bằng văn

bản hoặc cơ quan, tổ chức được người quyết định đầu tư giao trong trường hợp chưa xác 

định được chủ đầu tư. 

2. Cơ quan thẩm định là cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp hoặc cơ quan

chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư được quy định tại Điều 10, Điều 24, Điều 

25 và Điều 26 Nghị định 59/2015/NĐ-CP. 

Điều 3. Nguyên tắc thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công 

trình 
1. Trình, thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình đúng thẩm quyền, bảo

đảm quy trình và thời hạn thẩm định theo quy định. 

2. Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng được thực hiện với toàn bộ công trình hoặc từng

công trình của dự án hoặc theo giai đoạn, gói thầu của dự án nhưng phải bảo đảm sự thống 

nhất, đồng bộ về nội dung, cơ sở tính toán trong các kết quả thẩm định. 

3. Công khai, minh bạch về trình tự, thủ tục, hồ sơ, kết quả thẩm định và tuân thủ các quy

định về cải cách thủ tục hành chính trong quá trình thẩm định. 
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4. Phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình đúng thẩm quyền hoặc theo ủy 

quyền sau khi có Thông báo kết quả thẩm định và hồ sơ trình phê duyệt đã được bổ sung, 

hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan thẩm định. 

5. Đối với dự án có số bước thiết kế nhiều hơn so với quy định, cơ quan chuyên môn về xây 

dựng chỉ thẩm định hồ sơ thiết kế tại bước thiết kế theo quy định của pháp luật, các bước 

thiết kế còn lại do người quyết định đầu tư quyết định việc tổ chức thẩm định, phê duyệt. 

Trường hợp tên gọi và nội dung của các bước thiết kế của dự án thực hiện theo thông lệ 

quốc tế khác với bước thiết kế theo quy định, cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thẩm 

định hồ sơ thiết kế có nội dung tương ứng với bước thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật hoặc 

thiết kế bản vẽ thi công. 

Điều 4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thẩm định, phê duyệt dự án và 

thiết kế, dự toán xây dựng công trình 
1. Trách nhiệm của người quyết định đầu tư: 

a) Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình thẩm định phù hợp với quy mô, nguồn vốn 

sử dụng của dự án, loại và cấp công trình xây dựng. Đối với dự án sử dụng vốn hỗn hợp, 

người quyết định đầu tư xác định loại nguồn vốn sử dụng để làm cơ sở thực hiện trình, thẩm 

định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 

b) Phân công, kiểm tra việc thực hiện công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn trực 

thuộc; 

c) Phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo 

quy định của pháp luật. 

2. Trách nhiệm của chủ đầu tư: 

a) Trình thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy 

định của Thông tư này; tổ chức thẩm định làm cơ sở xem xét, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi 

công, dự toán xây dựng công trình đối với trường hợp thiết kế ba bước; 

b) Kiểm tra, soát xét và chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm định và pháp luật về tính pháp 

lý, nội dung của hồ sơ trình thẩm định; giải trình, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo yêu 

cầu của cơ quan thẩm định; 

c) Lựa chọn trực tiếp tư vấn có đủ Điều kiện năng lực để thực hiện công tác thẩm tra phục 

vụ thẩm định và chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung công tác thẩm tra của tư vấn đáp ứng 

yêu cầu thẩm tra; 

d) Lưu trữ hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. 

3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thẩm định: 

a) Tổ chức thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định của pháp 

luật; 

b) Tuân thủ quy định về quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thẩm định theo quy định 

tại Điều 71 và Điều 87 của Luật Xây dựng; 

c) Báo cáo, giải trình về công tác thẩm định theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền khi cần thiết; 

d) Lưu trữ hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan đến công tác thẩm định theo quy định tại 

Khoản 4 Điều 9 của Thông tư này. 

4. Trách nhiệm của tổ chức tư vấn xây dựng: 

a) Tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của tư vấn xây dựng được quy định tại Điều 70 và Điều 

86 của Luật Xây dựng khi lập, thẩm tra dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng 

công trình; 

b) Cung cấp đầy đủ hồ sơ và giải trình, chỉnh sửa nội dung hồ sơ trình thẩm định theo yêu 

cầu của chủ đầu tư và cơ quan thẩm định. 

Chương II 

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Điều 5. Trình tự thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình 
Trình tự thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 11 

và Điều 30 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau: 
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1. Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ trước khi trình thẩm định dự án 

và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 

2. Trình thẩm định dự án: 

a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Hồ sơ trình thẩm định được gửi đến cơ 

quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; 

b) Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách: Hồ sơ trình thẩm định được gửi 

đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để thẩm định thiết kế cơ sở (hoặc thiết 

kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật) và đến cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư để thẩm định 

các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng, thiết kế công nghệ (nếu có); 

c) Đối với dự án sử dụng vốn khác: Hồ sơ trình thẩm định được gửi đến cơ quan chuyên 

môn về xây dựng theo phân cấp để thẩm định thiết kế cơ sở (hoặc thiết kế bản vẽ thi công 

đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) đối với dự án đầu tư xây dựng có 

công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh 

quan, môi trường và an toàn cộng đồng. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định 

đầu tư thẩm định các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng, thiết kế công nghệ (nếu có); 

d) Đối với các dự án còn lại không thuộc đối tượng thẩm định của cơ quan chuyên môn về 

xây dựng, cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định toàn bộ các 

nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

3. Trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công 

trình: 

a) Đối với công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Hồ sơ trình thẩm định 

được gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để thẩm định; 

b) Đối với công trình thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách: Hồ sơ trình thẩm 

định được gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để thẩm định. Riêng đối 

với phần thiết kế công nghệ, thiết kế của công trình cấp IV, công trình xây dựng lưới điện 

trung áp, hồ sơ trình thẩm định được gửi đến cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết 

định đầu tư để thẩm định; 

c) Đối với công trình của dự án sử dụng vốn khác thuộc đối tượng do cơ quan chuyên môn 

về xây dựng thẩm định theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP: 

Hồ sơ trình thẩm định được gửi đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để 

thẩm định thiết kế xây dựng và đến cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư 

để thẩm định thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng; 

d) Đối với công trình không thuộc đối tượng thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng, cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định toàn bộ các nội 

dung của thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình. 

4. Cơ quan thẩm định tổ chức thực hiện thẩm định theo trình tự, nội dung quy định từ Điều 

5 đến Điều 9 của Thông tư này. 

Điều 6. Hồ sơ trình thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công 

trình 
1. Người đề nghị thẩm định trình một (01) bộ hồ sơ (hồ sơ gốc) đến cơ quan thẩm định theo 

quy định tại Điều 5 của Thông tư này để tổ chức thẩm định. Trường hợp cần lấy ý kiến phối 

hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ quan thẩm định yêu cầu người trình thẩm định 

bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến. 

2. Hồ sơ trình thẩm định phải bảo đảm tính pháp lý, phù hợp với nội dung đề nghị thẩm 

định. Hồ sơ trình thẩm định được xem là hợp lệ khi bảo đảm các nội dung quy định tại 

Khoản 3, 4, 5 của Điều này, đúng quy cách, được trình bày bằng tiếng Việt hoặc song ngữ 

(ngôn ngữ chính là tiếng Việt) và được người đề nghị thẩm định kiểm tra, đóng dấu xác 

nhận. 
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3. Hồ sơ trình thẩm định dự án, thiết kế cơ sở gồm: Tờ trình thẩm định và danh Mục hồ sơ 

trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. 

4. Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm: Tờ trình thẩm 

định và danh Mục hồ sơ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị 

định số 59/2015/NĐ-CP. 

5. Hồ sơ trình thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công 

trình gồm: Tờ trình thẩm định và danh Mục hồ sơ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 

06 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. 

Điều 7. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình thẩm định 
1. Cơ quan thẩm định có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ 

trình thẩm định được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ trình thẩm định được trả 

lại cho người đề nghị thẩm định khi bị từ chối tiếp nhận trong các trường hợp quy định tại 

Khoản 4 Điều này. 

2. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, cơ quan thẩm định có trách nhiệm xem xét, gửi 

văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến người đề nghị thẩm định (nếu cần, việc 

yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu một (01) lần trong quá trình thẩm định) hoặc trả lại 

hồ sơ thẩm định trong trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều này. Trong thời hạn 

hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan thẩm định, nếu người đề nghị 

thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì cơ quan thẩm định dừng việc thẩm định, 

người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu. 

3. Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm nộp phí thẩm định cho cơ quan thẩm định. Mức 

phí thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định 

của Bộ Tài chính. 

4. Cơ quan thẩm định từ chối tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định trong các trường hợp: 

a) Trình thẩm định không đúng với thẩm quyền của cơ quan thẩm định; 

b) Dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình không thuộc đối tượng phải 

thẩm định theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

c) Hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo về tính pháp lý hoặc không hợp lệ theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này; 

d) Đối với hồ sơ nhận qua đường bưu điện thuộc các trường hợp quy định tại Điểm a, b và c 

của Khoản này, cơ quan thẩm định phải có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý 

do từ chối thực hiện thẩm định. 

Điều 8. Thực hiện thẩm định 
1. Việc thẩm định được thực hiện khi cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định 

tại Điều 6 của Thông tư này và kết thúc khi có văn bản Thông báo kết quả thẩm định. Thời 

hạn thẩm định theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 và Khoản 8 Điều 30 của Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP. 

2. Nội dung thẩm định theo quy định tại Điều 58, Điều 83 của Luật Xây dựng và Điều 6, 

Điều 10 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng. 

3. Trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu thực hiện thẩm định, cơ quan 

thẩm định có trách nhiệm gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Thời 

hạn tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 và 

Khoản 3 Điều 30 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. 

4. Trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định có quyền: 

a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp các thông tin tài liệu, số liệu cần thiết để 

phục vụ công tác thẩm định; 

b) Mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm phù hợp tham gia thực hiện 

thẩm định; 

c) Yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định 

hoặc xem xét sử dụng kết quả thẩm tra của chủ đầu tư (trường hợp chủ đầu tư đã thực hiện 

thẩm tra theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Thông tư này); 
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d) Yêu cầu chủ đầu tư giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến thẩm định khi cần thiết; 

đ) Tạm dừng thẩm định và thông báo kịp thời đến người đề nghị thẩm định các lỗi, sai sót 

về phương pháp tính toán, tải trọng, mô tả bản vẽ, sơ đồ... trong nội dung hồ sơ dẫn đến 

không thể đưa ra kết luận thẩm định. Trường hợp các lỗi, sai sót nêu trên không thể khắc 

phục được trong thời hạn hai mươi (20) ngày thì cơ quan thẩm định dừng việc thẩm định, 

người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu. 

Điều 9. Kết quả thẩm định và thông báo kết quả thẩm định 
1. Kết quả thẩm định phải có đánh giá, kết luận về mức đáp ứng yêu cầu đối với từng nội 

dung thẩm định và toàn bộ nội dung trình thẩm định theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị 

định 59/2015/NĐ-CP; các kiến nghị đối với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư. Nội dung 

xem xét, đánh giá của cơ quan thẩm định được hướng dẫn cụ thể như sau: 

a) Đối với thẩm định dự án, thiết kế cơ sở: Đánh giá về sự phù hợp, mức độ đáp ứng đối với 

chủ trương đầu tư, yêu cầu, nội dung lập dự án, lập thiết kế cơ sở, các tiêu chí phản ánh sự 

cần thiết phải đầu tư xây dựng, tính khả thi và mức độ hiệu quả của dự án; 

b) Đối với thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình: Đánh giá về sự phù hợp, mức độ 

đáp ứng đối với các yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung của thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 

c) Xem xét, cập nhật kết quả thẩm tra phục vụ thẩm định, ý kiến thẩm duyệt về phòng cháy, 

chữa cháy, bảo vệ môi trường và các ý kiến của cơ quan, tổ chức liên quan (nếu có). 

2. Cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo kết quả thẩm định đến người đề nghị thẩm 

định theo hình thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. 

3. Hồ sơ trình thẩm định sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện được cơ quan thẩm định kiểm tra, 

đóng dấu thẩm định trên một (01) bộ hồ sơ dự án, bản vẽ thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế kỹ 

thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. Mẫu dấu thẩm định theo 

quy định tại Phụ lục I của Thông tư này. Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm nộp bản 

chụp (photocopy hoặc file PDF) tài liệu báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế 

và dự toán xây dựng công trình đã đóng dấu thẩm định cho cơ quan thẩm định. 

4. Khi kết thúc công tác thẩm định, cơ quan thẩm định có trách nhiệm: 

a) Lưu trữ, bảo quản một số tài liệu gồm: Tờ trình thẩm định; các kết luận của tổ chức, cá 

nhân tham gia thẩm định; văn bản góp ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan; Thông báo 

kết quả thẩm định; các bản chụp tài liệu đã đóng dấu thẩm định theo quy định tại Khoản 3 

Điều này; 

b) Chuyển trả cho người đề nghị thẩm định các tài liệu trình thẩm định trừ các tài liệu lưu 

trữ quy định tại Điểm a Khoản này. 

Điều 10. Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng 

công trình 
Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo 

quy định tại Điều 11 và Điều 30 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể 

như sau: 

1. Căn cứ yêu cầu thẩm tra của cơ quan thẩm định, chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn trực 

tiếp tổ chức tư vấn có đủ Điều kiện năng lực để thực hiện thẩm tra phục vụ công tác thẩm 

định. 

2. Trường hợp Chủ đầu tư thực hiện việc thẩm tra trước khi trình thẩm định, cơ quan chuyên 

môn về xây dựng xem xét việc sử dụng kết quả thẩm tra để phục vụ công tác thẩm định. 

3. Tổ chức tư vấn được lựa chọn thực hiện thẩm tra phục vụ công tác thẩm định của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Có đủ Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật; 

b) Đã được đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của 

Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng theo quy định tại Điều 69 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. 

Trường hợp tổ chức tư vấn thẩm tra chưa đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng thì 

phải được cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn 

bản; 
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c) Độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và với các nhà thầu tư vấn lập dự án, thiết kế, 

dự toán xây dựng công trình. 

4. Quy trình lựa chọn trực tiếp tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định theo yêu cầu của 

cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định cụ thể như sau: 

a) Cơ quan thẩm định có đề xuất về yêu cầu, phạm vi công việc thẩm tra phục vụ công tác 

thẩm định gồm một số nội dung chủ yếu sau: 

- Các nội dung quy định tại các Điểm c, d, đ Khoản 2 và Khoản 3 Điều 58 của Luật Xây 

dựng đối với thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; 

- Các nội dung quy định tại các Khoản 4 Điều 58 của Luật Xây dựng đối với thẩm định Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật; 

- Các nội dung quy định tại Khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 83 của Luật Xây dựng đối với thẩm 

định thiết kế và dự toán xây dựng công trình. 

b) Căn cứ yêu cầu thẩm tra của cơ quan thẩm định, chủ đầu tư gửi đề nghị thẩm tra kèm 

theo yêu cầu, nội dung thẩm tra và dự thảo hợp đồng (gồm các nội dung như: phạm vi công 

việc, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị hợp đồng, trách nhiệm 

giải trình...) đến tổ chức tư vấn được dự kiến lựa chọn thực hiện thẩm tra; 

c) Trên cơ sở đề nghị thẩm tra của chủ đầu tư, tổ chức tư vấn gửi đề xuất thực hiện công tác 

thẩm tra để chủ đầu tư xem xét, đàm phán, ký kết hợp đồng. 

5. Thời gian thực hiện thẩm tra dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình 

theo quy định tại Khoản 5 Điều 11 và Khoản 4 Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. 

Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông 

báo đến cơ quan thẩm định để giải trình lý do và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện. 

6. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá đối với Báo cáo kết quả thẩm tra do tư vấn 

thực hiện trước khi gửi đến cơ quan thẩm định. Mẫu Báo cáo kết quả thẩm tra phục vụ thẩm 

định thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I của Thông tư này. 

Điều 11. Phân cấp, ủy quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình 
1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 

có thể đề xuất với người có thẩm quyền để quyết định phân cấp cho Sở quản lý công trình 

xây dựng chuyên ngành thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình từ 

cấp II trở xuống sử dụng vốn nhà nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tập đoàn kinh tế, 

tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh. 

2. Căn cứ Điều kiện cụ thể của địa phương, UBND cấp tỉnh quyết định việc thực hiện phân 

cấp hoặc ủy quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án, công 

trình thuộc thẩm quyền thẩm định của các Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 

cho phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện, Ban quản lý khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. 

3. Việc phân cấp theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 của Điều này và các trường hợp ủy 

quyền, phân cấp thẩm định khác (nếu có) phải bảo đảm các nguyên tắc, Điều kiện theo quy 

định tại Khoản 6 Điều 34 của Luật Tổ chức Chính phủ và Điều 13, Điều 14 của Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương. 

Điều 12. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 
Trình tự thẩm định dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thực hiện theo quy định 

tại Điều 5 của Thông tư này. Riêng thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật quy 

định tại Điểm a Khoản 3 Điều 13 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể 

như sau: 

1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành theo quy định tại Điều 76 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP chủ trì thẩm định: 

a) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do 

các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội quyết định đầu tư, trừ những dự án được phân cấp cho Sở quản 

lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 của Thông tư này; 
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b) Thiết kế bản vẽ thi công (trừ phần thiết kế công nghệ), dự toán xây dựng công trình sử 

dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tập đoàn kinh tế, 

tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư, trừ những dự án được phân cấp cho Sở quản lý 

công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 của Thông tư này; 

c) Thiết kế bản vẽ thi công (trừ phần thiết kế công nghệ) công trình cấp đặc biệt, cấp I sử 

dụng vốn khác. 

2. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định: 

a) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh do cấp tỉnh quyết định đầu tư, Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật có công trình từ cấp II trở xuống do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

quyết định đầu tư theo quy định về phân cấp tại Khoản 1 Điều 11 của Thông tư này, trừ các 

dự án quy định tại Khoản 3 Điều này; 

b) Thiết kế bản vẽ thi công (trừ phần thiết kế công nghệ), dự toán xây dựng công trình cấp 

II, cấp III sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành 

chính của tỉnh do cấp tỉnh quyết định đầu tư, do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tập đoàn 

kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư theo quy định về phân cấp tại Khoản 1 

Điều 11 của Thông tư này, trừ các công trình quy định tại Khoản 3 Điều này; 

c) Thiết kế bản vẽ thi công (trừ phần thiết kế công nghệ) công trình công cộng, công trình 

có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng sử dụng vốn khác 

được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ công trình quy định tại Khoản 1 

Điều này. 

3. Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện, các Ban quản lý khu 

công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thiết kế bản vẽ thi công, 

dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định về phân 

cấp tại Khoản 2 Điều 11 của Thông tư này. 

Điều 13. Các quy định khác về thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công 

trình 
1. Đối với dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo tuyến đi qua hai tỉnh trở lên 

thuộc đối tượng do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì cơ quan chuyên môn về 

xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định. 

2. Đối với dự án gồm nhiều công trình có loại, cấp công trình khác nhau, cơ quan chủ trì 

thẩm định là cơ quan có trách nhiệm thẩm định công trình chính hoặc công trình có cấp cao 

nhất của dự án. 

3. Đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng đối tác công tư (PPP), cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư là đơn vị chủ trì tổ 

chức thẩm định dự án. Việc thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công 

trình được thực hiện như đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 11 và Khoản 1 Điều 25 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. 

4. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì thẩm định thiết kế, dự 

toán xây dựng của dự án có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng 

có cấu phần xây dựng gồm các hạng Mục công trình, công việc không quyết định đến Mục 

tiêu đầu tư, an toàn trong vận hành, sử dụng và có tỷ trọng chi phí phần xây dựng nhỏ hơn 

15% tổng mức đầu tư dự án; chủ trì thẩm định đối với báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án sửa 

chữa, cải tạo, nâng cấp công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư. 

5. Dự án sử dụng vốn hỗn hợp có phần tham gia bằng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà 

nước ngoài ngân sách từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng 
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mức đầu tư thì dự án được thẩm định như đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân 

sách. 

Chương III 

PHÊ DUYỆT, ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH 

Điều 14. Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng 
Việc phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 của 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau: 

1. Cơ quan chủ trì thẩm định dự án trực thuộc người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổng 

hợp kết quả thẩm định và trình phê duyệt. Các trường hợp còn lại, người quyết định đầu tư 

xem xét, giao cơ quan chuyên môn trực thuộc tổng hợp kết quả thẩm định và trình phê 

duyệt. 

2. Người quyết định đầu tư phê duyệt dự án gồm các nội dung chủ yếu được quy định tại 

Khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan. 

Việc phê duyệt dự án phải bao gồm các nội dung cụ thể về nguồn vốn, dự kiến bố trí kế 

hoạch vốn theo thời gian thực hiện dự án, số bước thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp 

dụng và thời gian thi công xây dựng công trình. 

3. Mẫu quyết định đầu tư xây dựng quy định tại Phụ lục I của Thông tư này. 

Điều 15. Phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình 
1. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình với 

các nội dung quy định tại Điều 28 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. Người quyết định đầu 

tư được phân cấp hoặc ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 72 của Luật Xây dựng. 

2. Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công 

trình đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

3. Mẫu tờ trình phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định tại 

Phụ lục I của Thông tư này. 

Điều 16. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng 
1. Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách được Điều 

chỉnh trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 61 của Luật Xây dựng. Người quyết 

định đầu tư quyết định đối với các nội dung Điều chỉnh liên quan đến Mục tiêu, quy mô đầu 

tư, địa Điểm, tiến độ thực hiện dự án, tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn sử dụng. 

2. Dự án, thiết kế cơ sở Điều chỉnh thuộc thẩm quyền phê duyệt của người quyết định đầu 

tư phải được tổ chức thẩm định theo trình tự quy định tại Khoản 3 của Điều này. 

3. Trình tự thẩm định dự án, thiết kế cơ sở Điều chỉnh được hướng dẫn cụ thể như sau: 

a) Chủ đầu tư có văn bản đề nghị người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận chủ trương 

Điều chỉnh dự án, trong đó cần làm rõ lý do, nội dung, phạm vi Điều chỉnh và đề xuất giải 

pháp thực hiện; 

b) Căn cứ văn bản chấp thuận của người quyết định đầu tư về chủ trương Điều chỉnh dự án, 

chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ dự án, thiết kế cơ sở Điều chỉnh, trình cơ quan 

chủ trì thẩm định theo phân cấp để thẩm định; 

c) Việc tổng hợp kết quả thẩm định, trình phê duyệt dự án Điều chỉnh quy định tại Khoản 1 

Điều 14 của Thông tư này. 

4. Việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Điều chỉnh của người quyết định đầu tư gồm các 

nội dung được Điều chỉnh hoặc toàn bộ nội dung của dự án sau khi Điều chỉnh. 

5. Cơ quan chủ trì thẩm định dự án, thiết kế cơ sở Điều chỉnh là cơ quan đã chủ trì thẩm 

định đối với dự án, thiết kế cơ sở được duyệt. 

Điều 17. Điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình 
1. Các trường hợp Điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định 

tại Điều 84 của Luật Xây dựng và Điều 11 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 
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2. Người quyết định đầu tư quyết định việc Điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình 

khi việc Điều chỉnh này dẫn đến phải Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Các trường hợp 

Điều chỉnh khác do chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định Điều chỉnh 

của mình. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung Điều 

chỉnh thiết kế xây dựng do mình quyết định thực hiện. 

3. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng Điều chỉnh trong 

các trường hợp: 

a) Điều chỉnh thiết kế xây dựng do có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải 

pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực (trừ trường hợp làm tăng tính an toàn 

cho công trình) và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công 

trình; 

b) Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do việc Điều chỉnh dẫn đến làm vượt tổng mức 

đầu tư hoặc vượt dự toán xây dựng công trình đã được người quyết định đầu tư phê duyệt. 

4. Đối với thiết kế, dự toán xây dựng công trình Điều chỉnh thuộc thẩm quyền quyết định 

của chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều này và không thuộc trường hợp phải thẩm 

định theo quy định tại Khoản 3 Điều này, trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư tự tổ chức 

thẩm định làm cơ sở để xem xét, phê duyệt. 

5. Việc phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình Điều chỉnh của người quyết định 

đầu tư, chủ đầu tư gồm những nội dung được Điều chỉnh hoặc toàn bộ nội dung của thiết kế, 

dự toán xây dựng công trình sau khi Điều chỉnh. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phê 

duyệt thiết kế, dự toán xây dựng Điều chỉnh do mình quyết định Điều chỉnh theo quy định 

tại Khoản 2 Điều này. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng 
Trong công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có 

trách nhiệm: 

1. Chủ trì, hướng dẫn thực hiện công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công 

trình của các Bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp. 

2. Phân công, phân cấp cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc chuyên ngành trong việc tổ 

chức thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 

3. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện công tác thẩm định của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng các cấp. Quyết định thu hồi, hủy kết quả thẩm định hoặc yêu cầu tổ chức 

thẩm định lại khi phát hiện có sai sót trong công tác thẩm định ảnh hưởng đến tính pháp lý, 

chất lượng, an toàn, chi phí và tiến độ xây dựng công trình; tổng hợp báo cáo tình hình thực 

hiện kết quả thẩm định. 

4. Chủ trì phối hợp với các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành xử lý các vướng 

mắc, tồn tại trong công tác thẩm định của các Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, chủ đầu 

tư. 

5. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thẩm định cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan. 

6. Ban hành và hướng dẫn áp dụng các tiêu chí đánh giá trong công tác thẩm định; định mức 

chi phí tư vấn thẩm tra dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 

Điều 19. Trách nhiệm của các Bộ ngành có liên quan 
Trong công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình, các Bộ ngành có 

trách nhiệm: 

1. Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng 

thuộc chuyên ngành do mình quản lý; phân công, phân cấp cơ quan chuyên môn về xây 

dựng thuộc chuyên ngành trong việc tổ chức thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng 

công trình; quyết định thu hồi, hủy kết quả thẩm định hoặc yêu cầu tổ chức thẩm định lại 
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khi phát hiện có sai sót trong công tác thẩm định ảnh hưởng đến tính pháp lý, chất lượng, an 

toàn, chi phí và tiến độ xây dựng công trình. 

b) Phối hợp với các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành khác, UBND cấp tỉnh 

trong việc tổ chức thẩm định đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư xây dựng công 

trình theo tuyến đi qua nhiều địa bàn; 

c) Tổng hợp, báo cáo định kỳ theo Quý về công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây 

dựng công trình thuộc chuyên ngành và gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp, theo dõi trong 15 

ngày đầu tiên của Quý tiếp theo. Mẫu báo cáo về công tác thẩm định được quy định tại Phụ 

lục II của Thông tư này. 

2. Bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị xã hội: 

a) Thực hiện các quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư theo quy định của pháp 

luật đối với các dự án do mình quyết định đầu tư; 

b) Phân công cơ quan chuyên môn trực thuộc để tham gia, phối hợp thẩm định dự án và 

thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật về 

xây dựng; 

c) Kiểm tra công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn trực thuộc, phối hợp xử lý kịp thời 

các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thẩm định. 

Điều 20. Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, cấp huyện 
Trong công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình, UBND cấp tỉnh, 

cấp huyện có trách nhiệm: 

1. Quyết định việc phân công, phân cấp, ủy quyền thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt 

dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn phù hợp với quy định của pháp 

luật về xây dựng và Điều kiện cụ thể của địa phương. 

2. Chỉ đạo và kiểm tra công tác thẩm định của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành, phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện, quyết định thu hồi, 

hủy kết quả thẩm định hoặc yêu cầu tổ chức thẩm định lại khi phát hiện có sai sót trong 

công tác thẩm định ảnh hưởng đến tính pháp lý, chất lượng, an toàn, chi phí và tiến độ xây 

dựng công trình. 

3. Xử lý, giải quyết kịp thời các vướng mắc về quy trình, thủ tục và phối hợp thực hiện công 

tác thẩm định trên địa bàn quản lý. 

4. Tổng hợp, báo cáo định kỳ theo Quý về công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây 

dựng công trình thuộc chuyên ngành và gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp, theo dõi trong 15 

ngày đầu tiên của Quý tiếp theo. Mẫu báo cáo về công tác thẩm định được quy định tại Phụ 

lục II của Thông tư này. 

Điều 21. Xử lý chuyển tiếp và hiệu lực thi hành 
1. Đối với việc thẩm định dự án và thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình: 

a) Dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình đã trình cơ quan có thẩm 

quyền thẩm định trước ngày Thông tư này có hiệu lực không phải trình thẩm định lại và 

được thực hiện thẩm định theo quy định hiện hành trước thời Điểm có hiệu lực của Thông 

tư; 

b) Việc Điều chỉnh dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình sau ngày Thông tư này có 

hiệu lực được thực hiện theo quy định của Thông tư này. 

2. Hiệu lực thi hành: 

a) Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. 

b) Những quy định về thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự 

toán xây dựng công trình được quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 

của Bộ Xây dựng quy định chi Tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 

12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 

10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi Tiết một số nội dung về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của 

Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình và 
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Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

Điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 

của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 

Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Trong quá trình thực hiện Thông tư này nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân góp ý 

kiến gửi về Bộ Xây dựng để xem xét, tiếp thu chỉnh sửa cho phù hợp./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương Đảng và các ban 

của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà 

nước; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Công báo; Website Chính phủ; Website 

Bộ Xây dựng; 

- Lưu: VT, Vụ PC, Cục HĐXD. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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PHỤ LỤC I 
MẪU CÁC VĂN BẢN TRONG QUY TRÌNH THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN, 

THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây 

dựng) 

Mẫu số 01 Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư. 

Mẫu số 02 Báo cáo kết quả thẩm tra dự án. 

Mẫu số 03 Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình. 

Mẫu số 04 Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. 

Mẫu số 05 Quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình. 

Mẫu số 06 Mẫu dấu thẩm định, thẩm tra thiết kế 

  

PHỤ LỤC II 
MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ, DỰ 

TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH THUỘC BỘ QUẢN 

LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH VÀ SỞ XÂY DỰNG THUỘC ỦY 

BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

Mẫu số 01 

Báo cáo tổng hợp định kỳ về công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán 

xây dựng của cơ quan thẩm định thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành. 

Mẫu số 02 

Báo cáo tổng hợp định kỳ về công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán 

xây dựng của Sở Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 24/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016 

THÔNG TƯ 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN 

LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 31, Phụ lục số 2a và Phụ lục số 07 của Thông tư số 

17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân 

tham gia hoạt động xây dựng (sau đây viết là Thông tư số 17/2016/TT-BXD) như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 31 như sau:

“2. Quy định về chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm 

Thông tư này có hiệu lực: 

a) Đối với chứng chỉ hành nghề có ghi thời hạn hiệu lực thì cá nhân được tiếp tục sử dụng

cho đến khi hết hạn. Đối với chứng chỉ hành nghề không ghi thời hạn hiệu lực thì cá nhân 

được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018. Việc tiếp tục sử dụng và chuyển 

đổi chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản này. 

b) Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, cá nhân có chứng chỉ hành nghề quy định tại Điểm

a Khoản này nếu có nhu cầu chuyển đổi chứng chỉ hành nghề thì thực hiện theo quy định tại 

Khoản 3 Điều này. Trường hợp cá nhân không thực hiện chuyển đổi, việc xác định hạng của 

chứng chỉ hành nghề được thực hiện như sau: 

Cá nhân có chứng chỉ hành nghề căn cứ quy định về điều kiện chung tại Khoản 1, Khoản 2 

Điều 45 Nghị định 59/CP và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tương ứng đối với từng lĩnh 

vực quy định tại Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 49, Điều 52 Nghị định 59/CP để thực hiện 

việc kê khai và tự xác định hạng của chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 02a 

Thông tư này làm cơ sở tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định. 

c) Cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng

được hành nghề kiểm định xây dựng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016. Phạm vi hoạt 

động kiểm định xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Nghị định 59/CP 

tương ứng với hạng của chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây 

dựng đã được cấp. 

d) Cá nhân có chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng từ sau ngày 01 tháng 3 năm 2016 được

tiếp tục hành nghề đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016. Việc xác định hạng của chứng chỉ 

hành nghề thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản này. Trường hợp cá nhân có nhu cầu 

chuyển đổi chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều này.” 

2. Bổ sung Phụ lục số 2a ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD bằng Phụ

lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD

bằng Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. 
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 33 của Thông tư số 17/2016/TT-BXD như sau: 

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. Riêng quy định tại 

Khoản 1 Điều 31 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2016; quy định về sát 
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hạch, cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 

tháng 12 năm 2016.” 

Điều 3. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, 

dự toán xây dựng công trình. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2016. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về năng lực hoạt động xây dựng có trách nhiệm 

giải quyết, hướng dẫn việc xác định năng lực hoạt động xây dựng khi được cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan đề nghị hoặc yêu cầu. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân có ý kiến gửi về 

Bộ Xây dựng để xem xét, tiếp thu chỉnh sửa cho phù hợp. 

  

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc 

TW; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

-Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa 

án NDTC; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư 

pháp; 

- Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc 

TW; 

- Công báo, Website của CP, Website 

của Bộ XD;  

- Lưu: VT, PC, HĐXD. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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PHỤ LỤC SỐ 01 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng) 

Phụ lục số 02a 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN VÀ XÁC ĐỊNH HẠNG 

CỦA CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
1. Họ và tên:......................................................................................................................  

2. Trình độ chuyên môn: ....................................................................................................  

3. Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp (năm, tháng): ...................................................  

4. Đơn vị công tác: ...........................................................................................................  

5. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng: 

STT Thời gian công tác 
(Từ tháng, năm đến 

tháng, năm) 

Đơn vị công tác/Hoạt 

động độc lập 
(Ghi rõ tên đơn vị, số 

điện thoại liên hệ) 

Nội dung hoạt động xây 

dựng 
(Ghi rõ lĩnh vực hoạt động, 

chức danh hành nghề hoạt 

động xây dựng) 

Ghi 

chú 

1         

2         

…         

          

6. Số Chứng chỉ hành nghề đã được cấp: …… Ngày cấp: ……….Nơi cấp: …………….(1) 

7. Tự xếp Hạng: ……………………………………...(2) 

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm./. 

 

Xác nhận của Cơ quan, Tổ chức quản 

lý trực tiếp(3) 

(Ký, đóng dấu) 

Tỉnh/thành phố, ngày …/…/… 

NGƯỜI KHAI 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

  

Ghi chú: 
(1) Cá nhân nộp kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề đã được cấp. 
(2) Cá nhân tự xếp Hạng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Thông tư này. 
(3) Xác nhận đối với các nội dung từ Mục 1 đến Mục 6 (Cá nhân tham gia hành nghề độc lập 

không phải lấy xác nhận này). 
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PHỤ LỤC SỐ 02 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng) 

Phụ lục số 07 
KÍ HIỆU NƠI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, CHỨNG 

CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

STT Nơi cấp Kí hiệu STT Nơi cấp Kí hiệu 

I Đối với chứng chỉ do Bộ Xây dựng cấp 

1 Bộ Xây dựng BXD       

II Đối với chứng chỉ hạng II, hạng III do Sở Xây dựng cấp 

1 An Giang ANG 33 Kon Tum KOT 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu BRV 34 Lai Châu LAC 

3 Bắc Giang BAG 35 Lâm Đồng LAD 

4 Bắc Kạn BAK 36 Lạng Sơn LAS 

5 Bạc Liêu BAL 37 Lào Cai LCA 

6 Bắc Ninh BAN 38 Long An LOA 

7 Bến Tre BET 39 Nam Định NAD 

8 Bình Định BID 40 Nghệ An NGA 

9 Bình Dương BDG 41 Ninh Bình NIB 

10 Bình Phước BIP 42 Ninh Thuân NIT 

11 Bình Thuận BIT 43 Phú Thọ PHT 

12 Cà Mau CAM 44 Phú Yên PHY 

13 Cao Bằng CAB 45 Quảng Bình QUB 

14 Cần Thơ CAT 46 Quảng Nam QUN 

15 Đà Nẵng DNA 47 Quảng Ngãi QNG 

16 Đắk Lắk DAL 48 Quảng Ninh QNI 

17 Đắk Nông DAN 49 Quảng Trị QTR 

18 Điện Biên DIB 50 Sóc Trăng SOT 

19 Đồng Nai DON 51 Sơn La SOL 

20 Đồng Tháp DOT 52 Tây Ninh TAN 

21 Gia Lai GIL 53 Thái Bình THB 

22 Hà Giang HAG 54 Thái Nguyên THN 

23 Hà Nam HNA 55 Thanh Hóa THH 

24 Hà Nội HAN 56 Thừa Thiên Huế TTH 

25 Hà Tĩnh HAT 57 Tiền Giang TIG 

26 Hải Dương HAD 58 TP.Hồ Chí Minh HCM 

27 Hải Phòng HAP 59 Trà Vinh TRV 

28 Hậu Giang HGI 60 Tuyên Quang TUQ 

29 Hòa Bình HOB 61 Vĩnh Long VIL 

30 Hưng Yên HUY 62 Vĩnh Phúc VIP 

31 Khánh Hòa KHH 63 Yên Bái YEB 

32 Kiên Giang KIG 64 Chứng chỉ do Hội nghề 

nghiệp cấp 

Bộ Xây 

dựng quy 

định cụ 

thể 
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BỘ TÀI CHÍNH 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 171/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH 

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm 

định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép quy hoạch như sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. 

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép quy hoạch; cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan 

đến việc thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. 

Điều 2. Người nộp lệ phí 
Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch thì 

phải nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

Điều 3. Tổ chức thu lệ phí 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương, Uỷ ban nhân 

dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy 

phép quy hoạch theo quy định tại Điều 47 Luật xây dựng, Điều 40 Luật quy hoạch đô thị có 

nhiệm vụ tổ chức thu, kê khai, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch theo hướng dẫn tại 

Thông tư này. 

Điều 4. Mức thu lệ phí 
1. Mức thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)/01 giấy phép.

2. Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ).

Điều 5. Kê khai, nộp lệ phí 
1. Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai lệ phí theo tháng và quyết toán lệ phí theo năm theo

quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 

22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ. 

2. Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Mục

lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc cấp giấy phép quy 

hoạch và thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán hàng năm của tổ chức thu 

theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 
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Điều 6. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế Thông tư số 

23/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế 

độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. 

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này 

được thực hiện theo hướng dẫn tại Luật phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 

23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật phí và lệ phí; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 

năm 2013 của Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về in, phát 

hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các 

tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Công báo; 

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, 

Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 

- Website Chính phủ; 

- Website Bộ Tài chính; 

- Lưu VT, CST (CST 5). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Thị Mai 
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BỘ TÀI CHÍNH 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 172/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 

XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt động xây dựng như sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng. 

2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây

dựng; cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng; nhà thầu nước ngoài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt 

động xây dựng; 

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ

chức, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, cấp giấy phép hoạt động 

xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; 

c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt

động xây dựng cho tổ chức, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, cấp 

giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài. 

d) Tổ chức xã hội – nghề nghiệp có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây

dựng quy định tại khoản 5 Điều 44 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 

2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng không thuộc đối tượng áp dụng tại 

Thông tư này. 

Điều 2. Người nộp lệ phí 
Tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cá nhân được cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây 

dựng thì phải nộp lệ phí theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

Điều 3. Tổ chức thu lệ phí 
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, cấp giấy phép hoạt động xây 

dựng cho nhà thầu nước ngoài theo quy định tại khoản 5 Điều 44, khoản 2 Điều 58 và khoản 

3 Điều 72 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng có nhiệm vụ tổ chức thu, kê khai, nộp lệ phí cấp chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá 

nhân, cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông 

tư này. 
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Điều 4. Mức thu lệ phí 
1. Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân được quy định như sau: 

a) Mức thu lệ phí cấp lần đầu quy định như sau: 

- Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức: 1.000.000 (một triệu) 

đồng/chứng chỉ. 

- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: 300.000 (ba trăm nghìn) 

đồng/chứng chỉ. 

b) Mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức thu lệ phí tại 

điểm a khoản này. 

2. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài: 2.000.000 (hai triệu) 

đồng/giấy phép. 

3. Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức; cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng cho cá nhân; cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước 

ngoài thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ). 

Điều 5. Kê khai, nộp lệ phí 
1. Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai lệ phí theo tháng và quyết toán lệ phí theo năm theo 

quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 

22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ. 

2. Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Mục 

lục Ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc cấp chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng cho tổ chức, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, 

cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài và thu lệ phí của cơ quan nhà 

nước do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán hàng năm theo chế độ, định mức chi ngân 

sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Thông tư này thay 

thế Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng. 

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này 

được thực hiện theo hướng dẫn tại Luật phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 

23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật phí và lệ phí; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 

năm 2013 của Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về in, phát 

hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các 

tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./. 

  

  
 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Thị Mai 
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BỘ TÀI CHÍNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 209/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016 

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM 

ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ 

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý 

đầu tư phát triển đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án 

đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. 

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 

tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở và các tổ chức, cá 

nhân khác có liên quan đến thu, nộp phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định 

thiết kế cơ sở. 

Điều 2. Người nộp phí 

Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình được quy định tại Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý 

đầu tư phát triển đô thị khi được cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền thẩm 

định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở phải nộp phí theo quy định tại Thông 

tư này. 

Điều 3. Tổ chức thu phí 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ 

sở theo quy định tại Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng là tổ chức thu phí. 

Điều 4. Mức thu phí 

1. Mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở thực hiện

theo quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu:

a) Căn cứ xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu là tổng mức đầu tư

được cấp có thẩm quyền phê duyệt và mức thu, cụ thể như sau: 
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Phí thẩm định dự 

án đầu tư xây 

dựng 

= 
Tổng mức đầu tư 

được phê duyệt 
x Mức thu 

Trường hợp nhóm công trình có giá trị nằm trong khoảng giữa các tổng mức đầu tư ghi trên 

Biểu mức thu thì phí thẩm định đầu tư phải thu được tính theo phương pháp nội suy như 

sau: 

 












 ibit

ibia

iaib

ibit GG
GG

NN
NN  

Trong đó: 

+ Nit là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính (đơn vị tính: %). 

+ Git là quy mô giá trị của nhóm dự án thứ i cần tính phí thẩm định đầu tư (đơn vị tính: giá 

trị công trình). 

+ Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị 

công trình). 

+ Gib là quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị 

công trình). 

+ Nia là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gia (đơn vị tính: %). 

+ Nib là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gib (đơn vị tính: %).  

Trong đó mức thu theo tổng vốn đầu tư dự án được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

b) Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu đối với một dự án đầu tư được xác định 

theo hướng dẫn tại điểm a khoản này nhưng tối đa không quá 150.000.000 (Một trăm năm 

mươi triệu) đồng/dự án. 

Trường hợp đặc biệt, Bộ Xây dựng có đề án đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết định số 

tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu đối với từng dự án cụ thể. 

c) Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với khu đô thị mới được xác định theo hướng 

dẫn tại điểm a khoản này, trong đó tổng mức đầu tư được phê duyệt làm căn cứ tính thu phí 

không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư đã được phê 

duyệt trong dự án. 

d) Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với công trình quy mô nhỏ (thẩm định Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật) sử dụng vốn ngân sách nhà nước được xác định theo hướng dẫn tại điểm 

a khoản này. 

3. Xác định số tiền phí thẩm định thiết kế cơ sở phải thu: 

Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP và dự 

án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác theo quy định của Luật xây dựng và Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP, trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng (theo phân cấp) chủ trì thẩm 

định thiết kế cơ sở của dự án thì mức thu phí thẩm định thiết kế cơ sở của dự án bằng 50% 

phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại điểm 1 Biểu mức thu. 

4. Đối với những dự án đầu tư quy định phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm 

định, nhưng cơ quan nhà nước không đủ điều kiện thẩm định mà phải thuê chuyên gia, tư 

vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định hoặc có yêu cầu chuyên gia, tư vấn thẩm tra hoặc 

đã có thẩm tra trước khi thẩm định thì cơ quan nhà nước chỉ được thu phí bằng 50% (năm 

mươi phần trăm) mức thu phí tương ứng quy định tại điểm 1, 2 Biểu mức thu ban hành kèm 

theo Thông tư này. Chi phí thuê chuyên gia, tư vấn thẩm tra thực hiện theo quy định của Bộ 

Xây dựng. 

Điều 5. Kê khai, nộp phí 

1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng 

trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. 

2. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai phí theo tháng, quyết toán phí theo năm theo quy định 

tại khoản 3 Điều 19 và nộp phí vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 26 

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
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hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của 

Chính phủ. 

Điều 6. Quản lý và sử dụng phí 

1. Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí 

trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ 

chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động theo quy định của Chính phủ 

hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên 

chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước: 

a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm 

định dự án đầu tư xây dựng thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng được để lại 90% trên 

số tiền phí thẩm định thu được và 10% nộp vào ngân sách nhà nước. 

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP và 

dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác (không sử dụng vốn ngân sách nhà nước): Cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở thu phí thẩm định thiết kế cơ sở được để 

lại 50% trên số tiền phí thẩm định thu được và 50% nộp vào ngân sách nhà nước. 

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ 

sở được để lại theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này để chi phí cho công việc thẩm 

định và thu phí theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 

tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật phí và lệ phí. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế Thông tư số 

176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế 

độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. 

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí không hướng dẫn 

tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Luật phí và lệ phí; Nghị định số 

120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 

11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý 

thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-

CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân 

sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ 

chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./. 

 

 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Thị Mai 
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BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÍ THẨM 

ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ 

(Ban hành kèm theo thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính) 

1. Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng 

Tổng 

mức 

đầu tư 

dự án 

(tỷ 

đồng) 

≤ 15 25 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 ≥10.000 

Tỷ lệ 

% 
0,0190 0,0170 0,0150 0,0125 0,0100 0,0075  0,0047 0,0025 0,0020 0,0010 

2. Phí thẩm định thiết kế cơ sở (đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước 

ngoài ngân sách, dự án PPP và dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác): Mức phí thẩm 

định thiết kế cơ sở bằng 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại điểm 1 Biểu 

mức thu. 
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BỘ TÀI CHÍNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 210/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016 

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM 

ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT, PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế 

kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng, bao gồm: Thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán 

xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường 

hợp thiết kế hai bước) khi thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán các công trình xây dựng 

theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là phí thẩm định). 

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Phụ lục I 

ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền thẩm 

định thiết kế, thẩm định dự toán xây dựng và các tổ chức, cá nhân liên quan khác có liên 

quan đến thu, nộp phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. 

Điều 2. Người nộp phí 

Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng khi được cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền thẩm định thiết kế, thẩm 

định dự toán xây dựng phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 3. Tổ chức thu phí 

Cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng quy 

định tại Điều 24, Điều 25 và Điều 26 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 

của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng là tổ chức thu phí. 

Điều 4. Mức thu phí 

1. Mức thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng thực hiện theo

quy định tại Phụ lục 1 và 2 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Số phí thẩm định phải nộp được xác định theo công thức sau:

Số phí thẩm định phải nộp = Chi phí xây dựng x Mức thu. 

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: Là chi phí xây dựng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trong dự toán 

công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt. 
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- Mức thu: Được quy định tại Phụ lục 1 và 2 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 

này. 

3. Trường hợp công trình có chi phí xây dựng nằm trong khoảng giữa các chi phí xây dựng 

ghi trên Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này thì số phí thẩm định phải nộp 

được xác định theo công thức sau: 

)GbGt(
GbGa
NaNbNbNt 




  

Trong đó: 

- Nt: Mức thu theo chi phí xây dựng cần tính (đơn vị tính: Tỷ lệ %); 

- Gt: Chi phí xây dựng cần tính định mức (đơn vị tính: Giá trị công trình); 

- Ga: Chi phí xây dựng cận trên chi phí cần tính định mức (đơn vị tính: Giá trị); 

- Gb: Chi phí xây dựng cận dưới chi phí cần tính định mức (đơn vị tính: Giá trị); 

- Na: Mức thu tương ứng với Ga (đơn vị tính: Tỷ lệ %); 

- Nb: Mức thu tương ứng với Gb (đơn vị tính: Tỷ lệ %). 

4. Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì thẩm định mời tổ chức tư vấn hoặc 

cá nhân có chuyên môn kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định để phục vụ công tác thẩm 

định của mình thì cơ quan chuyên môn về xây dựng thu phí thẩm định theo quy định tại Phụ 

lục số 2 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. Chi phí cho tổ chức tư vấn, cá 

nhân thực hiện thẩm tra do chủ đầu tư chi trả trực tiếp cho tổ chức tư vấn, cá nhân theo mức 

chi phí quy định của Bộ Xây dựng. 

5. Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện công tác 

thẩm định mà thuê tổ chức hoặc cá nhân có năng lực phù hợp thẩm tra phục vụ công tác 

thẩm định thì cơ quan chuyên môn về xây dựng không thu phí thẩm định theo quy định tại 

Thông tư này. Chi phí thẩm tra được chủ đầu tư chi trả trực tiếp cho tổ chức tư vấn, cá nhân 

thực hiện thẩm tra, mức chi phí thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng. 

Điều 5. Kê khai, nộp phí 

1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng 

trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. 

2. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai phí theo tháng, quyết toán phí theo năm theo quy định 

tại khoản 3 Điều 19 và nộp phí vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 26 

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của 

Chính phủ. 

Điều 6. Quản lý và sử dụng phí 

1. Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí 

trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ 

chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động theo quy định của Chính phủ 

hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên 

chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, được để lại 90% 

tổng số tiền phí thẩm định thực thu được để trang trải chi phí cho việc thẩm định và thu phí 

theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. 

Số tiền phí còn lại (10%) tổ chức thu phí phải nộp vào ngân sách nhà nước theo Mục lục 

ngân sách nhà nước hiện hành. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế Thông tư số 

75/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng. 

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí không hướng dẫn 

tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Luật phí và lệ phí; Nghị định số 
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120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 

11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý 

thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-

CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân 

sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ 

chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- Ban Nội chính Trung ương; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Công báo; 

- Ủy ban nhân dân, Sờ Tài chính, Cục 

Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 

- Website Chính phủ; 

- Website Bộ Tài chính; 

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Lưu VT, CST (CST 5). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Thị Mai 
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BIỂU MỨC THU PHÍ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính) 

Phụ lục số 1: Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng (Thẩm 

định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng đối với trường hợp thiết kế ba bước; thiết 

kế bản vẽ thi công, thẩm định dự toán công trình đối với trường hợp thiết kế hai bước) 

1. Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật 

Đơn vị tính: Tỷ lệ% 

Số TT 
Loại công 

trình 

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình 

hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng) 

≤15 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 8.000 

1 
Công trình 

dân dụng 
0,165 0,110 0,085 0,065 0,050 0,041 0,029 0,022 0,019 

2 
Công trình 

công nghiệp 
0,190 0,126 0,097 0,075 0,058 0,044 0,035 0,026 0,022 

3 
Công trình 

giao thông 
0,109 0,072 0,055 0,043 0,033 0,025 0,021 0,016 0,014 

4 

Công trình 

nông nghiệp 

và phát triển 

nông thôn 

0,121 0,080 0,061 0,048 0,037 0,028 0,023 0,017 0,014 

5 
Công trình hạ 

tầng kỹ thuật 
0,126 0,085 0,065 0,050 0,039 0,030 0,026 0,019 0,017 

2. Phí thẩm định dự toán xây dựng 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Số 

TT 

Loại công 

trình 

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình 

hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng) 

≤15 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 8.000 

1 
Công trình 

dân dụng 
0,160 0,106 0,083 0,062 0,046 0,038 0,028 0,021 0,018 

2 
Công trình 

công nghiệp 
0,185 0,121 0,094 0,072 0,055 0,041 0,033 0,023 0,020 

3 
Công trình 

giao thông 
0,106 0,068 0,054 0,041 0,031 0,024 0,020 0,014 0,012 

4 

Công trình 

nông nghiệp 

và phát triển 

nông thôn 

0,117 0,076 0,060 0,046 0,035 0,026 0,022 0,016 0,014 

5 
Công trình hạ 

tầng kỹ thuật 
0,122 0,082 0,062 0,047 0,037 0,029 0,024 0,017 0,014 

Phụ lục số 2: Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng khi cơ 

quan chuyên môn về xây dựng mời tổ chức tư vấn, cá nhân cùng thẩm định (Thẩm 

định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng đối với trường hợp thiết kế ba bước; thiết 

kế bản vẽ thi công, dự toán công trình đối với trường hợp thiết kế hai bước) 

1. Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Số 

TT 

Loại công 

trình 

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình hoặc 

dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng) 

≤15 50 100 200 500 1. 000 2. 000 5. 000 8. 000 

1 
Công trình 

dân dụng 
0,0495 0,0330 0,0255 0,0195 0,0150 0,0123 0,0087 0,0066 0,0057 

2 Công trình 0,0570 0,0378 0,0291 0,0225 0,0174 0,0132 0,0105 0,0078 0,0066 
1352



công 

nghiệp 

3 
Công trình 

giao thông 
0,0327 0,0216 0,0165 0,0129 0,0099 0,0075 0,0063 0,0048 0,0042 

4 

Công trình 

nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn 

0,0363 0,0240 0,0183 0,0144 0,0111 0,0084 0,0069 0,0051 0,0042 

5 

Công trình 

hạ tầng kỹ 

thuật 

0,0378 0,0255 0,0195 0,015 0,0117 0,0090 0,0780 0,0057 0,0051 

2. Phí thẩm định dự toán xây dựng 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Số 

TT 

Loại công 

trình 

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình hoặc 

dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng) 

≤15 50 100 200 500 1. 000 2.000 5.000 8.000 

1 
Công trình 

dân dụng 
0,0480 0,0318 0,0249 0,0186 0,0138 0,0114 0,0084 0,0063 0,0054 

2 
Công trình 

công nghiệp 
0,0555 0,0363 0,0282 0,0216 0,0165 0,0123 0,0099 0,0069 0,006 

3 
Công trình 

giao thông 
0,0318 0,0204 0,0162 0,0123 0,0093 0,0072 0,006 0,0042 0,0036 

4 

Công trình 

nông nghiệp 

và phát triển 

nông thôn 

0,0351 0,0228 0,0180 0,0138 0,0105 0,0078 0,0066 0,0048 0,0042 

5 
Công trình hạ 

tầng kỹ thuật 
0,0366 0,0246 0,0186 0,0141 0,0111 0,0087 0,0072 0,0051 0,0042 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 27/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016 

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2015/NĐ-CP NGÀY 12 

THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây 

dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 

117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử 

dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh 

Thông tư này quy định một số nội dung trong việc xác định các chỉ tiêu thống kê, cung cấp, 

thu thập, xử lý, cập nhật, lưu trữ, bảo quản, bảo mật, công bố và khai thác, sử dụng thông 

tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại Nghị 

định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý 

và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (sau đây gọi tắt là Nghị 

định số 117/2015/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, 

quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Điều 3. Tính pháp lý của cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Thông tin, dữ liệu đã được kiểm tra, xử lý và cập nhật theo quy định trong cơ sở dữ liệu

về nhà ở và thị trường bất động sản có giá trị pháp lý như hồ sơ, văn bản dạng giấy. 

2. Trường hợp thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

không thống nhất với hồ sơ dạng giấy thì xác định theo tài liệu của hồ sơ dạng giấy có đủ 

tính pháp lý. 

Chương II 

CHỈ TIÊU THỐNG KÊ TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG 

SẢN 

Điều 4. Danh mục chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 

sản 

1. Các chỉ tiêu thống kê quốc gia trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản:

a) Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành;

b) Số lượng nhà ở, tổng diện tích nhà ở hiện có và sử dụng;

c) Diện tích nhà ở bình quân đầu người;

d) Chỉ số giá bất động sản;

2. Các chỉ tiêu thống kê ngành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản:

a) Tổng số nhà ở khởi công theo dự án, được tổng hợp như sau:

- Theo loại nhà: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ; 

- Theo khu vực: thành thị, nông thôn; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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b) Tổng số nhà ở hoàn thành trong năm, được tổng hợp như sau: 

- Theo loại nhà: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ; 

- Theo khu vực: thành thị, nông thôn; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

c) Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm, được tổng hợp như sau: 

- Theo loại nhà: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ; 

- Theo khu vực: thành thị, nông thôn; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

d) Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm, được tổng hợp như 

sau: 

- Theo loại nhà: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ; 

- Theo hình thức giao dịch: bán, cho thuê mua, cho thuê; 

- Theo khu vực: thành thị, nông thôn; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

đ) Số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn, được tổng hợp như sau: 

- Theo loại bất động sản: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, văn phòng, mặt bằng 

thương mại dịch vụ; 

- Theo hình thức giao dịch: mua bán, cho thuê; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

e) Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản, được tổng hợp như sau: 

- Theo loại bất động sản gồm: căn hộ chung cư để bán, nhà ở riêng lẻ để bán, đất nền 

chuyển nhượng, văn phòng cho thuê; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

g) Chỉ số lượng giao dịch bất động sản, được tổng hợp như sau: 

- Theo loại bất động sản gồm: căn hộ chung cư để bán, nhà ở riêng lẻ để bán, đất nền 

chuyển nhượng, văn phòng cho thuê; 

- Theo địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Điều 5. Thu thập, tổng hợp, cập nhật chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực nhà ở và thị 

trường bất động sản 

1. Các chỉ tiêu thống kê quốc gia trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản nêu tại 

khoản 1 Điều 4 của Thông tư này được Tổng cục Thống kê thu thập, tổng hợp theo quy định 

của pháp Luật về thống kê. Sau khi các chỉ tiêu này được cơ quan thống kê Trung ương 

công bố, Bộ Xây dựng cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. 

2. Các chỉ tiêu thống kê ngành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản quy định tại 

khoản 2 Điều 4 của Thông tư này (trừ chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản) được 

Bộ Xây dựng định kỳ tổng hợp cho cả nước và cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản từ các chỉ tiêu do Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm thu 

thập, tổng hợp, tính toán theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư này. 

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan thống kê và các cơ quan, tổ chức khác có liên 

quan tại địa phương thực hiện việc thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu quy định tại 

khoản 2 Điều 4 của Thông tư này để cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản địa phương. Trường hợp cần thiết có thể thuê các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các 

hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản thực 

hiện công việc thu thập, tổng hợp, tính toán. Tổ chức được thuê phải chịu trách nhiệm về 

tính trung thực, khách quan của các số liệu do mình thực hiện. 

Sở Xây dựng có trách nhiệm xem xét, đánh giá sự phù hợp của các chỉ tiêu do các tổ chức, 

cá nhân được thuê thực hiện với diễn biến thực tế tại địa phương. 

4. Lộ trình thực hiện các chỉ tiêu thống kê ngành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động 

sản như sau: 

a) Đối với các chỉ tiêu thống kê quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 4: tất cả các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thu thập, tổng hợp từ năm 2017; 

b) Đối với các chỉ tiêu thống kê quy định tại điểm e, điểm g khoản 2 Điều 4: 
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- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Phụ lục II của Thông tư này tổ 

chức thu thập số liệu, xây dựng các dữ liệu về lượng, giá và quyền số kỳ gốc trong năm 

2017; 

- Các thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại nhóm 1 của Phụ lục II tại Thông tư này 

thực hiện thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; 

- Các tỉnh quy định tại nhóm 2 của Phụ lục II tại Thông tư này thực hiện thu thập, tổng hợp, 

tính toán các chỉ tiêu từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

Khuyến khích các tỉnh còn lại thực hiện việc tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu để công bố và 

cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương. 

5. Nguồn kinh phí để thu thập, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu thống kê tại địa phương được 

cân đối từ nguồn ngân sách của địa phương hàng năm. Sở Xây dựng lập kế hoạch, dự toán 

kinh phí cho công tác này trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

Chương III 

CUNG CẤP, THU THẬP, CẬP NHẬT, XỬ LÝ, LƯU TRỮ, BẢO QUẢN, BẢO MẬT 

THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 6. Cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của các cơ 

quan, tổ chức 

Việc cung cấp thông tin, dữ liệu của các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 10 Điều 13 của 

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP thực hiện như sau: 

1. Các thông tin, dữ liệu cung cấp qua mạng thông tin điện tử phải được gửi từ tài khoản 

điện tử do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu cấp. 

2. Các thông tin, dữ liệu cung cấp bằng văn bản phải được xác nhận của người có thẩm 

quyền của đơn vị (đóng dấu đỏ hoặc sử dụng chữ ký số) kèm tệp dữ liệu (file). Riêng các 

thông tin được cung cấp theo biểu mẫu quy định thì tệp dữ liệu theo dạng dữ liệu excel hoặc 

định dạng tài liệu mở “.ods”. 

Điều 7. Hướng dẫn chi tiết một số nội dung trong biểu mẫu cung cấp thông tin 

1. Việc thực hiện phân loại văn phòng cho thuê hạng A, B, C tham khảo các tiêu chí tại Phụ 

lục VI của Thông tư này. Sở Xây dựng địa phương căn cứ theo tình hình thực tế có thể Điều 

chỉnh, bổ sung các tiêu chí nêu trong Phụ lục cho phù hợp với đặc điểm thị trường của địa 

phương làm cơ sở cho việc tổng hợp, thu thập số liệu quy định tại Biểu mẫu số 2 của Phụ 

lục kèm theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP. 

2. Diện tích căn hộ chung cư quy định tại các Biểu mẫu của Phụ lục kèm theo Nghị định số 

117/2015/NĐ-CP là diện tích sử dụng căn hộ, xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 101 

của Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; diện tích nhà ở riêng lẻ được xác định theo 

diện tích sàn xây dựng. 

3. Mặt bằng thương mại, dịch vụ là phần diện tích sàn của công trình sử dụng cho mục đích 

kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ. 

4. Thông tin lượng giao dịch bất động sản quy định tại Biểu mẫu số 1 của Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP được tổng hợp từ các giao dịch thành công (không tính các 

giao dịch lần đầu của bất động sản mới được hình thành hay mới được tạo lập trong các dự 

án). 

5. Đặc điểm bất động sản theo quy định tại Biểu mẫu số 3 của Phụ lục kèm theo Nghị định 

số 117/2015/NĐ-CP gồm một số thông tin tùy theo loại hình bất động sản như sau: 

a) Đối với căn hộ chung cư: vị trí tầng của căn hộ, số lượng phòng ngủ; 

b) Đối với nhà ở riêng lẻ: diện tích đất, diện tích xây dựng, số tầng, số lượng phòng ngủ; 

c) Đối với văn phòng: số tầng của tòa nhà, vị trí tầng của văn phòng, hạng văn phòng; 

d) Đối với mặt bằng thương mại, dịch vụ: số tầng của tòa nhà, vị trí tầng, mục đích sử dụng; 

đ) Đối với đất nền: diện tích thửa đất, kích thước thửa đất, số lượng và bề rộng mặt đường 

tiếp giáp. 

6. Địa chỉ bất động sản quy định tại Biểu mẫu số 3 của Phụ lục kèm theo Nghị định số 

117/2015/NĐ-CP là địa chỉ đăng ký thực tế. Trường hợp chưa có địa chỉ đăng ký được ghi 

theo địa chỉ trong giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản, quyền sử dụng đất. 
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7. Việc phân loại nhà ở theo mức độ kiên cố quy định tại Biểu mẫu số 15 của Phụ lục kèm 

theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục VII của 

Thông tư này. 

8. Việc xác định nhu cầu về nhà ở theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 

117/2015/NĐ-CP được thực hiện trên cơ sở số liệu khảo sát, đánh giá về số lượng hộ gia 

đình, cá nhân có nhu cầu về nhà ở và đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương, số liệu có thể 

được tổng hợp dựa trên kế hoạch phát triển nhà hàng năm và 05 năm được Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh tổ chức lập và phê duyệt. 

Điều 8. Thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Mục tiêu, nguyên tắc: 

a) Việc thu thập bổ sung thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của địa 

phương được thực hiện đối với các thông tin, dữ liệu không sẵn có hoặc chưa được báo cáo 

nhưng cần thiết để bảo đảm phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội; 

b) Các thông tin, dữ liệu được thu thập phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, có hệ thống; 

c) Việc thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu phải bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo 

nhiệm vụ giữa các tổ chức, đơn vị có liên quan; có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thu thập 

thông tin, dữ liệu; tận dụng tối đa nguồn thông tin, dữ liệu sẵn có. 

2. Căn cứ thực hiện: 

a) Nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quy định tại Điều 7, 

Điều 8 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP; 

b) Hiện trạng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

c) Nhu cầu của công tác quản lý nhà nước và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 

d) Nhiệm vụ được giao của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Hàng năm, Sở Xây dựng đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc thu thập bổ 

sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương theo các nội 

dung sau: 

a) Mục đích, yêu cầu thu thập dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

b) Các loại thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản cần thu thập bổ sung trong 

cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

c) Nhiệm vụ thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

d) Cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ; 

đ) Phương án thực hiện (gồm: kinh phí, thời gian, nguồn nhân lực, quy trình thực hiện). 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Điều kiện thực tế của địa phương phê duyệt nhiệm vụ và 

dự toán kinh phí thu thập bổ sung thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. 

Điều 9. Cập nhật thông tin, dữ liệu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu 

1. Việc cập nhật thông tin, dữ liệu thực hiện theo các bước sau: 

a) Tiếp nhận thông tin, dữ liệu đã được kiểm tra, xử lý theo quy định; 

b) Phân loại thông tin, dữ liệu theo nội dung cơ sở dữ liệu quy định tại Điều 7, Điều 8 của 

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP; 

c) Xác định vị trí cập nhật thông tin, dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu; 

d) Thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu bằng phần mềm do Bộ Xây dựng quy định; 

đ) Kiểm tra kết quả cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu. 

2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu có trách nhiệm xử lý, cập nhật thông tin, dữ liệu do các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân cung cấp theo quy định vào hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản chậm nhất 07 ngày làm việc sau khi nhận được các thông tin, dữ liệu 

phù hợp, đủ độ tin cậy. 

3. Đối với các thông tin, dữ liệu quy định tại Điều 8 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP sẵn 

có, Sở Xây dựng phải hoàn thành việc cập nhật trong thời hạn 6 tháng khi có thông báo của 

Bộ Xây dựng về việc Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản sẵn sàng hoạt 

động. 
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4. Tần suất, thời hạn thực hiện cập nhật một số thông tin, dữ liệu thuộc chức năng quản lý 

của Sở Xây dựng trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quy định như 

sau: 

a) Đối với thông tin, dữ liệu về cá nhân hành nghề môi giới bất động sản, Sở Xây dựng thực 

hiện cập nhật thông tin, dữ liệu ngay trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về cấp 

chứng chỉ hành nghề; 

b) Đối với thông tin, dữ liệu về sàn giao dịch bất động sản, Sở Xây dựng thực hiện cập nhật 

thông tin, dữ liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt 

động hoặc giải thể sàn giao dịch bất động sản; 

c) Đối với thông tin, dữ liệu về số lượng, diện tích nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước, tập thể, 

cá nhân và thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài, Sở Xây dựng phối hợp với cơ 

quan thống kê địa phương cập nhật vào cơ sở dữ liệu theo kỳ Điều tra, công bố của cơ quan 

thống kê; 

d) Đối với các thông tin, dữ liệu về nhu cầu từng loại sản phẩm bất động sản nhà ở được 

tổng hợp dựa trên kế hoạch phát triển nhà hàng năm và 05 năm, Sở Xây dựng thực hiện việc 

cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản chậm nhất 20 ngày kể từ khi 

kế hoạch phát triển nhà được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

đ) Đối với các thông tin, dữ liệu về dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã hoàn thành đầu tư xây 

dựng, Sở Xây dựng lên kế hoạch và hoàn thành việc cập nhật trong thời hạn 6 tháng khi có 

thông báo của Bộ Xây dựng về việc Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

sẵn sàng hoạt động; 

e) Đối với chỉ tiêu thống kê quy định tại các biểu mẫu kèm theo Phụ lục I của Thông tư này, 

Sở Xây dựng thực hiện cập nhật vào cơ sở dữ liệu theo thời hạn công bố các chỉ tiêu thống 

kê quy định tại khoản 3 Điều 17 của Thông tư này. 

5. Trường hợp hạ tầng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản chưa đáp ứng 

yêu cầu cập nhật thông tin, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, 

lưu trữ có hệ thống các thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp trong 

máy chủ của đơn vị và tổ chức cập nhật các thông tin, dữ liệu này khi hệ thống sẵn sàng 

hoạt động. 

Điều 10. Xử lý thông tin, dữ liệu 

1. Nội dung xử lý thông tin, dữ liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 

117/2015/NĐ-CP. 

2. Yêu cầu đối với các thông tin, dữ liệu để đưa vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản cụ thể như sau: 

a) Đối với các chương trình Điều tra, thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản là các số 

liệu, kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo được nộp, lưu trữ theo quy định; 

b) Đối với các số liệu từ các báo cáo định kỳ và đột xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

phải có xác nhận của người có thẩm quyền ban hành; 

c) Đối với các số liệu lấy từ kết quả Điều tra, khảo sát phải được cơ quan có thẩm quyền 

nghiệm thu. 

3. Đối với các thông tin, dữ liệu do tổ chức, cá nhân hiến tặng, trong trường hợp cần thiết thì 

thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu thành lập Hội đồng tư vấn có 

thành phần là các chuyên gia, nhà quản lý có kinh nghiệm để kiểm tra, đánh giá thông tin, 

dữ liệu đó. 

4. Trong quá trình xử lý các thông tin, trường hợp phát hiện các sai sót, không phù hợp về 

thông tin, dữ liệu được cung cấp, đơn vị được giao cung cấp thông tin, dữ liệu có trách 

nhiệm làm rõ, giải trình và chỉnh sửa, cung cấp cho cơ quan, đơn vị được giao xử lý thông 

tin, dữ liệu. 

Điều 11. Lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu 

1. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải có các biện pháp 

quản lý, nghiệp vụ và kỹ thuật đối với hệ thống thông tin nhằm bảo vệ, khôi phục hệ thống, 

các dịch vụ và nội dung dữ liệu; bảo đảm bảo mật cho hệ thống ứng dụng và các cơ sở dữ 
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liệu của hệ thống gồm an toàn bảo mật mức cơ sở dữ liệu, mức hệ thống và ứng dụng, mức 

vật lý. 

2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có trách nhiệm ứng 

dụng công nghệ thông tin để bảo đảm việc lưu trữ dữ liệu an toàn trong cơ sở dữ liệu về các 

mặt: 

a) Lưu trữ vật lý: bảo đảm không bị hỏng hóc các thiết bị lưu trữ thông tin như ổ cứng máy 

tính, đĩa từ hoặc các hệ thống sao lưu dữ liệu lâu dài khác; 

b) Tổ chức Logic: số liệu cần đảm bảo an toàn theo đúng các nguyên tắc, định dạng các hệ 

cơ sở dữ liệu, tránh các hiện tượng cố tình làm hỏng các tổ chức Logic của dữ liệu; 

c) Bảo đảm việc an toàn thông tin trên mạng, chống việc thất thoát thông tin từ hệ thống cơ 

sở dữ liệu; 

d) Dữ liệu số được lưu trữ trên máy chủ, bảo đảm chống truy nhập trái phép thông qua hệ 

thống bảo mật với các biện pháp và kỹ thuật tiên tiến. 

3. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải có biện pháp bảo 

đảm tính toàn vẹn của thông tin, dữ liệu, định kỳ kiểm tra và bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin điện tử. 

4. Sao lưu dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản: 

a) Các dữ liệu lưu giữ trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải được sao 

chép vào các thiết bị lưu trữ thông tin theo định kỳ và lưu trữ theo quy trình, quy phạm kỹ 

thuật, bảo mật và an toàn theo quy định hiện hành của pháp Luật; 

b) Dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải được thường xuyên sao chép và lưu trữ 

theo quy định ít nhất 07 ngày 01 lần. 

Điều 12. Chế độ bảo mật thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

1. Việc in, sao, chụp, giao nhận, truyền dữ liệu, lưu giữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ 

liệu phải tuân theo quy định về bảo mật thông tin, dữ liệu. 

2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản xây dựng quy định cụ 

thể về quyền truy cập, cập nhật các thông tin, dữ liệu. 

3. Cá nhân thực hiện cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

được cấp quyền truy cập, cập nhật nhất định trong từng thành phần dữ liệu, bảo đảm việc 

quản lý chặt chẽ đối với quyền truy cập thông tin trong các cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản. 

Chương IV 

KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ 

TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 13. Cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản 

1. Bộ Xây dựng cung cấp các thông tin, dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản. 

2. Sở Xây dựng cung cấp các thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản quốc gia và cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương do 

mình quản lý. 

Điều 14. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản qua 

mạng internet, trang điện tử 

1. Tổ chức, cá nhân được khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản qua mạng Internet, trang điện tử không phải trả chi phí khai thác, sử dụng thông 

tin, dữ liệu đối với các trường hợp sau: 

a) Khai thác, sử dụng danh mục thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; 

b) Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định 

của pháp Luật được công khai, phổ biến rộng rãi. 

2. Đối với các thông tin, dữ liệu ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân được 

đăng ký cấp quyền truy cập khai thác, sử dụng qua mạng Internet, trang điện tử. Cơ quan 
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quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản cấp quyền truy cập cho các tổ 

chức, cá nhân đăng ký phù hợp với đối tượng và mục đích sử dụng theo quy định. 

Trình tự đăng ký và cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản thông qua mạng internet, trang điện tử được thực hiện như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về 

nhà ở và thị trường bất động sản (gọi tắt là Bên yêu cầu) gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, 

đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

(gọi tắt là Bên cung cấp) theo các hình thức sau: 

- Nộp trực tiếp theo hình thức văn bản cho Bên cung cấp; 

- Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; 

- Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Bên cung cấp. 

Phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này; 

b) Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, 

sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản hợp lệ, Bên cung cấp thông 

báo chi phí sử dụng dịch vụ (nếu có); trường hợp từ chối cung cấp quyền khai thác, sử dụng, 

Bên cung cấp phải trả lời nêu rõ lý do; 

c) Bên cung cấp gửi cho Bên yêu cầu tài khoản truy cập tra cứu thông tin, dữ liệu trong thời 

hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu hoặc thời điểm Bên yêu cầu 

thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ (nếu có); 

3. Tổ chức, cá nhân được cấp quyền truy cập có trách nhiệm: 

a) Truy cập đúng địa chỉ, mã khóa; không được làm lộ địa chỉ, mã khóa truy cập đã được 

cấp; 

b) Chỉ được khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong phạm vi được cấp, không xâm nhập 

trái phép cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; sử dụng thông tin, dữ liệu đúng 

mục đích; 

c) Quản lý nội dung các thông tin, dữ liệu đã khai thác, không được cung cấp cho tổ chức, 

cá nhân khác trừ trường hợp được phép của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản; 

d) Không được thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần 

hoặc toàn bộ dữ liệu; không được tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm ảnh 

hưởng, sai lệch cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; thông báo kịp thời cho cơ 

quan quản lý dữ liệu về những sai sót của thông tin, dữ liệu đã được cung cấp; 

đ) Thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản theo quy định (nếu có); 

e) Tuân theo các quy định của pháp Luật về bảo vệ bí mật nhà nước; chịu trách nhiệm về sai 

phạm trong khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu. 

4. Trong trường hợp tạm ngừng cung cấp thông tin, dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên môi 

trường mạng, Bên cung cấp có trách nhiệm: 

a) Trừ trường hợp bất khả kháng, phải thông báo công khai chậm nhất là 07 ngày làm việc 

trước khi chủ động tạm ngừng cung cấp thông tin, dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên môi 

trường mạng để sửa chữa, khắc phục các sự cố hoặc nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng thông 

tin; nội dung thông báo phải nêu rõ khoảng thời gian dự kiến phục hồi các hoạt động cung 

cấp thông tin, dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên môi trường mạng; 

b) Tiến hành các biện pháp khắc phục sự cố ngay sau khi hệ thống thông tin của mình bị lỗi 

trong quá trình hoạt động làm ảnh hưởng hoặc gây ngừng cung cấp thông tin, dữ liệu, dịch 

vụ có liên quan trên môi trường mạng. 

5. Việc cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

qua mạng Internet, trang điện tử phải tuân thủ theo đúng các quy định của Luật Giao dịch 

điện tử, Luật Công nghệ thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 15. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu 
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1. Trình tự cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thông qua phiếu 

yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu: 

a) Bên yêu cầu gửi phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu cung cấp dữ liệu cho Bên cung cấp 

theo các hình thức sau: 

- Nộp trực tiếp tại bên cung cấp; 

- Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; 

- Gửi trực tiếp qua mạng thông tin điện tử. 

Phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này; 

b) Bên cung cấp tiếp nhận và xử lý phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu. 

Trường hợp Bên yêu cầu thực hiện không đúng quy định được nêu tại khoản 2 Điều này, 

Bên cung cấp có quyền từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu và phải nêu rõ lý do chậm nhất 

03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu; 

Trường hợp phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu đúng quy định và các thông tin, dữ liệu 

được yêu cầu cung cấp hợp lệ, Bên yêu cầu thanh toán chi phí dịch vụ cung cấp thông tin, 

dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định cho Bên cung cấp (nếu có); 

c) Bên cung cấp chuẩn bị thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản để bàn giao 

cho Bên yêu cầu trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu 

hoặc kể từ thời điểm Bên yêu cầu thanh toán chi phí dịch vụ (nếu có); 

d) Trong quá trình khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

không được sao chép, chuyển giao cho bên thứ ba, trừ trường hợp đã có thỏa thuận với bên 

cung cấp dữ liệu. 

2. Bên cung cấp từ chối việc cung cấp thông tin, dữ liệu trong các trường hợp bên yêu cầu 

thực hiện không đúng quy định như sau: 

a) Phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu mà nội dung không rõ 

ràng; các thông tin, dữ liệu được yêu cầu cung cấp thuộc phạm vi ảnh hưởng đến an ninh 

quốc gia, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, không có trong cơ sở dữ liệu hiện có, các 

thông tin mang tính cá nhân trừ trường hợp phục vụ hoạt động Điều tra, xác minh xử lý 

hành vi vi phạm pháp Luật và phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm 

quyền; 

b) Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối 

với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên, thông tin, địa chỉ phục vụ việc liên hệ của 

cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu; 

c) Không thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản trong trường hợp phải thanh toán theo quy định. 

Điều 16. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo 

hình thức hợp đồng 

1. Đối với các trường hợp khai thác thông tin, dữ liệu cần phải tổng hợp, xử lý trước khi 

cung cấp cho tổ chức, cá nhân thì thực hiện bằng hình thức hợp đồng. 

2. Việc ký kết hợp đồng giữa cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu 

về nhà ở và thị trường bất động sản và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng 

thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thực hiện theo quy định của Bộ Luật 

Dân sự và các quy định pháp Luật khác có liên quan. 

Điều 17. Công bố thông tin và chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất 

động sản 

1. Chế độ công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản địa phương do Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện: 

a) Các thông tin được cập nhật, công bố thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của Sở 

Xây dựng, gồm: 

- Các văn bản quy phạm pháp Luật có liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản do địa 

phương ban hành theo thẩm quyền; 

- Thông tin về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; 

- Thông tin về các dự án nhà ở đang thực hiện đầu tư xây dựng tại địa phương; 
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- Thông tin về sàn giao dịch bất động sản tại địa phương; 

b) Các thông tin, chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ hàng quý, gồm: 

- Thông tin về lượng nhà ở đủ Điều kiện giao dịch nhưng chưa giao dịch tại các dự án theo 

khu vực; 

- Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản và chỉ số lượng giao dịch bất động sản tại địa 

phương quy định tại điểm e, điểm g khoản 2 Điều 4 của Thông tư này; 

c) Chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ 6 tháng: số lượng giao dịch kinh doanh bất động 

sản qua sàn tại địa phương quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 của Thông tư này; 

d) Các thông tin, chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ hàng năm, gồm: 

- Các thông tin, chỉ tiêu thống kê quy định tại điểm b, c khoản này; 

- Tổng số nhà ở khởi công theo dự án, tổng số nhà ở hoàn thành trong năm, tổng diện tích 

nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm và tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn 

thành trong năm tại địa phương quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 4 của Thông tư 

này; 

Biểu mẫu công bố các thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường 

bất động sản địa phương theo hướng dẫn tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

2. Chế độ công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản quốc gia 

a) Các thông tin được công bố thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, 

gồm: 

- Các văn bản quy phạm pháp Luật có liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản do 

Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền; 

- Thông tin về cá nhân hành nghề môi giới bất động sản theo báo cáo của các địa phương; 

b) Các chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ hàng quý, gồm: chỉ số lượng giao dịch bất 

động sản quy định tại điểm g khoản 2 Điều 4 của Thông tư này; 

c) Chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ 6 tháng: số lượng giao dịch kinh doanh bất động 

sản qua sàn giao dịch quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 của Thông tư này; 

d) Các chỉ tiêu thống kê được công bố định kỳ hàng năm, gồm: 

- Các chỉ tiêu thống kê quy định tại điểm b, điểm c khoản này; 

- Tổng số nhà ở khởi công theo dự án, tổng số nhà ở hoàn thành trong năm, tổng diện tích 

nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm và tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn 

thành trong năm quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 4 của Thông tư này. 

3. Thời hạn công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê 

a) Đối với các thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản địa phương: công bố trước ngày 20 của tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ công bố; 

b) Đối với các thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản quốc gia: công bố trước ngày 25 của tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ công bố. 

4. Thời điểm bắt đầu thực hiện công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê 

a) Thời điểm bắt đầu thực hiện công bố thông tin từ ngày 01 tháng 7 năm 2017; 

b) Đối với các chỉ tiêu thống kê ngành quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư này do Sở 

Xây dựng thu thập, tổng hợp, tính toán thực hiện như sau: 

- Các chỉ tiêu thống kê quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 4 thực hiện công bố 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; 

- Các chỉ tiêu thống kê quy định tại điểm e, điểm g khoản 2 Điều 4: các thành phố trực 

thuộc Trung ương quy định tại nhóm 1 của Phụ lục II tại Thông tư này thực hiện công bố từ 

năm 2018; các tỉnh quy định tại nhóm 2 của Phụ lục II tại Thông tư này thực hiện công bố 

từ năm 2019. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 18. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng 

1. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng thực hiện 

việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trên phạm vi cả nước về xây 
1362



dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản; đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do 

các Bộ, ngành, địa phương báo cáo, cung cấp và chuyển Viện Kinh tế xây dựng xử lý, tính 

toán, cập nhật thông tin, dữ liệu; cấp quyền truy cập, cung cấp thông tin về nhà ở và thị 

trường bất động sản phục vụ việc công bố của Bộ Xây dựng; phối hợp với Trung tâm Thông 

tin xây dựng quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động 

sản. 

2. Trung tâm Thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý nhà và thị trường 

bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng tổ chức xây dựng hệ thống phần mềm thống nhất để 

vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; xây dựng, quản 

lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản kết nối 

đến các Sở Xây dựng địa phương; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng phần mềm; 

đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật cơ sở dữ liệu; tổ chức xây dựng quy chế quản lý, sử dụng 

hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

3. Viện Kinh tế xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do Cục Quản lý 

nhà và thị trường bất động sản, các cơ quan, tổ chức cá nhân khác cung cấp; xử lý, cập nhật, 

cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; cùng Cục Quản lý nhà và 

thị trường bất động sản tính toán, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê, các thông tin cơ bản về 

nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ việc công bố của Bộ Xây dựng; hướng dẫn việc 

xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản ở các địa phương; phối hợp với Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và 

Trung tâm Thông tin trong việc thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 

này. 

Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Phổ biến, chỉ đạo thực hiện Thông tư này tại địa phương. 

2. Chỉ đạo Sở Xây dựng: 

a) Xây dựng quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản tại địa phương; quy chế về bảo đảm an ninh, bảo mật thông tin; 

b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, 

cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương; 

c) Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương thực hiện 

nội dung báo cáo theo quy định; thông báo rộng rãi địa chỉ email trên trang thông tin điện tử 

để các tổ chức, cá nhân gửi báo cáo thông tin, dữ liệu; 

d) Cấp quyền truy cập cho tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định; 

đ) Tổ chức thu thập thông tin, tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu thống kê ngành trong lĩnh vực 

nhà ở và thị trường bất động sản; 

e) Khi hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản chưa đáp ứng 

được yêu cầu truy cập, cập nhật thông tin, Sở Xây dựng gửi các thông tin, chỉ tiêu thống kê 

quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này khi công bố về Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng 

hợp; định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng các nội dung thông tin theo các biểu mẫu quy định tại 

Phụ lục V của Thông tư này. 

3. Chỉ đạo Cục Thống kê phối hợp với Sở Xây dựng trong việc cung cấp các thông tin, số 

liệu trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản. 

4. Bố trí kinh phí thường xuyên cho việc xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu 

về nhà ở và thị trường bất động sản; thu thập, cập nhật bổ sung các thông tin, dữ liệu; tính 

toán, công bố các chỉ tiêu thống kê tại địa phương trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất 

động sản. 

Điều 20. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2017. 

2. Các nội dung về chế độ báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án bất động sản, 

báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 4 

và nội dung báo cáo về tình hình bán nhà, cho thuê nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 
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cho thuê đất tại điểm c khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây 

dựng và kinh doanh các dự án bất động sản; các chỉ tiêu thống kê về nhà ở và bất động sản 

quy định tại Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng (mã số 0301÷0308); chế độ báo cáo 

thống kê tổng hợp ngành Xây dựng đối với các chỉ tiêu thống kê về nhà ở và bất động sản 

theo Biểu số: 12/BCĐP, 13a/BCĐP, 13b/BCĐP, 14/BCĐP, 15/BCĐP, 16/BCĐP quy định 

tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định 

chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng hết hiệu lực kể từ khi Thông tư này có 

hiệu lực thi hành. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem 

xét, giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;  

- Văn phòng Trung ương Đảng và các 

ban của Đảng;  

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc 

TW; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

Luật - Bộ Tư pháp; 

- Các Tổng công ty nhà nước; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Công báo, Website Chính phủ, 

Website Bộ Xây dựng; 

- Lưu: VT, PC, Cục QLN, Viện KTXD 

(5b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Đức Duy 
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PHỤ LỤC I 

(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 

NỘI DUNG CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH XÂY DỰNG TRONG LĨNH VỰC 

NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

I. TỔNG SỐ NHÀ Ở KHỞI CÔNG THEO DỰ ÁN 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Tổng số nhà ở khởi công theo dự án là tổng số căn hộ (đối với nhà chung cư), căn nhà (đối 

với nhà ở riêng lẻ) bắt đầu xây dựng trong kỳ tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở. 

- Thời điểm nhà ở bắt đầu xây dựng xác định tại thời điểm bắt đầu thực hiện xây dựng nền 

móng. 

Cách tính toán: 

- Tổng số nhà ở khởi công theo dự án được xác định bằng cộng toàn bộ số lượng căn hộ 

chung cư, nhà biệt thự, nhà liền kề khởi công trong kỳ tại các dự án. 

2. Kỳ công bố: năm. 

3. Nguồn số liệu 

Cơ sở để tính toán chỉ tiêu tổng số nhà ở khởi công theo dự án dựa trên thông báo khởi công 

từ các chủ đầu tư và thông tin, số liệu về tình hình cấp phép xây dựng từ cơ quan quản lý 

xây dựng địa phương theo phân cấp. 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu tổng số nhà ở khởi công theo dự án theo quy định 

tại Biểu mẫu số 4.4 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

II. TỔNG SỐ NHÀ Ở HOÀN THÀNH TRONG NĂM 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Tổng số nhà ở hoàn thành trong năm là tổng số căn hộ, căn nhà đã hoàn thành xây dựng 

trong năm được sử dụng cho mục đích ở và sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân. 

- Số lượng nhà ở hoàn thành gồm số lượng các căn hộ, căn nhà được hoàn thành xây dựng 

trong năm (bao gồm cả những căn hộ, căn nhà xây dựng lại sau khi phá dỡ nhà cũ đã hư 

hỏng); 

2. Kỳ công bố: năm. 

3. Nguồn số liệu 

Cơ sở để tính toán chỉ tiêu tổng số nhà ở hoàn thành trong năm dựa trên thông tin, số liệu về 

tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án bất động sản từ báo cáo của các chủ đầu tư; số 

lượng nhà ở riêng lẻ đô thị, nông thôn từ báo cáo của UBND quận/huyện theo quy định tại 

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và từ số liệu do Sở Xây 

dựng quản lý. 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu tổng số nhà ở hoàn thành trong năm theo quy định 

tại Biểu mẫu số 4.5 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

III. TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở THEO DỰ ÁN HOÀN THÀNH TRONG NĂM 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm là tổng diện tích sàn căn hộ, căn 

nhà đã hoàn thành xây dựng trong năm tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở. 

- Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm (đơn vị tính m2) gồm diện tích các 

căn hộ, căn nhà tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoàn thành xây dựng trong năm (bao 

gồm cả diện tích những căn hộ, căn nhà xây dựng lại sau khi phá dỡ nhà cũ đã hư hỏng); 

- Đối với tính diện tích căn hộ chung cư: 

Diện tích căn hộ chung cư được tính bằng tổng diện tích sử dụng cho mục đích để ở và sinh 

hoạt của hộ gia đình, cá nhân; không tính diện tích sử dụng chung (như: cầu thang hành lang 

chung, nhà bếp và nhà vệ sinh sử dụng chung, phòng bảo vệ, phòng văn hóa,...). 

- Đối với tính diện tích nhà ở riêng lẻ: 

+ Diện tích nhà ở riêng lẻ được tính bằng diện tích sàn xây dựng để sử dụng cho mục đích 

để ở của hộ gia đình, cá nhân bao gồm diện tích các phòng ngủ, phòng tiếp khách, phòng 

đọc sách, giải trí,... và diện tích hành lang, cầu thang, tiền sảnh ngôi nhà; không tính diện 
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tích của những công trình độc lập khác không dùng cho mục đích để ở của hộ gia đình (như 

nhà chăn nuôi, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà kho,...); 

+ Đối với nhà ở một tầng thì ghi tổng diện tích phần nền nhà tính cả phần tường (phần có 

trần, mái che) của ngôi nhà đó; trường hợp có tường, khung, cột chung thì chỉ tính 1/2 diện 

tích mặt bằng của tường, khung cột chung đó; 

+ Đối với nhà ở nhiều tầng thì ghi tổng diện tích phần nền nhà tính cả phần tường (phần có 

trần, mái che) của các tầng; trường hợp có tường, khung, cột chung ở các tầng thì chỉ tính 

1/2 diện tích mặt bằng của tường, khung cột chung đó; 

+ Phần sàn và gầm sàn nhà không được bao che và không được sử dụng để ở thì không tính 

diện tích. Trường hợp phần gầm sàn nhà cao từ 2,1m trở lên, có bao che và sử dụng để ở thì 

được tính diện tích; 

 
+ Nếu khu bếp và khu vệ sinh được xây dựng liền kề với ngôi nhà mà hộ đang ở (chung 

hoặc liền tường) thì tính diện tích của khu bếp và khu vệ sinh đó vào tổng diện tích ngôi nhà 

của hộ; 

+ Nếu khu bếp và khu vệ sinh được xây dựng hoàn toàn tách rời (độc lập) với ngôi nhà mà 

hộ đang ở dù trong cùng khuôn viên đất thì không tính diện tích của khu bếp và khu vệ sinh 

đó vào tổng diện tích ngôi nhà của hộ; 

+ Đối với nhà ở có khu bếp và khu vệ sinh khép kín như hình vẽ trên thì diện tích căn hộ, 

căn nhà được tính theo phạm vi trong đường nét đứt; 

+ Trường hợp nhà ở có gác xép đảm bảo chiều cao từ gác xép đến trần từ 2,1m trở lên và 

diện tích tối thiểu 4m2 thì phần gác xép này được tính vào tổng diện tích ở của căn nhà. 

2. Kỳ công bố: năm. 

3. Nguồn số liệu 

Cơ sở để tính toán chỉ tiêu tổng diện tích nhà ở hoàn thành trong năm theo dự án dựa trên 

thông tin, số liệu về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án bất động sản từ báo cáo của 

các chủ đầu tư; số lượng nhà ở riêng lẻ đô thị, nông thôn từ báo cáo của UBND quận/huyện 

theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và từ số 

liệu do Sở Xây dựng quản lý. 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong 

năm theo quy định tại Biểu mẫu số 4.6 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

IV. TỔNG SỐ NHÀ Ở VÀ TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở XÃ HỘI HOÀN THÀNH 

TRONG NĂM 
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1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách 

hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13. 

- Tổng số nhà ở xã hội hoàn thành trong năm là tổng số căn hộ, căn nhà ở xã hội đã hoàn 

thành xây dựng trong năm. 

- Tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm là tổng diện tích căn hộ, căn nhà ở xã 

hội đã hoàn thành xây dựng tính theo m2 trong năm. 

Phương pháp tính: 

- Tổng số nhà ở xã hội hoàn thành trong năm được xác định bằng cộng toàn bộ số lượng các 

căn hộ, căn nhà xã hội đã được hoàn thành xây dựng trong năm bao gồm cả các căn hộ, căn 

nhà ở xã hội đã được xây dựng lại sau khi phá dỡ nhà ở cũ đã hư hỏng. Mỗi căn hộ, căn nhà 

ở xã hội đã hoàn thành xây dựng tại thời kỳ báo cáo được tính là một đơn vị; 

- Tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm (đơn vị tính m2) được xác định bằng 

cộng toàn bộ diện tích các căn hộ, căn nhà ở xã hội đã được hoàn thành xây dựng trong năm 

(bao gồm cả các căn hộ, căn nhà ở xã hội đã được xây dựng lại sau khi phá dỡ nhà ở cũ đã 

hư hỏng và diện tích mở rộng sau khi cải tạo nhà ở); 

- Các nguyên tắc xác định diện tích nhà ở tương tự như nguyên tắc xác định diện tích nhà ở 

theo dự án hoàn thành trong năm (tại mục III). 

2. Kỳ công bố: năm. 

3. Nguồn số liệu 

Cơ sở để tính toán chỉ tiêu tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong 

năm dựa trên thông tin, số liệu về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án bất động sản từ 

báo cáo của các chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 

12/11/2015 của Chính phủ và từ số liệu do Sở Xây dựng quản lý. 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn 

thành trong năm theo quy định tại Biểu mẫu số 4.7 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

V. SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN QUA SÀN 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn là số lần giao dịch về căn hộ chung 

cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, văn phòng, mặt bằng thương mại dịch vụ được thực hiện mua 

bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê thông qua sàn giao dịch bất động sản hoặc thông qua 

hoạt động môi giới của sàn. 

- Số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn tính bằng cộng toàn bộ số lần giao 

dịch các loại bất động sản thông qua sàn giao dịch để bán, cho thuê, chuyển nhượng hoặc 

thông qua hoạt động môi giới của sàn trong kỳ. 

2. Kỳ công bố: 6 tháng, năm. 

3. Nguồn số liệu 

Cơ sở để tính toán chỉ tiêu số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn dựa trên 

thông tin, số liệu về lượng giao dịch bất động sản trong kỳ từ báo cáo của các sàn giao dịch 

bất động sản theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính 

phủ. 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu số lượng giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn 

theo quy định tại Biểu mẫu số 4.8 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

VI. CHỈ SỐ GIÁ GIAO DỊCH MỘT SỐ LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN 

1. Khái niệm 

- Giá giao dịch bất động sản là giá của bất động sản được giao dịch thành công trên thị 

trường (giao dịch đã thanh toán đầy đủ hoặc chưa thanh toán đầy đủ nhưng đã bàn giao bất 

động sản) trong giai đoạn tính toán, không phải là giá giao dịch lần đầu của bất động sản 

mới được hình thành hay mới được tạo lập trong dự án. 

Các loại bất động sản được lựa chọn để thu thập giá gồm: nhà ở riêng lẻ để bán, căn hộ 

chung cư để bán, đất nền chuyển nhượng, văn phòng cho thuê. Loại trừ bất động sản dùng 

cho sản xuất, kinh doanh khác; nhà ở cho thuê và dịch vụ bất động sản. 
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- Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản là chỉ tiêu tương đối (tính bằng %), phản ánh 

xu hướng và mức độ biến động về giá giao dịch của một số loại bất động sản thông qua các 

giao dịch thành công theo thời gian. 

Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản được tính toán cho các tỉnh/thành phố trực 

thuộc Trung ương, không tính toán cho cả nước. Chỉ số giá được tính theo quý, năm so sánh 

với kỳ trước, cùng kỳ năm trước và kỳ gốc. 

2. Phương pháp tính 

Việc tính toán chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản được thực hiện theo các bước 

sau đây: 

Bước 1: Phân chia khu vực và lựa chọn bất động sản làm đại diện 

- Phân chia khu vực để xây dựng và công bố chỉ số được thực hiện cụ thể cho từng loại bất 

động sản. 

Việc phân chia khu vực do các địa phương quyết định trên cơ sở đặc điểm về địa giới hành 

chính, địa hình của địa phương và mức độ phát triển khu vực thị trường của từng loại bất 

động sản. 

- Lựa chọn bất động sản có tính chất phổ biến, đại diện cho một khu vực trong quá trình tính 

toán chỉ số giá giao dịch bất động sản làm bất động sản đại diện. 

Bất động sản đại diện trong từng phân loại bất động sản cho từng khu vực được lựa chọn 

căn cứ vào vị trí địa lý, quy mô, trạng thái của bất động sản có khả năng giao dịch phổ biến 

trên thị trường. 

Bước 2: Xây dựng các dữ liệu giá và quyền số kỳ gốc 

- Giá giao dịch bình quân của bất động sản đại diện kỳ gốc được xác định trên cơ sở giá 

bình quân năm của bất động sản đại diện trong kỳ được lựa chọn làm năm gốc. 

- Giá trị giao dịch bất động sản kỳ gốc làm quyền số được xác định trên cơ sở tổng giá trị 

bất động sản đã giao dịch thành công trong năm được lựa chọn để tính tỷ trọng từng phân 

loại bất động sản tại từng khu vực làm quyền số cố định. Quyền số sử dụng trong khoảng 5 

năm, trường hợp thị trường bất động sản biến động mạnh thì cập nhật quyền số giữa kỳ. 

- Năm gốc được chọn để tính toán là năm 2017. 

Bước 3: Xây dựng các dữ liệu giá kỳ tính toán 

Thu thập, xử lý các thông tin về giá theo loại, phân loại bất động sản của từng khu vực tại 

kỳ tính toán. 

- Giá giao dịch bình quân của bất động sản đại diện tại kỳ tính toán xác định trên cơ sở số 

liệu về giá giao dịch thành công thu thập được của các bất động sản thuộc cùng phân loại 

bất động sản tại kỳ tính toán (bất động sản so sánh) sau khi được quy về dạng bất động sản 

có các đặc điểm tương tự với bất động sản được lựa chọn làm đại diện. 

Việc quy đổi bất động sản so sánh về dạng bất động sản có đặc điểm tương tự với bất động 

sản được lựa chọn làm đại diện trong phân loại bất động sản thực hiện trên cơ sở hiệu chỉnh 

về giá sau khi phân tích các khác biệt về đặc điểm. 

Việc hiệu chỉnh có thể thực hiện theo tỷ lệ phần trăm hoặc theo giá trị tuyệt đối của giá giao 

dịch bất động sản. Trên cơ sở các đặc điểm làm tăng hay giảm giá giao dịch của bất động 

sản so với bất động sản lựa chọn làm đại diện trong cùng phân loại bất động sản, sử dụng 

kinh nghiệm chuyên gia để xác định mức độ hiệu chỉnh. 

Các đặc điểm của bất động sản sử dụng để phân tích, hiệu chỉnh giá giao dịch được tham 

khảo như sau: 

+ Đối với nhà ở riêng lẻ: đặc điểm về vị trí (địa chỉ, khu vực, đường, phố, mức độ thuận tiện 

giao thông...); đặc điểm xã hội tại khu vực (gần bệnh viện, gần chợ, gần trường,...); đặc 

điểm bất động sản (chất lượng, diện tích đất, kích thước đất, diện tích, kích thước xây dựng, 

số tầng, số lượng phòng ở...); đặc điểm khác (nếu có). 

+ Đối với căn hộ chung cư: đặc điểm về vị trí (địa chỉ, khu vực, mức độ thuận tiện giao 

thông, số tầng của tòa nhà, vị trí tầng, chỗ để xe ô tô, xe máy...); đặc điểm xã hội tại khu vực 

(gần bệnh viện, gần chợ, gần trường,...); đặc điểm căn hộ (chất lượng căn hộ, diện tích, số 

lượng phòng ở, số lượng phòng tắm...); đặc điểm khác (nếu có). 
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+ Đối với đất nền chuyển nhượng: Đặc điểm về vị trí (địa chỉ, khu vực, khoảng cách đến 

trục giao thông chính, số lượng, kích thước mặt đường tiếp giáp...); đặc điểm xã hội tại khu 

vực (gần bệnh viện, gần chợ, gần trường,...); đặc điểm bất động sản (diện tích, kích 

thước...); hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc,...); đặc điểm 

khác (nếu có). 

+ Đối với văn phòng cho thuê: hạng văn phòng; đặc điểm về vị trí (địa chỉ, khu vực, khoảng 

cách đến trục giao thông chính...); đặc điểm bất động sản (diện tích, kích thước văn 

phòng...); hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, chỗ để xe ô tô, 

xe máy...); đặc điểm khác (nếu có). 

 Công thức tính toán giá giao dịch bình quân bất động sản đại diện: theo công thức 

bình quân nhân giản đơn cho từng phân loại bất động sản trong kỳ tính toán như sau: 
n

n

j

i

j

t

vi GG

/1

1

, 












 



 

Trong đó: t

viG , là giá giao dịch bình quân kỳ (t) của phân loại bất động sản i, khu vực Điều 

tra v; 
i

jG là giá giao dịch của phân loại bất động sản i trong giao dịch thứ j; 

n là số lượng giao dịch thu thập giá trong kỳ (t). 

 Quy trình tổng hợp giá bình quân: Chỉ tính giá bình quân cho từng khu vực, không tính 

giá bình quân cho toàn tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. 

Bước 4: Tính chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản kỳ tính toán 

- Kỳ tính toán là kỳ cần xác định để so với kỳ gốc hoặc so với kỳ tính toán khác theo quý và 

năm (so với kỳ trước và cùng kỳ năm trước). 

 Công thức tính toán: chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản được tính toán theo 

công thức Laspeyres bình quân nhân gia quyền có dạng tổng quát như sau: 
















n

i

W

i

t

it

i

G

G
I

1
0

0

0

 

Trong đó: 
0tI là chỉ số giá một số loại bất động sản tại kỳ tính toán (t) so với kỳ gốc cố định (0); 

t

iG , 0

iG  tương ứng là giá giao dịch bất động sản kỳ tính toán (t) và kỳ gốc cố định (0); 





n

i

i

i
i

P

P
W

1

0

0
0  là quyền số tại kỳ gốc cố định (0); 

0

iP là giá trị giao dịch bất động sản ở kỳ gốc cố định (0); 

n là số loại bất động sản. 

 Quy trình tổng hợp chỉ số giá: Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản được tính 

toán theo trình tự như sau: 

(1) Tính chỉ số giá giao dịch của từng phân loại bất động sản cho từng khu vực ( KVi

P.BÐSzI ) 

Chỉ số giá giao dịch của từng phân loại bất động sản đối với từng khu vực được xác định 

theo công thức sau: 

%100
z

o

z

sKVi

P.BÐSz
G

G
I   (1) 

Trong đó: 

- z

sG : giá giao dịch bình quân của phân loại bất động sản thứ z tại kỳ tính toán (đồng/m2); 

- z

oG : giá giao dịch bình quân của phân loại bất động sản thứ z tại kỳ gốc (đồng/m2). 

- Giá giao dịch bình quân của phân loại bất động sản thứ z tại thời điểm gốc ( z

oG ) xác định 

theo số liệu thống kê về giá giao dịch bình quân tại kỳ gốc của bất động sản đại diện trong 

phân loại. 
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- Giá giao dịch bình quân của phân loại bất động sản thứ z tại kỳ tính toán ( z

sG ) xác định 

trên cơ sở số liệu về giá giao dịch bình quân của bất động sản đại diện tại kỳ tính toán. 

+ Đối với trường hợp xác định chỉ số hàng quý, giá giao dịch bình quân của phân loại bất 

động sản là giá giao dịch bình quân trong quý. 

+ Đối với trường hợp xác định chỉ số hàng năm, giá giao dịch bình quân của phân loại bất 

động sản là giá giao dịch bình quân trong năm. 

Việc xác định chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản được thực hiện trên cơ sở phân 

loại theo Bảng 1 dưới đây. 

Bảng 1. Phân loại bất động sản để tính chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản 

Stt Loại bất động sản Phân loại bất động sản 

1 Nhà ở riêng lẻ để bán Nhà ở riêng lẻ trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

2 
Căn hộ chung cư để 

bán 

1. Căn hộ chung cư cao cấp 

2. Căn hộ chung cư trung cấp 

3. Căn hộ chung cư bình dân 

3 
Đất nền chuyển 

nhượng 

1. Đất nền khu dân cư hiện hữu 

2. Đất nền trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

4 Văn phòng cho thuê 

1. Văn phòng cho thuê hạng A 

2. Văn phòng cho thuê hạng B 

3. Văn phòng cho thuê hạng C 

(2) Tính chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản cho từng khu vực ( KVi

BÐSjI ) 

Chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản đối với từng khu vực ( KVi

BÐSjI ) được xác định 

theo công thức sau: 

 



e

z

WKVi

BÐSzP

KVi

BÐSj

KVi
BÐSzP

II
1

.

.

  (2) 

Trong đó: 

- KVi

P.BÐSzI : chỉ số giá giao dịch của phân loại bất động sản thứ z trong loại bất động sản thứ j 

thuộc khu vực thứ i (z=1÷e); 

- KVi

P.BÐSzW : tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản của phân loại bất động sản thứ z trong loại 

bất động sản thứ j thuộc khu vực thứ i, với 1
1




e

z

KVi

P.BÐSzW ; 

- e: số lượng phân loại bất động sản trong loại bất động sản thứ j thuộc khu vực thứ i. 

- Chỉ số giá giao dịch của phân loại bất động sản thứ z trong loại bất động sản thứ j thuộc 

khu vực thứ i ( KVi

P.BÐSzI ) xác định theo công thức (1); 

- Tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản của phân loại bất động sản thứ z trong loại bất động 

sản thứ j thuộc khu vực thứ i ( KVi

P.BÐSzW ) xác định theo công thức sau: 





e

z

KVi

P.BÐSz

KVi

P.BÐSzKVi

P.BÐSz

P

P
W

1

  (3) 

Trong đó: 

- KVi

P.BÐSzP : giá trị giao dịch bất động sản của phân loại bất động sản thứ z trong loại bất động 

sản thứ j thuộc khu vực thứ i, là giá trị giao dịch tính toán trong năm gốc. Tỷ trọng giá trị 

giao dịch được sử dụng cố định. 

(3) Tính chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản của địa phương (IBĐSj) 

Chỉ số giá giao dịch của từng loại bất động sản được xác định theo công thức sau: 

 



m

i

WKVi

BÐSjBÐSj

KVi
BÐSj

II
1

  (4) 

Trong đó: 

- KVi

BÐSjI : chỉ số giá giao dịch của loại bất động sản thứ j trong khu vực thứ i (i=1÷m) 
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- KVi

BÐSjW : tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản của loại bất động sản thứ j trong khu vực thứ 

i, với 1
1




m

i

KVi

BÐSjW ; 

- m: số khu vực tính toán của loại hình bất động sản thứ j, phụ thuộc vào thực tế của địa 

phương 

- Chỉ số giá giao dịch của loại bất động sản j tại khu vực thứ i ( KVi

BÐSjI ) xác định theo công 

thức (2); 

- Tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản của loại bất động sản thứ j trong khu vực thứ i 

( KVi

BÐSjW ) được xác định theo công thức sau: 





m

i

i

BÐSj

i

BÐSjKVi

BÐSj

P

P
W

1

  (5) 

Trong đó: 

- i

BÐSjP : giá trị giao dịch bất động sản của loại bất động sản thứ j trong khu vực thứ i, là giá 

trị giao dịch tính toán trong năm gốc. Tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản được sử dụng 

cố định. 

(4) Tính chỉ số giá giao dịch chung cho một số loại bất động sản tại địa phương (RPI) 

Chỉ số giá giao dịch chung cho một số loại bất động sản tại địa phương được xác định theo 

công thức sau: 

 



n

j

W

BÐSj
BÐSjIRPI

1

  (6) 

Trong đó: 

+ IBĐSj: chỉ số giá giao dịch của loại bất động sản thứ j (j=1÷n). 

+ WBĐSj: tỷ trọng giá trị giao dịch của loại bất động sản thứ j, với 1
1




n

j

BÐSjW ; 

+ n: số loại bất động sản lựa chọn tính toán; 

- Chỉ số giá giao dịch của loại bất động sản thứ j (IBĐSj) được xác định theo công thức (4); 

- Tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản đối với các loại bất động sản thứ j (WBĐSj) được xác 

định theo công thức sau: 





n

j

BÐSj

BÐSj

BÐSj

P

P
W

1

  (7) 

Trong đó: 

+ PBĐSj: giá trị giao dịch đối với loại bất động sản thứ j, là giá trị giao dịch tính toán trong 

năm gốc. Tỷ trọng giá trị giao dịch bất động sản được sử dụng cố định. 

3. Kỳ công bố: quý, năm. 

4. Nguồn số liệu 

Giá giao dịch một số loại bất động sản tại địa phương và quyền số tính chỉ số giá dựa trên 

cơ sở: 

- Thông tin, số liệu về lượng giao dịch bất động sản qua công chứng, chứng thực của Sở Tư 

pháp địa phương, UBND cấp xã; thông tin, số liệu về tình hình thu nộp ngân sách từ đất đai 

và từ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản từ báo cáo của Cục thuế địa phương 

(để tính toán tỷ trọng giao dịch đối với từng phân loại, loại bất động sản theo khu vực); 

- Thông tin, số liệu về giá giao dịch bất động sản từ báo cáo của các sàn giao dịch, tổ chức 

môi giới bất động sản theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP; thông tin, số liệu 

Điều tra, khảo sát trực tiếp từ thị trường (để tính toán giá giao dịch bình quân đối với từng 

phân loại bất động sản tại kỳ gốc và kỳ tính toán). 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản theo 

quy định tại Biểu mẫu số 4.9 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 
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VII. CHỈ SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Chỉ số lượng giao dịch bất động sản là chỉ tiêu tương đối (tính bằng %) phản ánh mức độ 

biến động về số lượng (gồm số lượng về diện tích hoặc số lượng bất động sản) giao dịch 

thành công của bất động sản theo thời gian. 

Phương pháp tính: 

Chỉ số lượng giao dịch bất động sản được xác định cho từng loại bất động sản (gồm: căn hộ 

chung cư để bán, nhà ở riêng lẻ để bán, đất chuyển nhượng, văn phòng cho thuê) theo công 

thức sau: 

%100
o

BÐS

t

BÐS
BÐS

K

K
Q   (8) 

Trong đó: 

- t

BÐSK : tổng số lượng giao dịch thành công của từng loại bất động sản tại kỳ tính toán; 

- o

BÐSK : tổng số lượng giao dịch thành công của từng loại bất động sản tại kỳ gốc. 

Chỉ số lượng giao dịch của loại bất động sản được xác định theo: 

a) Chỉ số lượng giao dịch của từng loại bất động sản theo số lượng về diện tích: khi đó 

lượng giao dịch thành công được tính theo số lượng diện tích (m2); 

b) Chỉ số lượng giao dịch của từng loại bất động sản theo số lượng bất động sản: khi đó 

lượng giao dịch thành công được tính theo số lượng bất động sản giao dịch của từng loại bất 

động sản tương ứng (căn/nền). 

2. Kỳ công bố: quý, năm. 

3. Nguồn số liệu: 

Cơ sở để tính toán chỉ tiêu chỉ số lượng giao dịch bất động sản dựa trên thông tin, số liệu về 

lượng giao dịch bất động sản qua sàn từ báo cáo của các sàn giao dịch; lượng giao dịch bất 

động sản được công chứng, chứng thực từ báo cáo của Sở Tư pháp/UBND cấp xã và thông 

tin, số liệu về tình hình giao dịch bất động sản từ báo cáo của các chủ đầu tư theo quy định 

tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ. 

Sở Xây dựng thu thập, tổng hợp chỉ tiêu chỉ số lượng giao dịch bất động sản theo quy định 

tại Biểu mẫu số 4.10 tại Phụ lục IV của Thông tư này. 

PHỤ LỤC II 

(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 

DANH MỤC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THỰC 

HIỆN XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ GIÁ GIAO DỊCH MỘT SỐ LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ 

CHỈ SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

Nhóm 1 

Stt Danh mục thành phố trực thuộc Trung ương 

1 TP. Hồ Chí Minh 

2 Hà Nội 

3 Đà Nẵng 

4 Cần Thơ 

5 Hải Phòng 

Nhóm 2 

Stt Danh mục các tỉnh 

1 Thái Nguyên 

2 Quảng Ninh 

3 Hải Dương 

4 Hưng Yên 

5 Thái Bình 

6 Thanh Hóa 

7 Nghệ An 

8 Bình Thuận 1372



9 Đồng Nai 

10 Lâm Đồng 

11 Bà Rịa - Vũng Tàu 

12 Khánh Hòa 

13 Bình Dương 

14 Kiên Giang 

15 Long An 

PHỤ LỤC III 

(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 

MẪU PHIẾU YÊU CẦU, VĂN BẢN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU 

VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

………….., ngày .... tháng .... năm .... 

Kính gửi: ...................................................... 

1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu: .............................. 

Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân):  

Số CMTND: ............................... Ngày cấp: ............................... Nơi 

cấp:.................................... 

2. Thông tin liên hệ: 

Địa chỉ liên hệ: ................................................................................ 

Số điện thoại:............................. Fax:  ............................... E-mail: .............................. 

3. Danh mục và nội dung các thông tin, dữ liệu cần cung cấp: 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: 

a) Hình thức khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu: 

- Nhận thông tin, số liệu do Bên cung cấp gửi    □ 

- Khai thác qua mạng internet, trang thông tin điện tử   □ 

Thời gian khai thác qua mạng internet, trang điện tử: từ ……….. đến............. 

b) Hình thức nhận kết quả thông tin, dữ liệu hoặc tài khoản truy cập: 

- Nhận trực tiếp tại cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, dữ liệu  □ 

- Nhận qua đường công văn      □ 

- Nhận qua đường bưu điện      □ 

- Nhận qua Fax        □ 

- Nhận qua E-mail       □ 

5. Cam kết sử dụng thông tin, dữ liệu: 

- Không cung cấp thông tin, dữ liệu, tài khoản truy cập cho các tổ chức, cá nhân khác; 

- Tuân thủ các quy định trong việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản và chịu mọi trách nhiệm về sai phạm trong việc sử dụng thông tin, dữ 

liệu 

 TỔ CHỨC, CÁ NHÂN YÊU CẦU 

CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU 
(Ký tên, đóng dấu đối với tổ chức,  

ghi họ tên đối với cá nhân) 

PHỤ LỤC IV 

(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 

BIỂU MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN, CHỈ TIÊU THỐNG KÊ 

TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐỊA 

PHƯƠNG 

Biểu mẫu số 4.1 

THÔNG TIN CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở 
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Biểu mẫu số 4.2 

THÔNG TIN VỀ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 

Biểu mẫu số 4.3 

THÔNG TIN VỀ LƯỢNG NHÀ Ở ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH NHƯNG CHƯA 

GIAO DỊCH TẠI CÁC DỰ ÁN 

Biểu mẫu số 4.4 

TỔNG SỐ NHÀ Ở KHỞI CÔNG THEO DỰ ÁN 

Biểu mẫu số 4.5 

TỔNG SỐ NHÀ Ở HOÀN THÀNH TRONG NĂM  

Biểu mẫu số 4.6 

TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở THEO DỰ ÁN HOÀN THÀNH TRONG NĂM  

Biểu mẫu số 4.7 

TỔNG SỐ NHÀ Ở VÀ TỐNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở XÃ HỘI HOÀN THÀNH TRONG 

NĂM 

Biểu mẫu số 4.8 

SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN QUA SÀN  

Biểu mẫu số 4.9 

CHỈ SỐ GIÁ GIAO DỊCH MỘT SỐ LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN  

Biểu mẫu số 4.10 

CHỈ SỐ LƯỢNG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN  

PHỤ LỤC V 

(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 

BIỂU MẪU BÁO CÁO THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT 

ĐỘNG SẢN 

PHỤ LỤC VII 

(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 

HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI NHÀ Ở THEO MỨC ĐỘ KIÊN CỐ 

Việc phân loại nhà ở theo mức độ kiên cố quy định tại Biểu mẫu số 15 của Phụ lục kèm 

theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP được thực hiện như sau: 

1. Nhà kiên cố: Là nhà có ba kết cấu chính: cột, mái, tường đều được làm bằng vật liệu bền 

chắc; 

2. Nhà bán kiên cố: Là nhà có hai trong ba kết cấu chính cột, mái, tường đều được làm bằng 

vật liệu bền chắc; 

3. Nhà thiếu kiên cố: Là nhà có một trong ba kết cấu chính cột, mái, tường được làm bằng 

vật liệu bền chắc; 

4. Nhà đơn sơ: Là nhà có cả ba kết cấu chính cột, mái, tường đều được làm bằng vật liệu 

không bền chắc. 

Đặc điểm nhận dạng vật liệu bền chắc, không bền chắc được thể hiện trong Bảng 1 dưới 

đây. 

Bảng 1. Đặc điểm nhận dạng vật liệu bền chắc, không bền chắc 

Vật liệu 
Kết cấu chính 

Cột, dầm Mái Tường bao che 

Vật liệu bền 

chắc 

1. Bê tông cốt thép 

2. Xây gạch, đá 

3. Sắt, thép, gỗ bền chắc 

1. Bê tông cốt thép; bê tông 

cốt thép kết hợp tôn lợp 

chống nóng 

1. Bê tông cốt thép 

2. Xây gạch, đá 

3. Gỗ, kim loại 

Vật liệu 

không bền 

chắc 

4. Gỗ tạp, tre 

5. Vật liệu khác 

2. Ngói (xi măng, đất nung) 

3. Tấm lợp (xi măng, kim 

loại) 

4. Lá, rơm rạ, giấy dầu 

5. Vật liệu khác 

4. Đất, vôi, rơm 

5. Phiên, liếp, ván ép 

6. Vật liệu khác 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 30/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI 

CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về 

hợp đồng xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng 

và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị 

công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC). 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này hướng dẫn về hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công

xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị 

định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây 

dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 37/2015/NĐ-CP), bao gồm: nguyên tắc áp dụng hợp 

đồng EPC; công tác chuẩn bị và ký kết hợp đồng EPC; quản lý thực hiện hợp đồng EPC; 

quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hợp đồng EPC; tổng thầu EPC; hướng dẫn áp 

dụng mẫu hợp đồng EPC. 

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia

nhập có quy định khác với các quy định tại Thông tư này thì áp dụng quy định của điều ước 

quốc tế đó. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng EPC thuộc

phạm vi điều chỉnh theo quy định tại Điều 1 Thông tư này. 

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp

đồng EPC không thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy định tại Điều 1 Thông tư áp dụng quy 

định tại Thông tư này. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng hợp đồng EPC 
1. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất và quy mô của từng dự án, gói thầu EPC và các quy định

của pháp luật Người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định áp dụng hình thức hợp 

đồng EPC cho các dự án, gói thầu xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hiệu 

quả của dự án đầu tư xây dựng. 

2. Hợp đồng EPC chỉ áp dụng đối với những dự án, gói thầu xây dựng cần rút ngắn thời

gian thực hiện; những dự án, gói thầu xây dựng có yêu cầu cao về kỹ thuật, công nghệ và 

phải đảm bảo tính đồng bộ từ khâu thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công xây dựng công trình 

đến khâu đào tạo vận hành, chuyển giao công trình. 

3. Bên nhận thầu thực hiện hợp đồng EPC phải có đủ điều kiện về kinh nghiệm, năng lực tài

chính, năng lực hành nghề và năng lực hoạt động đối với toàn bộ phạm vi công việc cần 

thực hiện của hợp đồng EPC gồm năng lực về: thiết kế, cung cấp thiết bị, cung cấp dịch vụ 

đào tạo, vận hành, chuyển giao công nghệ, thi công xây dựng công trình theo quy định của 
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pháp luật về đầu tư xây dựng và các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Bên nhận thầu EPC không 

được giao thầu phụ quá 60% khối lượng công việc thuộc phạm vi hợp đồng EPC. 

4. Việc quản lý chi phí hợp đồng EPC không được vượt giá hợp đồng EPC đã ký kết theo 

đúng các thỏa thuận trong hợp đồng EPC. 

5. Hồ sơ thiết kế của các dự án, gói thầu áp dụng hợp đồng EPC phải đáp ứng yêu cầu tại 

khoản 1 Điều 54 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 

6. Việc ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng EPC phải phù hợp với các quy định của pháp 

luật về hợp đồng xây dựng. 

Điều 4. Công tác chuẩn bị và ký kết hợp đồng EPC 
1. Trong quá trình chuẩn bị, ký kết và thực hiện hợp đồng, khuyến khích bên nhận thầu đề 

xuất các sáng kiến, biện pháp hoặc vận dụng kinh nghiệm của mình để hoàn thành các công 

việc theo hợp đồng EPC, bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ, mục tiêu, yêu cầu và nâng 

cao hiệu quả của dự án, gói thầu. 

2. Trước khi ký kết hợp đồng EPC các bên phải thỏa thuận cụ thể những nội dung chủ yếu 

sau: 

a) Phạm vi công việc dự kiến thực hiện theo hợp đồng EPC; 

b) Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, loại, cấp công trình; quy mô, công suất và 

phương án sản phẩm được lựa chọn, năng lực khai thác sử dụng; 

c) Các thông tin về các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, địa chất công trình, địa chất 

thủy văn, thủy văn của khu vực nơi xây dựng công trình; 

d) Các yêu cầu về thiết kế xây dựng và một số thông số thiết kế ban đầu; 

đ) Các phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị và thương mại; xuất xứ thiết bị, sản phẩm; 

e) Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài phạm vi công trình; giải pháp phòng, 

chống cháy, nổ thuộc phạm vi của gói thầu EPC; 

g) Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng; 

h) Các yêu cầu về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thử nghiệm, vận hành chạy thử, 

bảo hành và bảo trì công trình; 

i) Giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu 

chính của công trình xây dựng thuộc phạm vi của gói thầu EPC; 

k) Danh mục và mức độ áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được sử dụng trong 

thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình; 

l) Các chỉ dẫn kỹ thuật đối với vật tư, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật; 

m) Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của bên nhận thầu đối với gói thầu, gồm: năng lực 

về thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; 

n) Yêu cầu về bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ và những vấn đề 

khác. 

o) Các yêu cầu liên quan đến các thủ tục phê duyệt; số lượng các loại hồ sơ, tài liệu và mốc 

thời gian phải nộp cho bên giao thầu; 

p) Kế hoạch tiến độ thực hiện và các mốc hoàn thành những công việc, hạng mục công trình 

chủ yếu và toàn bộ công trình để đưa vào khai thác, sử dụng; 

q) Phân định trách nhiệm giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về cung cấp điện, nước, 

thông tin liên lạc, đường giao thông nội bộ và các dịch vụ khác có sẵn trên công trường và 

việc xử lý giao diện giữa các gói thầu trong cùng một dự án xây dựng; 

3. Chuẩn bị hợp đồng EPC 

Các điều khoản, điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng EPC được chuẩn bị phải 

phù hợp với các nội dung được hướng dẫn tại Điều 18 của Thông tư này. 

4. Ký kết hợp đồng EPC 

a) Hợp đồng EPC chỉ được ký kết khi đáp ứng được các nguyên tắc ký kết hợp đồng xây 

dựng quy định tại Điều 4 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

b) Yêu cầu đối với bên nhận thầu EPC 

Bên nhận thầu thực hiện hợp đồng EPC phải có đủ năng lực hoạt động, năng lực hành nghề 

theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, cụ thể: 
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- Có đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung công việc gói thầu. Trường hợp bên nhận 

thầu liên danh thì phải có thỏa thuận liên danh, trong đó phải có một nhà thầu đại diện liên 

danh, đóng vai trò là nhà thầu đứng đầu liên danh, chịu trách nhiệm chung và phải có cam 

kết thực hiện công việc theo phân giao trách nhiệm giữa các nhà thầu, từng nhà thầu trong 

liên danh phải có đăng ký kinh doanh phù hợp với công việc được phân giao; 

- Có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công việc theo hợp đồng EPC như: có 

kinh nghiệm về thiết kế; có khả năng, kinh nghiệm làm nhà thầu xây dựng các dự án, gói 

thầu với yêu cầu kỹ thuật và quy mô tương đương; trong cơ cấu tổ chức của bên nhận thầu 

có các đơn vị đầu mối về tư vấn thiết kế, gia công chế tạo, cung ứng vật tư, thiết bị và thi 

công xây dựng; 

- Có khả năng đáp ứng được các yêu cầu tài chính của dự án, gói thầu và chứng minh được 

khả năng huy động để thực hiện hợp đồng EPC. 

c) Việc thương thảo và ký kết hợp đồng EPC được căn cứ vào các yêu cầu trong hồ sơ mời 

thầu, hồ sơ dự thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt hoặc văn bản chỉ định thầu của 

cấp có thẩm quyền; 

d) Thời gian tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng phải phù hợp với tiến độ chung và 

bảo đảm hiệu quả thực hiện dự án. 

Điều 5. Quản lý thực hiện hợp đồng EPC 
Việc quản lý thực hiện hợp đồng EPC thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP và các quy định sau: 

1. Quản lý phạm vi thực hiện các công việc theo mục tiêu của gói thầu và theo danh mục 

công việc trong hợp đồng đã ký kết; kiểm tra tính chính xác, sự đầy đủ và phù hợp của các 

tài liệu khảo sát, thiết kế, tài liệu kỹ thuật được áp dụng cho các công việc của hợp đồng 

EPC. 

2. Quản lý tiến độ thực hiện các công việc phù hợp với tiến độ chung của dự án và hợp đồng 

EPC đã ký kết. 

3. Kiểm tra, quản lý chất lượng, khối lượng các công việc cần thực hiện theo hợp đồng EPC. 

4. Quản lý chi phí thực hiện các công việc theo hợp đồng EPC; kiểm soát, thanh toán và 

điều chỉnh giá hợp đồng EPC. 

5. Quản lý an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; 

6. Quản lý điều chỉnh hợp đồng EPC và các nội dung cần thiết khác của hợp đồng EPC. 

Điều 6. Quản lý công tác khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng thuộc phạm vi của 

hợp đồng EPC 
1. Công tác khảo sát xây dựng thuộc phạm vi của hợp đồng EPC phải tuân thủ quy định tại 

Mục 1 Chương IV Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Chương II Nghị định số 46/2015/NĐ-

CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau 

đây viết tắt là Nghị định số 46/2015/NĐ-CP); Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng; quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Quản lý công tác thiết kế xây dựng 

a) Công việc thiết kế xây dựng thuộc phạm vi của hợp đồng EPC phải tuân thủ các quy định 

về thiết kế được quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Chương III Nghị định số 

46/2015/NĐ-CP; Mục 1 Chương III Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 59/2015/NĐ-

CP); Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 

chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; quy định của pháp luật có 

liên quan. 

b) Quản lý thẩm định, thẩm tra, phê duyệt và điều chỉnh thiết kế xây dựng: 

- Thiết kế do bên nhận thầu lập phải được thẩm định, thẩm tra và phê duyệt theo quy định 

tại Điều 24, 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và điểm e khoản 2 Điều 32 Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP. 
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- Bên nhận thầu có thể lập thiết kế cho từng phần, bộ phận của công trình phù hợp với các 

giai đoạn kỹ thuật để trình Cơ quan chuyên môn về xây dựng, Người quyết định đầu tư, Chủ 

đầu tư thẩm định, thẩm tra và phê duyệt theo quy định. 

- Nội dung thẩm định thiết kế xây dựng thực hiện theo quy định của Điều 83 Luật Xây dựng 

số 50/2014/QH13 trừ nội dung quy định tại khoản 7 Điều 83 Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế, dự 

toán xây dựng công trình (viết tắt là Thông tư số 18/2016/TT-BXD); quy định của pháp luật 

có liên quan. 

- Việc thẩm định, thẩm tra và phê duyệt thiết kế xây dựng có thể được thực hiện đối với 

từng phần, bộ phận công trình hoặc toàn bộ công trình, dự án. 

Điều 7. Quản lý công tác mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ thuộc phạm vi của hợp 

đồng EPC 
1. Trước khi tiến hành mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ cho hợp đồng EPC bên nhận thầu 

phải tiến hành lập các yêu cầu để trình bên giao thầu cho ý kiến chấp thuận trước khi tiến 

hành mua sắm nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng. Việc chấp thuận của bên giao thầu 

không làm giảm trách nhiệm của bên nhận thầu đối với việc mua sắm vật tư, thiết bị cho 

hợp đồng EPC. 

2. Bên nhận thầu có thể tiến hành mua sắm trực tiếp hoặc thuê thầu phụ để mua sắm vật tư, 

thiết bị cho hợp đồng EPC. Trường hợp thuê thầu phụ để mua sắm vật tư, thiết bị, thì nhà 

thầu phải thỏa thuận và thống nhất với bên giao thầu các yêu cầu đối với nhà thầu phụ cung 

cấp vật tư, thiết bị trước khi tiến hành lựa chọn nhà thầu phụ nhưng không được làm thay 

đổi yêu cầu kỹ thuật, xuất xứ, công nghệ trong hợp đồng EPC đã ký. 

Điều 8. Quản lý công tác thi công xây dựng công trình thuộc phạm vi của hợp đồng 

EPC 
1. Bên nhận thầu chỉ được tiến hành thi công xây dựng công trình khi đáp ứng đủ điều kiện 

theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Thông tư số 

18/2016/TT-BXD; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; quy định của 

pháp luật có liên quan, như: phần thiết kế của công trình chuẩn bị thi công đã được thẩm 

định, thẩm tra và phê duyệt theo đúng quy định; đã có giấy phép xây dựng cho phần công 

trình chuẩn bị thi công xây dựng, trừ trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy 

định của pháp luật. 

2. Việc quản lý công tác thi công xây dựng công trình của hợp đồng phải phù hợp với các 

quy định tại Chương IV Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng. 

3. Quản lý công tác lựa chọn nhà thầu phụ: Việc lựa chọn nhà thầu phụ phải đáp ứng yêu 

cầu tại Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

4. Những nội dung về quản lý công tác thi công xây dựng công trình chưa được quy định 

trong Thông tư này, các chủ thể căn cứ vào quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và 

Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp 

đồng thi công xây dựng công trình để thực hiện cho phù hợp. 

Điều 9. Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng EPC thuộc phạm vi của hợp đồng EPC 
Khi ký kết hợp đồng EPC các bên thống nhất tiến độ thực hiện hợp đồng theo đúng quy 

định tại Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, trong đó cần thể hiện các mốc hoàn thành 

các công việc chính như: mốc hoàn thành các giai đoạn thiết kế, cung cấp thiết bị công 

nghệ, thi công các hạng mục chủ yếu, đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện trong hồ sơ dự 

thầu, hồ sơ đề xuất và tiến độ thực hiện dự án. 

Điều 10. Quản lý chất lượng các công việc của hợp đồng thuộc phạm vi của hợp đồng 

EPC 
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1. Các công việc, hạng mục, công trình bàn giao phải đảm bảo chất lượng theo quy định về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều 13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Bên nhận 

thầu phải có biện pháp quản lý chất lượng do mình thực hiện và chất lượng công việc do 

nhà thầu phụ thực hiện. 

2. Tất cả các công trình, hạng mục công trình thuộc phạm vi của hợp đồng EPC khi đưa vào 

sử dụng phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định số 

46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình 

xây dựng và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

Điều 11. Quản lý an toàn, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ thuộc phạm vi của 

hợp đồng EPC 
Khi thực hiện các công việc của hợp đồng EPC, ngoài quy định tại Điều 48 Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP các bên còn phải tuân thủ các quy định sau: 

1. Bên giao thầu phải kiểm tra giám sát nhà thầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn 

cho người lao động, thực hiện việc bảo vệ môi trường xung quanh, phòng chống cháy nổ 

theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng EPC đã ký kết và quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Quản lý an toàn lao động: 

a) Tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về an toàn lao động; 

b) Bên nhận thầu phải có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn 

cho người lao động của mình; Bên nhận thầu có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ 

lao động, an toàn cho người lao động và những trang thiết bị cứu hộ cần thiết; 

c) Bên nhận thầu phải thường xuyên kiểm tra, có phương pháp kiểm định, thí nghiệm và sửa 

chữa, kiểm soát các thiết bị bảo vệ, dàn giáo, sàn công tác, kích nâng và thiết bị đi lại, nâng 

hạ, chiếu sáng và bảo vệ, tiêu chuẩn thay thế các thiết bị này; 

d) Đảm bảo có hàng rào, chiếu sáng, bảo vệ và trông nom công trình cho tới khi hoàn thành 

và bàn giao. 

3. Quản lý môi trường: 

a) Bên nhận thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động 

trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh; 

b) Các bên có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, 

đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường 

hợp bên nhận thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì bên giao thầu, cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu bên nhận 

thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường; 

c) Cá nhân, tổ chức để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi 

công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do 

lỗi của mình gây ra. 

4. Quản lý phòng chống cháy nổ: 

a) Các bên tham gia hợp đồng EPC phải tuân thủ các quy định của nhà nước về phòng 

chống cháy nổ; 

b) Lắp đặt và duy trì hệ thống phòng cháy, chữa cháy để có thể kiểm soát, cảnh báo hoặc dự 

đoán một cách hợp lý, tránh không để xảy ra các thiệt hại về người và tài sản do cháy; 

Điều 12. Quản lý điều chỉnh hợp đồng EPC và các nội dung cần thiết khác thuộc phạm 

vi của hợp đồng EPC 
1. Việc điều chỉnh hợp đồng EPC phải tuân thủ các quy định tại Mục 5 Chương II Nghị định 

số 37/2015/NĐ-CP. 

2. Ngoài ra, tùy theo đặc điểm, tính chất của từng hợp đồng EPC mà các bên tham gia hợp 

đồng phải căn cứ vào các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng để quản lý thực hiện 

hợp đồng EPC cho phù hợp. 

Điều 13. Quản lý giá hợp đồng, thanh toán và quyết toán hợp đồng EPC 
1. Hình thức giá hợp đồng trọn gói là hình thức cơ bản được áp dụng cho hợp đồng EPC. 

Trường hợp áp dụng các hình thức giá hợp đồng khác được quy định tại Điều 15 Nghị định 
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số 37/2015/NĐ-CP, Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phải căn cứ vào đặc điểm, tính 

chất và quy mô của từng dự án, gói thầu EPC để lựa chọn hình thức giá hợp đồng cho phù 

hợp, nhưng phải đáp ứng điều kiện áp dụng các loại giá hợp đồng theo quy định tại khoản 5 

Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của dự án trước 

pháp luật. 

2. Khi áp dụng hợp đồng trọn gói cần có bảng giá cho các công việc, hạng mục công việc, 

hạng mục công trình kèm theo hợp đồng EPC để thuận tiện cho việc quản lý điều chỉnh hợp 

đồng EPC trong quá trình thực hiện. 

3. Việc thanh toán hợp đồng EPC phải thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP. 

4. Việc quyết toán hợp đồng EPC phải thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP. 

5. Việc điều chỉnh giá hợp đồng EPC phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá 

hợp đồng xây dựng. 

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu trong quản lý thực hiện hợp đồng EPC 
1. Quyền của bên giao thầu 

a) Từ chối nghiệm thu sản phẩm không đạt chất lượng theo hợp đồng; không nghiệm thu 

những thiết bị công nghệ không đúng với thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất 

lượng, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ và các sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; 

b) Kiểm tra việc thực hiện các công việc của bên nhận thầu theo nội dung hợp đồng đã ký 

kết nhưng không được làm cản trở hoạt động bình thường của bên nhận thầu; 

c) Tạm dừng việc thực hiện công việc theo hợp đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả khi phát 

hiện bên nhận thầu thực hiện công việc vi phạm các nội dung đã ký kết trong hợp đồng hoặc 

các quy định của nhà nước; 

d) Yêu cầu bên nhận thầu bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản phẩm của hợp đồng 

theo nội dung hợp đồng đã ký kết; 

đ) Xem xét, chấp thuận danh sách các nhà thầu phụ đủ điều kiện năng lực chưa có trong hợp 

đồng EPC theo đề nghị của bên nhận thầu; 

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nghĩa vụ của bên giao thầu 

a) Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng đúng thời hạn theo quy định; 

b) Cử và thông báo bằng văn bản cho bên nhận thầu về nhân lực chính tham gia quản lý và 

thực hiện hợp đồng; 

c) Cung cấp cho bên nhận thầu thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện 

công việc theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng EPC đã ký; 

d) Nghiệm thu, thẩm định, phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê 

duyệt kịp thời thiết kế xây dựng gồm: thuyết minh thiết kế, bản tính, các bản vẽ thiết kế, các 

tài liệu khảo sát có liên quan, quy trình bảo trì của các công trình, hạng mục công trình theo 

quy định; 

đ) Xin giấy phép xây dựng theo quy định, bàn giao mặt bằng cho bên nhận thầu theo đúng 

thỏa thuận trong hợp đồng EPC đã ký; 

e) Giám sát việc thực hiện công việc theo nội dung hợp đồng đã ký kết; kiểm tra các biện 

pháp bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định; 

g) Thỏa thuận với bên nhận thầu về hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị công nghệ theo đúng 

thỏa thuận trong hợp đồng EPC đã ký; 

h) Bảo đảm quyền tác giả đối với các sản phẩm tư vấn theo hợp đồng; 

i) Tổ chức đào tạo cán bộ quản lý và công nhân vận hành sử dụng công trình; 

k) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu trong quản lý thực hiện hợp đồng EPC 
1. Quyền của bên nhận thầu 
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a) Yêu cầu bên giao thầu cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện làm việc liên quan đến 

công việc theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng EPC đã ký; 

b) Được đề xuất với bên giao thầu về những công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng; từ 

chối thực hiện những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết khi chưa được hai bên 

thống nhất hoặc những yêu cầu trái pháp luật của bên giao thầu; 

c) Tổ chức, quản lý thực hiện các công việc theo nội dung hợp đồng đã ký kết; 

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nghĩa vụ của bên nhận thầu 

a) Cung cấp đủ nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị và các phương tiện cần thiết khác để 

thực hiện các công việc theo hợp đồng; 

b) Tiếp nhận, quản lý, bảo quản, bàn giao lại các tài liệu, phương tiện do bên giao thầu cung 

cấp theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng EPC đã ký; 

c) Thông báo cho bên giao thầu về những thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện làm 

việc không đảm bảo ảnh hưởng đến việc thực hiện công việc theo hợp đồng EPC đã ký; 

d) Giữ bí mật các thông tin liên quan đến hợp đồng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng 

hoặc theo quy định của pháp luật; 

đ) Thực hiện công việc theo hợp đồng đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ và các 

thỏa thuận khác trong hợp đồng EPC đã ký; 

e) Lập thiết kế xây dựng của các hạng mục công trình, công trình chính phù hợp với thiết kế 

cơ sở hoặc thiết kế FEED được duyệt và trình cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư thẩm 

định, phê duyệt theo khoản 2 Điều 6 Thông tư này và quy định của pháp luật về xây dựng; 

g) Tổ chức việc mua sắm, chế tạo và cung cấp thiết bị công nghệ đáp ứng yêu cầu và tiến độ 

thực hiện của hợp đồng; lựa chọn nhà thầu phụ trình bên giao thầu chấp thuận theo đúng 

hợp đồng EPC đã ký; thỏa thuận và thống nhất với bên giao thầu về nội dung hồ sơ mời 

thầu mua sắm các thiết bị công nghệ theo đúng hợp đồng EPC đã ký; 

h) Tổ chức đào tạo cán bộ quản lý và công nhân vận hành sử dụng công trình, chuyển giao 

công nghệ và dịch vụ kỹ thuật kèm theo theo đúng hợp đồng EPC đã ký; 

i) Thực hiện các công việc thử nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành chạy thử đồng bộ công trình và 

bàn giao công trình hoàn thành cho bên giao thầu theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng và 

theo quy định của pháp luật hiện hành; 

k) Đảm bảo các sản phẩm do mình cung cấp không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy 

định của pháp luật; 

l) Bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản phẩm của hợp đồng cho bên giao thầu theo 

nội dung hợp đồng EPC đã ký; 

m) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của tư vấn của bên giao thầu trong quản lý thực hiện hợp 

đồng EPC (áp dụng đối với trường hợp bên giao thầu thuê tư vấn) 
1. Quyền của tư vấn của bên giao thầu EPC 

a) Yêu cầu bên giao thầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ tư vấn và 

phương tiện làm việc theo thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn phù hợp với hợp đồng EPC; 

b) Được đề xuất thay đổi điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn vì lợi ích của bên giao thầu hoặc 

khi phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn; 

c) Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng và những yêu cầu trái 

pháp luật của bên giao thầu; 

d) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định của pháp luật đối với những sản phẩm tư vấn 

có quyền tác giả; 

đ) Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, được quyền yêu cầu bên nhận thầu 

thực hiện đúng các nghĩa vụ theo hợp đồng EPC đã ký. 

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nghĩa vụ của tư vấn của bên giao thầu EPC 

a) Hoàn thành công việc đúng tiến độ, chất lượng theo thỏa thuận trong hợp đồng; 
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b) Bảo quản và giao lại cho bên giao thầu những tài liệu và phương tiện làm việc do bên 

giao thầu cung cấp theo hợp đồng sau khi hoàn thành công việc theo đúng hợp đồng EPC đã 

ký; 

c) Thông báo ngay bằng văn bản cho bên giao thầu về những thông tin, tài liệu không đầy 

đủ, phương tiện làm việc không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc; 

d) Giữ bí mật thông tin liên quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng hoặc pháp luật có quy 

định; 

đ) Ký xác nhận cho bên nhận thầu các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến công tác quản lý thực 

hiện hợp đồng EPC thuộc nghĩa vụ của tư vấn theo hợp đồng tư vấn đã ký với bên giao 

thầu. 

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 17. Quản lý hợp đồng tổng thầu EPC 
1. Hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công 

xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng. 

2. Nội dung quản lý thực hiện hợp đồng tổng thầu EPC như quy định từ Điều 5 đến Điều 12 

Thông tư này với phạm vi toàn bộ dự án. 

3. Quyền và nghĩa vụ của tổng thầu EPC: theo quy định tại Điều 15 Thông tư này với phạm 

vi toàn bộ dự án và các nghĩa vụ sau: 

a) Quản lý phạm vi thực hiện các công việc theo mục tiêu của dự án và theo danh mục công 

việc trong hợp đồng đã ký kết; kiểm tra tính đúng đắn, sự đầy đủ và phù hợp của các tài liệu 

khảo sát, thiết kế, tài liệu kỹ thuật được áp dụng. 

b) Kiểm soát tiến độ thực hiện các công việc phù hợp với tiến độ chung của dự án và hợp 

đồng tổng thầu EPC đã ký kết. 

c) Kiểm soát toàn bộ các phương tiện và biện pháp thi công trong phạm vi công trường của 

toàn bộ dự án. 

d) Bổ sung hoặc thay thế các nhà thầu phụ để đảm bảo chất lượng, giá cả và tiến độ thực 

hiện các công việc của hợp đồng sau khi được chủ đầu tư chấp thuận; 

đ) Quản lý chi phí thực hiện các công việc theo hợp đồng; kiểm soát, thanh toán và điều 

chỉnh giá hợp đồng theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

e) Tổng thầu EPC có trách nhiệm tổ chức điều hành toàn bộ hoạt động trong phạm vi trong 

và ngoài công trường nhằm đảm bảo thực hiện hợp đồng tổng thầu EPC một cách an toàn, 

hiệu quả; Điều phối các nhà thầu phụ về việc sử dụng hợp lý các công trình phụ trợ, các 

công trình phục vụ thi công để tránh lãng phí; sử dụng, bảo vệ mặt bằng và giữ gìn an ninh 

trật tự công trường. 

g) Chủ động phối hợp với chủ đầu tư trong việc tổ chức đào tạo cán bộ quản lý và công 

nhân vận hành sử dụng công trình theo hợp đồng đã ký. 

4. Chi phí tổng thầu EPC được tính trong giá hợp đồng tổng thầu EPC. 

Điều 18. Hướng dẫn áp dụng mẫu hợp đồng EPC công bố kèm theo Thông tư này 
1. Mẫu hợp đồng EPC công bố kèm theo Thông tư này bao gồm hai phần: 

Phần I. Các căn cứ ký kết hợp đồng 

Phần II. Các điều khoản và điều kiện hợp đồng 

2. Hướng dẫn áp dụng: 

a) Mẫu hợp đồng EPC công bố kèm theo Thông tư này là mẫu hợp đồng giữa chủ đầu tư và 

nhà thầu; trường hợp bên giao thầu là nhà thầu thì các bên vận dụng mẫu hợp đồng này để 

thực hiện cho phù hợp. 

b) Mẫu hợp đồng EPC công bố kèm theo Thông tư này để các chủ thể tham khảo và vận 

dụng cho phù hợp vào điều kiện thực tiễn của dự án, công trình và gói thầu EPC. Khi áp 

dụng mẫu hợp đồng kèm theo Thông tư này, các bên căn cứ quy định của Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP, hướng dẫn tại Thông tư này và các quy định khác của Nhà nước có liên 

quan để thỏa thuận trong hợp đồng. 
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c) Các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng các mốc thời gian cụ thể về thời hạn thanh toán, 

thời gian bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời hạn trả lời văn bản, thời gian chấm dứt hợp 

đồng và các trường hợp tương tự. 

d) Nếu phạm vi và yêu cầu công việc của gói thầu cụ thể khác với phạm vi và yêu cầu công 

việc trong mẫu hợp đồng kèm theo Thông tư này, các bên thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung, 

nhưng phải phù hợp với quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

đ) Trường hợp các bên thống nhất phạm vi công việc nghiệm thu sản phẩm khác với mẫu 

hợp đồng kèm theo Thông tư này, thì các bên thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung, nhưng phải 

phù hợp với quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

e) Trường hợp nhà thầu là nhà thầu liên danh, các bên thỏa thuận trong hợp đồng việc bảo 

đảm thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng theo quy định tại Nghị định số 

37/2015/NĐ-CP. 

g) Các bên thỏa thuận mức tạm ứng phù hợp với yêu cầu của từng loại công việc trong hợp 

đồng và quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

h) Các bên thỏa thuận loại đồng tiền và hình thức thanh toán trong hợp đồng nhưng không 

trái với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và quy định của pháp luật về ngoại hối. 

i) Mẫu hợp đồng này áp dụng cho loại hợp đồng trọn gói. Trường hợp áp dụng các loại giá 

hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh hoặc kết hợp các loại giá hợp đồng, thì 

các bên căn cứ vào các quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Thông tư này để sửa 

đổi, bổ sung hợp đồng cho phù hợp. 

Điều 19. Xử lý chuyển tiếp và hiệu lực thi hành 
1. Xử lý chuyển tiếp 

a) Những hợp đồng EPC đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo các 

quy định về hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và các thỏa 

thuận trong hợp đồng EPC đã ký. 

b) Các hợp đồng EPC đang trong quá trình đàm phán, chưa được ký kết nếu có nội dung 

nào chưa phù hợp với quy định tại Thông tư này thì báo cáo Người có thẩm quyền quyết 

định đầu tư xem xét, quyết định trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả của 

dự án đầu tư xây dựng và không làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. 

c) Nội dung về hợp đồng EPC trong các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã phê duyệt nhưng 

chưa phát hành nếu có nội dung nào chưa phù hợp với quy định tại Thông tư này thì phải 

điều chỉnh lại cho phù hợp; trường hợp đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, nếu có 

thay đổi nội dung liên quan đến hợp đồng cho phù hợp với các quy định của Thông tư này, 

thì phải thông báo cho tất cả các nhà thầu đã mua hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu biết để điều 

chỉnh các nội dung của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cho phù hợp; trường hợp đã đóng thầu 

thì thực hiện theo quy định tại điểm b khoản này. 

2. Những nội dung khác về hợp đồng EPC không hướng dẫn tại Thông tư này, thì thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 

10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, 

Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một 

số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng và Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng. 

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2017. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Bùi Phạm Khánh 
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MẪU HỢP ĐỒNG EPC 
(Công bố kèm theo Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công 

trình (EPC)) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
(Địa danh), ngày … …tháng… ….. năm ….. 

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ - CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ THI CÔNG 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
Số: ......../.....(Năm) /...(ký hiệu hợp đồng) 

DỰ ÁN (TÊN DỰ ÁN) HOẶC GÓI THẦU (TÊN GÓI THẦU) SỐ ……… 

THUỘC DỰ ÁN (TÊN DỰ ÁN) ......... 
GIỮA 

(TÊN GIAO DỊCH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ) 
VÀ 

(TÊN GIAO DỊCH CỦA NHÀ THẦU) 

MỤC LỤC 

PHẦN 1 - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG  

PHẦN 2 - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG  
ĐIỀU 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI 

ĐIỀU 2. HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN  

ĐIỀU 3. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG  

ĐIỀU 4. PHẠM VI CÔNG VIỆC  

ĐIỀU 5. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  

ĐIỀU 6. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ  

ĐIỀU 7. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

ĐIỀU 8. THỬ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH VÀ VẬN HÀNH THỬ KHI HOÀN THÀNH  

ĐIỀU 9. NGHIỆM THU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ  

ĐIỀU 10. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG  

ĐIỀU 11. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG  

ĐIỀU 12. GIÁ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN  

ĐIỀU 13. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ  

ĐIỀU 14. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TƯ VẤN  

ĐIỀU 15. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA NHÀ THẦU  

ĐIỀU 16. ĐIỀU CHỈNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG  

ĐIỀU 17. NHÀ THẦU PHỤ 

ĐIỀU 18. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI CHỦ ĐẦU TƯ 

ĐIỀU 19. TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI NHÀ THẦU  

ĐIỀU 20. BẢO HIỂM VÀ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH 

ĐIỀU 21. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC SAI SÓT  

ĐIỀU 22. THƯỞNG, PHẠT DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI 

THƯỜNG THIỆT HẠI 

ĐIỀU 23. RỦI RO VÀ BẤT KHẢ KHÁNG  

ĐIỀU 24. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP  

ĐIỀU 25. QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG  

ĐIỀU 26. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

PHẦN 1 - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG 
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về 

hợp đồng xây dựng; 
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Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây 

dựng công trình (EPC); 

Căn cứ Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc thiết kế FEED) được phê duyệt tại Quyết định số 

…; 

Căn cứ . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . (các căn cứ khác nếu có); 

Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu tại văn bản số và Biên bản hoàn thiện hợp đồng EPC ngày 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

PHẦN 2 - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG 
Hôm nay, ngày …… tháng …… năm …… tại (địa danh) ………………………, chúng tôi 

gồm các bên dưới đây: 

Một bên là: 

1. Chủ đầu tư: 
Tên giao dịch …………………………. 

Đại diện (hoặc người được ủy quyền theo giấy ủy quyền số... ngày...) 

là: Ông/bà ………………….                    Chức vụ: ………… 

Địa chỉ: ……………………. 

Tài khoản: ……………….. 

Mã số thuế: ………………. 

Điện thoại: ………………..                      Fax: ………………….. 

E-mail: …………………….. 

và bên kia là: 

2. Nhà thầu: (nếu là nhà thầu liên danh thì ghi đầy đủ thông tin về từng nhà thầu tham gia 

liên danh, trong đó ghi rõ thành viên đứng đầu liên danh) 

Tên giao dịch: 

Đại diện (hoặc người được ủy quyền theo giấy ủy quyền số... ngày...) 

là: Ông/bà …………                   Chức vụ: ………………… 

Địa chỉ: .......................................................................................................................  

Tài khoản: ...................................................................................................................  

Mã số thuế: .................................................................................................................  

Điện thoại: ………………………………………Fax: ..........................................................  

E-mail: ………………………. 

Hai bên tại đây cùng thống nhất ký hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi 

công xây dựng công trình thuộc gói thầu/dự án (tên gói thầu hoặc dự án) như sau: 

ĐIỀU 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI 
Các từ và cụm từ sử dụng cho hợp đồng này sẽ có ý nghĩa như diễn giải sau đây (trừ khi ngữ 

cảnh diễn đạt rõ một ý nghĩa khác): 

1.1. Chủ đầu tư là ……… (tên giao dịch của chủ đầu tư như đã nêu trong phần các bên 

tham gia Hợp đồng). 

1.2. Nhà thầu là ……….. (tên của nhà thầu như được nêu trong phần các bên tham gia Hợp 

đồng). 

1.3. Đại diện Chủ đầu tư là người được Chủ đầu tư nêu ra trong Hợp đồng hoặc được chỉ 

định theo từng thời gian và điều hành công việc thay mặt cho Chủ đầu tư. 

1.4. Đại diện Nhà thầu là người được Nhà thầu nêu ra trong Hợp đồng hoặc được Nhà thầu 

chỉ định bằng văn bản và điều hành công việc thay mặt Nhà thầu. 

1.5. Nhà tư vấn là tổ chức do Chủ đầu tư ký hợp đồng thuê để thực hiện một hoặc một số 

công việc chuyên môn liên quan đến việc quản lý thực hiện hợp đồng này. 

1.6. Đại diện Nhà tư vấn là người được Nhà tư vấn chỉ định làm đại diện để thực hiện các 

nhiệm vụ do tư vấn giao. 

1.7. Dự án là... (tên dự án). 
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1.8. Công việc được hiểu là các công việc thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ - thi công 

xây dựng công trình, sẽ được Nhà thầu thực hiện phù hợp với các yêu cầu của hợp đồng và 

đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư một cách hợp lý, với mục đích cuối cùng là cung cấp 

cho Chủ đầu tư một công trình hoàn chỉnh, an toàn và vận hành một cách hiệu quả. 

1.9. Hợp đồng là toàn bộ hồ sơ hợp đồng, theo quy định tại khoản 2.1. [Hồ sơ hợp đồng]. 

1.10. Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư là toàn bộ tài liệu theo quy định 

tại Phụ lục số... [Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư]. 

1.11. Hồ sơ dự thầu (hoặc Hồ sơ đề xuất) của Nhà thầu là đơn dự thầu được Nhà thầu ký 

và tất cả các văn bản khác mà Nhà thầu trình cho Chủ đầu tư được đưa vào trong hợp đồng 

theo quy định tại Phụ lục số... [Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) của Nhà thầu]. 

1.12. Tiêu chuẩn dự án là các quy định về kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, trình tự 

thực hiện các công việc, các chỉ tiêu, các chỉ số kỹ thuật và các chỉ số về điều kiện tự nhiên 

áp dụng cho dự án/công trình như được mô tả tại Phụ lục số... [Tiêu chuẩn dự án]. 

1.13. Chỉ dẫn kỹ thuật là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, tiêu chuẩn dự án để hướng dẫn, quy định về vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng 

cho công trình và các công tác thi công, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng như được 

mô tả tại Phụ lục số... [Chỉ dẫn kỹ thuật]. 

1.14. Hồ sơ thiết kế là tất cả các bản vẽ, bảng tính toán, thuyết minh kỹ thuật và các tài liệu 

khác có liên quan đến Công trình... (tên công trình) do Nhà thầu thực hiện đã được Chủ đầu 

tư chấp thuận. 

1.15. Thiết kế FEED là thiết kế được triển khai ở giai đoạn sau khi dự án đầu tư xây dựng 

công trình được phê duyệt để làm cơ sở triển khai thiết kế chi tiết đối với các công trình do 

tư vấn nước ngoài thực hiện theo thông lệ quốc tế. 

1.16. Đơn dự thầu là đề xuất của Nhà thầu đã được Chủ đầu tư chấp thuận trong đó ghi giá 

dự thầu để thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công, hoàn thiện công trình, sửa chữa 

mọi sai sót của công trình theo đúng các thỏa thuận của hợp đồng. 

1.17. Bên là Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu tùy theo ngữ cảnh (yêu cầu) diễn đạt. 

1.18. Ngày bắt đầu công việc là ngày được thông báo theo khoản 10.1. [Ngày bắt đầu và 

hoàn thành toàn bộ công việc], trừ khi được nêu khác trong thỏa thuận Hợp đồng. 

1.19. Thời hạn hoàn thành là thời gian để hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình 

(tùy từng trường hợp) theo khoản 10.2. [Thời hạn hoàn thành] bao gồm cả thời gian được 

gia hạn theo khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành], được tính từ ngày khởi công (hoặc 

một ngày cụ thể do các bên thỏa thuận). 

1.20. Biên bản nghiệm thu là biên bản được phát hành theo Điều 9 [Nghiệm thu của Chủ 

đầu tư] 

1.21. Ngày trừ khi được quy định khác, “ngày” được hiểu là ngày dương lịch và “tháng” 

được hiểu là tháng dương lịch. 

1.22. Ngày làm việc là ngày theo dương lịch trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy 

định của luật pháp Việt Nam. 

1.23. Thiết bị của Nhà thầu là toàn bộ thiết bị máy móc, phương tiện, xe cộ và các phương 

tiện, thiết bị khác yêu cầu phải có để Nhà thầu thực hiện, hoàn thành công việc theo hợp 

đồng và sửa chữa sai sót (nếu có). 

1.24. Công trình chính là các công trình... (tên công trình) mà Nhà thầu thực hiện theo Hợp 

đồng. 

1.25. Hạng mục công trình là một công trình chính hoặc một phần công trình chính đơn lẻ 

được nêu trong hợp đồng (nếu có). 

1.26. Công trình tạm là tất cả các công trình phục vụ thi công công trình chính. 

1.27. Công trình là công trình chính và công trình tạm. 

1.28. Thiết bị của Chủ đầu tư là máy móc, phương tiện do Chủ đầu tư cấp cho Nhà thầu sử 

dụng để thực hiện công việc, như đã nêu trong Phụ lục số... [Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ 

yêu cầu) của Chủ đầu tư]. 

1.29. Bất khả kháng được định nghĩa tại Điều 23 [Rủi ro và bất Khả kháng] 
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1.30. Luật là toàn bộ hệ thống luật pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

1.31. Công trường là địa điểm Chủ đầu tư giao cho Nhà thầu để thi công công trình cũng 

như bất kỳ địa điểm nào khác được quy định trong hợp đồng. 

1.32. Thay đổi, điều chỉnh là sự thay đổi, điều chỉnh phạm vi công việc, Chỉ dẫn kỹ thuật, 

Bản vẽ thiết kế, Giá hợp đồng hoặc Tiến độ thực hiện khi có sự chấp thuận bằng văn bản 

của Chủ đầu tư. 

ĐIỀU 2. HỒ SƠ HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN 

2.1. Hồ sơ hợp đồng 
Hồ sơ hợp đồng bao gồm các căn cứ ký kết hợp đồng; các điều khoản và điều kiện của hợp 

đồng này và các tài liệu sau: 

2.1.1. Thông báo trúng thầu (hoặc văn bản chỉ định thầu hoặc văn bản chấp thuận); 

2.1.2. Điều kiện cụ thể của hợp đồng, các điều khoản tham chiếu; 

2.1.3. Dự án đầu tư (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật) được phê duyệt; 

2.1.4. Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư; 

2.1.5. Tiêu chuẩn dự án, chỉ dẫn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế (thiết kế FEED hoặc thiết kế cơ 

sở); 

2.1.6. Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) của Nhà thầu; 

2.1.7. Biên bản đàm phán hợp đồng, các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản; 

2.1.8. Các phụ lục của hợp đồng; 

2.1.9. Các tài liệu khác có liên quan. 

2.2. Thứ tự ưu tiên của các tài liệu 
Nguyên tắc những tài liệu cấu thành nên hợp đồng là bộ phận không tách rời của hợp đồng, 

quan hệ thống nhất giải thích tương hỗ cho nhau, nhưng nếu có điểm nào không rõ ràng 

hoặc không nhất quán thì các bên có trách nhiệm trao đổi và thống nhất. Trường hợp, các 

bên không thống nhất được thì thứ tự ưu tiên các tài liệu cấu thành hợp đồng để xử lý vấn đề 

này được quy định như sau: 

2.2.1. Thông báo trúng thầu (hoặc văn bản chỉ định thầu hoặc văn bản chấp thuận); 

2.2.2. Điều kiện cụ thể của hợp đồng, các điều khoản tham chiếu; 

2.2.3. Dự án đầu tư (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật) được phê duyệt; 

2.2.4. Tiêu chuẩn dự án; hồ sơ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật; 

2.2.5. Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư; 

2.2.6. Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) của Nhà thầu; 

2.2.7. Biên bản đàm phán hợp đồng, các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản; 

2.2.8. Các phụ lục của hợp đồng; 

2.2.9. Các tài liệu khác có liên quan. 

(Trường hợp thay đổi thứ tự ưu tiên nêu trên, các bên thống nhất để quy định trong hợp 

đồng). 

ĐIỀU 3. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

3.1. Luật và ngôn ngữ áp dụng cho hợp đồng 
3.1.1. Hợp đồng chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

3.1.2. Ngôn ngữ áp dụng và giao dịch hợp đồng là tiếng Việt (đối với các hợp đồng có sự 

tham gia của phía nước ngoài thì ngôn ngữ giao dịch là tiếng Việt và tiếng nước ngoài do 

các bên thỏa thuận. Trường hợp xảy ra tranh chấp thì bản tiếng Việt được coi là bản gốc, 

việc xử lý tranh chấp phải căn cứ vào bản tiếng Việt). 

3.2. Chuyển nhượng hợp đồng 
Không bên nào được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng hoặc bất cứ phần lợi 

ích hoặc quyền lợi theo Hợp đồng. Tuy nhiên các bên có thể chuyển nhượng một phần Hợp 

đồng nhưng phải phù hợp với các quy định của pháp luật và phải được bên kia chấp thuận 

trước khi chuyển nhượng. Các bên có thể sử dụng Hợp đồng làm bảo đảm đối với một ngân 

hàng hoặc một tổ chức tài chính. 

3.3. Việc bảo mật 
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Ngoại trừ trường hợp cần thiết để thực hiện theo nghĩa vụ hoặc tuân theo các quy định của 

pháp luật, cả hai bên đều phải xem các chi tiết của Hợp đồng là bí mật và của riêng mình. 

Nhà thầu không được tiết lộ bất kỳ chi tiết nào của công trình cho bên thứ 3 khi chưa có sự 

thỏa thuận trước với Chủ đầu tư. 

3.4. Tuân thủ pháp luật 
Khi thực hiện Hợp đồng phải tuân thủ pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam. Các bên phải: 

3.4.1. Chủ đầu tư phải đảm bảo điều kiện khởi công công trình theo quy định của pháp luật; 

3.4.2. Nhà thầu phải thông báo, nộp tất cả các loại thuế, lệ phí, phí và xin tất cả giấy tờ (giấy 

phép) theo quy định của pháp luật liên quan đến công việc; Nhà thầu phải bồi thường và 

gánh chịu thiệt hại phát sinh cho Chủ đầu tư do sai sót vì không tuân thủ pháp luật của mình 

gây ra. 

3.5. Trách nhiệm riêng rẽ và trách nhiệm liên đới 
Trường hợp Nhà thầu là nhà thầu liên danh thì: 

3.5.1. Hợp đồng này ràng buộc trách nhiệm riêng rẽ và liên đới mỗi thành viên trong liên 

danh. 

3.5.2. Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư về nhà thầu đứng đầu liên danh, là nhà thầu 

sẽ liên kết các thành viên trong liên danh; 

3.5.3. Nhà thầu đứng đầu liên danh được chấp thuận là có đầy đủ thẩm quyền để ràng buộc 

tất cả các thành viên tạo thành Nhà thầu trong tất cả các vấn đề liên quan đến Hợp đồng. 

3.5.4. Nhà thầu không được thay đổi cơ cấu hoặc tư cách pháp lý của mình nếu không được 

sự đồng ý của Chủ đầu tư. 

Để tránh hiểu lầm, trách nhiệm riêng rẽ và liên đới của mỗi thành viên tạo thành Nhà thầu 

sẽ không có ý định để bị ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng bởi nội dung của Thỏa thuận liên 

danh trong Phụ lục số ... 

3.6. Các cách thông tin 
Bất cứ chỗ nào trong các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này quy định việc các bên 

đưa ra các yêu cầu, các đề nghị hoặc ban hành, chấp thuận một vấn đề nào đó, thì các bên 

phải thông tin cho nhau bằng một trong các cách sau: 

a) Bằng văn bản và chuyển trực tiếp (theo giấy biên nhận), được gửi bằng đường bưu điện, 

bằng fax, hoặc email. 

b) Được gửi, chuyển đến địa chỉ để thông tin được với người nhận. 

Trường hợp bên nhận thông báo một địa chỉ khác (địa chỉ mới) thì sau đó thông tin phải 

được chuyển theo một địa chỉ mới này. Nếu không, thì bất kỳ thông báo hoặc yêu cầu nào 

của một bên cho bên kia sẽ được gửi tới các địa chỉ tương ứng của các bên được quy định 

dưới đây. 

Chủ đầu tư: 
+ Địa chỉ: ………………………………… 

+ Điện thoại: ………………………………………. 

+ Email: ……………………………………………. 

+ Fax: ……………………………………………… 

+ Website: ………………………………………… 

Nhà thầu (trường hợp là nhà thầu liên danh thì ghi đầy đủ thông tin của các thành viên 

trong liên danh) 

- Tại nước ngoài (nếu là Nhà thầu nước ngoài): 
+ Địa chỉ: ………………………………… 

+ Điện thoại: ………………………………………. 

+ Email: ……………………………………………. 

+ Fax: ……………………………………………… 

+ Website: ………………………………………… 

- Tại Việt Nam: 
+ Địa chỉ: ………………………………… 
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+ Điện thoại: ………………………………………. 

+ Email: ……………………………………………. 

+ Fax: ……………………………………………… 

+ Website: ………………………………………… 

ĐIỀU 4. PHẠM VI CÔNG VIỆC 
Nhà thầu sẽ thực hiện việc thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ - thi công xây dựng công 

trình được mô tả trong Phụ lục số ... [Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư] 

trên cơ sở giá hợp đồng theo Điều 12 [Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán], như được mô 

tả chung, nhưng không giới hạn bởi các Khoản dưới đây và sẽ sửa chữa mọi sai sót thuộc 

trách nhiệm của mình. 

Các công việc thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ - thi công xây dựng công trình nói trên 

được gọi chung là Công việc sẽ được thực hiện phù hợp với các yêu cầu của hợp đồng và 

đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư một cách hợp lý, với mục đích cuối cùng là cung cấp 

cho Chủ đầu tư một công trình hoàn chỉnh, an toàn và vận hành một cách hiệu quả. Nhà 

thầu sẽ: 

4.1. Cung cấp các dịch vụ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các dịch vụ khác liên 

quan tới Công việc; 

4.2. Cung cấp hoặc thu xếp để cung cấp tất cả các lao động, quản lý, thiết bị và vật tư cần 

thiết để thực hiện Công việc ngoại trừ trường hợp đặc biệt được quy định trong hợp đồng; 

4.3. Mua sắm, xúc tiến, kiểm tra và thu xếp để giao đến công trường tất cả vật tư, thiết bị 

cho công trình và Công việc, tất cả các công trình tạm và các vật tư cần thiết cho việc thi 

công xây dựng công trình phù hợp với hồ sơ thiết kế và hợp đồng; 

4.4. Lập biện pháp tổ chức thi công và thi công xây dựng công trình như được mô tả trong 

Phụ lục số... [Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư]; 

4.5. Thiết lập các qui trình, các hệ thống quản lý, báo cáo đầy đủ nhằm kiểm soát chất lượng 

và tiến độ của Công việc một cách chặt chẽ và cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các thông 

tin để có thể đánh giá về chất lượng và tiến độ thực tế của Công việc một cách độc lập; 

4.6. Thi công xây dựng tất cả các công trình tạm và duy trì tất cả các hạng mục đó một cách 

an toàn và hiệu quả cho việc thực hiện Công việc cho đến khi chúng được đưa ra khỏi công 

trường hoặc hoàn trả theo yêu cầu của hợp đồng; 

4.7. Tuyển dụng, đào tạo, tổ chức, quản lý và giám sát Nhà thầu phụ và lao động trên công 

trường phục vụ cho Công việc, đảm bảo rằng họ được chỉ dẫn về phương pháp làm việc 

thích hợp và an toàn lao động, vệ sinh môi trường; 

4.8. Cung cấp, quản lý và quy định việc đi lại trong khu vực công trường; việc đến và đi từ 

công trường một cách an toàn và có trật tự đối với nhân lực của Nhà thầu bao gồm: lao động 

tại hiện trường, nhân viên quản lý và giám sát, nhân viên quản lý công trường, nhân sự của 

các nhà cung cấp, nhà thầu phụ; 

4.9. Chuẩn bị chạy thử (vận hành) công trình như quy định tại Phụ lục số... [Hồ sơ mời thầu 

(hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư]; 

4.10. Thực hiện chạy thử công trình như quy định tại Phụ lục số... [Hồ sơ mời thầu (hoặc 

Hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư]; 

4.11. Giám sát và chỉ đạo việc chạy thử công trình; 

4.12. Thu xếp các thủ tục hải quan bao gồm cả việc thu xếp các loại bảo đảm, lưu kho, vận 

chuyển trong lãnh thổ Việt Nam đối với tất cả vật tư, thiết bị, hàng hóa nhập khẩu nào phục 

vụ cho thi công xây dựng công trình; 

4.13. Phối hợp với các Nhà thầu phụ, nhà cung cấp, các Bên khác do Nhà thầu thuê có liên 

quan đến Công việc và với các Nhà bản quyền công nghệ (nếu có) nhằm đảm bảo rằng tất 

cả các vật tư, thiết bị sử dụng vào công trình đúng theo quy định của hợp đồng; 

4.14. Cung cấp tất cả các thiết bị và dịch vụ khác cần thiết để đạt được nghiệm thu bàn giao 

công trình theo hợp đồng; 

4.15. Luôn luôn thực hiện Công việc một cách an toàn. 
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4.16. Đào tạo, hướng dẫn nhân lực của Chủ đầu tư để vận hành và bảo trì công trình trong 

phạm vi được quy định cụ thể trong các yêu cầu của Chủ đầu tư (nếu có). 

4.17. Thực hiện việc hoàn công theo đúng quy định hiện hành. 

4.18. Bất kỳ hoạt động nào không được nêu rõ tại Điều này nhưng có thể suy diễn từ hợp 

đồng là cần thiết để hoàn thành Công việc thì Nhà thầu sẽ thực hiện và chi phí cho công 

việc đó được coi như là đã tính trong giá hợp đồng, trừ khi có quy định khác trong hợp 

đồng. 

ĐIỀU 5. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH 

5.1. Các yêu cầu chung 
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của công trình 

(hoặc thiết kế chi tiết trên cơ sở thiết kế FEED) và về tính chính xác của các công việc này. 

Trong quá trình thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công mà Nhà thầu phát hiện bất kỳ sai 

sót hay khác biệt nào giữa các yêu cầu của Chủ đầu tư, thì Nhà thầu sẽ thông báo ngay cho 

Chủ đầu tư trước khi tiến hành thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và đề nghị Chủ đầu 

tư làm rõ nếu cần. 

Vào bất kỳ thời điểm nào mà Chủ đầu tư phát hiện sai sót trong hồ sơ thiết kế do Nhà thầu 

thực hiện, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu tiến hành chỉnh sửa các sai sót cho phù hợp với 

các yêu cầu của Chủ đầu tư. 

Tuy nhiên, Chủ đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung sau đây 

mà Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư cung cấp cho Nhà thầu: 

5.1.1. Các tài liệu, số liệu và các thông tin được ghi trong Hợp đồng được xem như là không 

được thay đổi hoặc do Chủ đầu tư chịu trách nhiệm; 

5.1.2. Mục đích sử dụng của công trình hoặc phần công trình nào đó do Chủ đầu tư đưa ra; 

5.1.3. Nhà thầu phải đảm bảo việc thiết kế chi tiết và các tài liệu của Nhà thầu phải theo 

đúng với: 

a) Các quy định của pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

b) Hồ sơ Hợp đồng, bao gồm cả những sửa đổi bổ sung cần thiết theo yêu cầu của Chủ đầu 

tư. 

5.2. Quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế 
Công tác thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của Nhà thầu phải tuân thủ theo những 

tiêu chuẩn dự án, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có tiêu chuẩn dự án, chỉ dẫn kỹ thuật) và hệ thống 

pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

5.3. Các yêu cầu đối với Hồ sơ thiết kế (hoặc bản vẽ thiết kế) của Nhà thầu 
Hồ sơ thiết kế của Nhà thầu phải bao gồm các bản vẽ, các tài liệu kỹ thuật và các tài liệu cần 

thiết khác như được quy định trong hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư và 

phải đáp ứng được yêu cầu Chủ đầu tư hoặc để Chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định của pháp luật. Trừ khi có quy định khác, hồ sơ thiết kế của Nhà thầu 

phải được viết bằng ngôn ngữ theo quy định tại Khoản 3.1. [Luật và Ngôn ngữ áp dụng cho 

hợp đồng]. 

Nếu các yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc theo quy định của pháp luật đòi hỏi hồ sơ thiết kế của 

Nhà thầu sẽ được trình cho Chủ đầu tư để xem xét phê duyệt thì hồ sơ thiết kế này sẽ được 

trình cùng với thông báo được nêu dưới đây. Trừ khi được quy định khác trong các yêu cầu 

của Chủ đầu tư thì thời gian xem xét phê duyệt không được vượt quá ... (số ngày do các bên 

thỏa thuận) ngày tính từ ngày Chủ đầu tư nhận được hồ sơ thiết kế hợp lệ của Nhà thầu. 

Trong khoảng thời gian xem xét phê duyệt, Chủ đầu tư có thể sẽ thông báo cho Nhà thầu 

biết hồ sơ thiết kế của Nhà thầu có những nội dung không phù hợp với Hợp đồng. Nếu một 

tài liệu nào đó trong hồ sơ thiết kế của Nhà thầu không phù hợp với Hợp đồng thì Nhà thầu 

phải sửa đổi, bổ sung và trình lại để Chủ đầu tư xem xét phê duyệt theo khoản này và Nhà 

thầu sẽ phải chịu mọi chi phí có liên quan. 

Tất cả những công việc đòi hỏi thiết kế phải được Chủ đầu tư phê duyệt thì: 
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5.3.1. Việc thi công xây dựng công trình chỉ được bắt đầu sau khi hồ sơ thiết kế của Nhà 

thầu được Chủ đầu tư phê duyệt; 

5.3.2. Việc thi công xây dựng công trình phải theo đúng hồ sơ thiết kế được Chủ đầu tư phê 

duyệt; 

5.3.3. Trường hợp thay đổi thiết kế, việc thi công xây dựng công trình chỉ được tiến hành 

sau khi hồ sơ thiết thay đổi được Chủ đầu tư phê duyệt. 

Bất cứ sự thỏa thuận nào như trên hoặc bất cứ sự xem xét phê duyệt nào (theo khoản này 

hoặc khác) sẽ không miễn giảm trách nhiệm, nghĩa vụ của Nhà thầu đối với công việc. 

5.4. Trách nhiệm của Nhà thầu đối với lỗi thiết kế 
Nếu Chủ đầu tư phát hiện hồ sơ thiết kế của Nhà thầu có các lỗi, bỏ sót, không nhất quán 

hoặc không phù hợp với hợp đồng, Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho việc thiết kế bổ sung 

hoặc sửa đổi các lỗi này cũng như sửa chữa các sai sót đối với các công trình hoặc phần 

công trình mà Nhà thầu đã thực hiện, kể cả trong trường hợp Chủ đầu tư đã chấp thuận hoặc 

phê duyệt hồ sơ thiết kế. 

ĐIỀU 6. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT 

BỊ 
6.1. Tất cả các loại vật tư, thiết bị công nghệ trước khi cung cấp tới công trình, phải được 

kiểm định (Đơn vị kiểm định do Chủ đầu tư chỉ định, chi phí Nhà thầu chịu) đảm bảo đạt 

chất lượng, chủng loại, xuất xứ theo đúng hợp đồng này. 

6.2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các thiết bị trong 

suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình trong giai đoạn bảo hành và thực hiện chế độ 

hậu mãi (Nhà thầu chịu trách nhiệm về kỹ thuật, nhân sự như chuyên gia, kỹ thuật viên sửa 

chữa để hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình vận hành, khắc phục sự cố, bảo trì bảo dưỡng) với 

thời gian là ... tháng kể từ ngày hết hạn bảo hành. 

6.3. Các máy móc, thiết bị trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt phải là thiết bị như đã 

mô tả trong Hợp đồng và theo đúng các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật được Chủ đầu tư chấp 

nhận (theo tiêu chuẩn, đặc điểm kỹ thuật) và phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 

(CO) của nước sản xuất và chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ). Nhà thầu phải 

cung cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn của nước sản xuất. 

6.4. Các thiết bị chuyển đến công trình phải có chứng thư giám định của cơ quan giám định 

về xuất xứ, chủng loại, số lượng đạt yêu cầu theo Hợp đồng và hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ 

yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất), các cam kết, văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu. 

6.5. Các thiết bị công nghệ lắp đặt cho công trình phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, phù 

hợp với các quy định của hợp đồng này và đã qua giám định. 

6.6. Các thiết bị lắp đặt vào công trình phải có công suất, thông số kỹ thuật đúng theo hồ sơ 

thiết kế được Chủ đầu tư phê duyệt. 

6.7. Công việc lắp đặt các thiết bị, máy móc cần đảm bảo chính xác để việc vận hành bình 

thường, kéo dài tuổi thọ của máy móc. Việc lắp đặt thiết bị phải được thực hiện theo thiết kế 

và các bản vẽ chế tạo đồng thời phải tuân thủ các quy định đã ghi trong tài liệu hướng dẫn 

lắp đặt và vận hành, lý lịch thiết bị. Nếu yêu cầu kỹ thuật nào trong thiết kế và hướng dẫn 

lắp đặt vận hành không có thì theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 

6.8. Các thiết bị lắp đặt không đạt yêu cầu kỹ thuật (không đúng thiết kế, không phù hợp với 

tài liệu hướng dẫn vận hành của nhà chế tạo, không đáp ứng quy định của tiêu chuẩn quy 

phạm kỹ thuật áp dụng ...) sẽ bị từ chối nghiệm thu và phải chuyển khỏi công trường trong 

vòng ... ngày. 

6.9. Nhà thầu phải chuẩn bị hiện trường thuộc phần lắp đặt thiết bị, cán bộ kỹ thuật, công 

nhân vận hành, công nhân sửa chữa thiết bị, các nguồn năng lượng, vật liệu cần thiết để 

phục vụ việc nghiệm thu tĩnh, nghiệm thu không tải đơn động thiết bị. 

6.10. Trong thời gian chạy thử không tải liên động và chạy thử có tải, Nhà thầu phải bố trí 

đủ cán bộ kỹ thuật và công nhân trực để kịp thời xử lý các sự cố và các khiếm khuyết phát 

sinh. 
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6.11. Nhà thầu có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng 

thiết kế, đúng thuyết minh kỹ thuật của nhà chế tạo, có trách nhiệm cùng các bên liên quan 

chạy thử thiết bị đúng công suất thiết kế, giúp Chủ đầu tư đánh giá đúng chất lượng lắp đặt 

thiết bị. 

6.12. Nhà thầu có trách nhiệm tự kiểm tra hoàn chỉnh việc lắp đặt thiết bị, chuẩn bị đầy đủ 

hồ sơ nghiệm thu (biên bản, sơ đồ hoàn công, nhật ký công trình...); việc lắp đặt thiết bị 

thực hiện đúng kỹ thuật và chạy thử đạt yêu cầu thiết kế. 

ĐIỀU 7. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH 
7.1. Nhà thầu phải đảm bảo thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc tiêu 

chuẩn dự án như được mô tả tại Phụ lục số ... [Tiêu chuẩn dự án] và tuân thủ các quy định 

của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

7.2. Đảm bảo công trình vận hành tốt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu), 

hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất), các cam kết của Nhà thầu, văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu. 

7.3. Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công, tập kết thiết bị, vật tư; sắp xếp thiết bị, vật 

tư xây lắp tại công trường sao cho không làm ảnh hưởng đến hoạt động xung quanh; biện 

pháp tổ chức thi công phù hợp với yêu cầu công nghệ, phù hợp với tiến độ cung cấp thiết bị, 

phù hợp với tiến độ xây dựng và điều kiện thực tế tại công trường. 

7.4. Lập tiến độ thực hiện hợp đồng tổng thể và chi tiết theo tháng trình cho Chủ đầu tư 

(hoặc Nhà tư vấn) chấp thuận làm căn cứ thực hiện hợp đồng. Có biện pháp đảm bảo an 

toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong quá trình thi 

công xây dựng. 

7.5. Căn cứ vào tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, hồ sơ thiết kế được Chủ đầu tư phê 

duyệt, Nhà thầu phải có quy trình và phương án kiểm tra chất lượng công trình, đảm bảo 

thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

7.6. Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất cứ sai sót nào trong công 

trình theo đúng hồ sơ thiết kế được Chủ đầu tư phê duyệt và tuân thủ các quy trình, quy 

phạm xây dựng hiện hành của Nhà nước cũng như phù hợp với điều kiện của công trình và 

theo sự chỉ dẫn Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn). 

7.7. Quá trình thi công lắp đặt và vận hành các trang thiết bị phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu 

cầu của hồ sơ thiết kế đã được Chủ đầu tư phê duyệt và chỉ dẫn của nhà sản xuất. 

7.8. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối 

với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa 

chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

7.9. Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng 

thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hợp đồng. 

7.10. Sau khi thi công xây dựng công trình, Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo, hướng dẫn 

vận hành cho Chủ đầu tư. Cung cấp tài liệu hướng dẫn vận hành, quy trình vận hành, tài liệu 

hướng dẫn bảo trì công trình. 

7.11. Sau khi vận hành thử trong thời gian ... ngày, nếu công trình vận hành tốt đạt yêu cầu, 

thì Chủ đầu tư sẽ tiến hành nghiệm thu công trình đưa vào khai thác, sử dụng. 

7.12. Sau khi nghiệm thu công trình, Nhà thầu phải tiếp tục giám sát sự vận hành của công 

trình liên tục trong vòng ... ngày và có những báo cáo về hiệu quả vận hành của công trình 

cho Chủ đầu tư. 

7.13. Bảo đảm sự vận hành hiệu quả của toàn bộ công trình, thỏa mãn được các yêu cầu của 

Chủ đầu tư theo hợp đồng. 

ĐIỀU 8. THỬ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH VÀ VẬN HÀNH THỬ KHI HOÀN THÀNH 

(Sau đây viết tắt là thử nghiệm khi hoàn thành) 

8.1. Nghĩa vụ của Nhà thầu 
Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) không muộn hơn.... ngày về 

ngày mà Nhà thầu đã sẵn sàng tiến hành các thử nghiệm khi hoàn thành. Trừ khi đã có thỏa 
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thuận khác, các lần thử nghiệm khi hoàn thành sẽ được tiến hành trong vòng ... ngày sau 

ngày đã thông báo hoặc vào ngày mà Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) yêu cầu. 

8.2. Việc thử nghiệm khi hoàn thành bị chậm trễ 
Nếu các lần thử nghiệm khi hoàn thành bị chậm do Nhà thầu, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) 

có thể yêu cầu Nhà thầu phải tiến hành các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành. Trong vòng ... 

ngày sau khi nhận được thông báo, Nhà thầu phải tiến hành các cuộc thử nghiệm khi hoàn 

thành trong thời gian đó. 

Nếu Nhà thầu không tiến hành các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành trong vòng .... ngày sau 

khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) về ngày thử nghiệm khi hoàn 

thành, thì Chủ đầu tư có thể tiến hành các cuộc thử nghiệm này và Nhà thầu phải chịu rủi ro, 

chi phí cho các cuộc thử nghiệm đó. Các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành khi đó sẽ được coi 

là đã tiến hành và Nhà thầu phải đồng ý kết quả đó. 

8.3. Thử nghiệm lại 
Nếu công trình hoặc hạng mục công trình thử nghiệm khi hoàn thành không đạt yêu cầu, 

Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành lại các cuộc thử nghiệm 

không đạt và các công việc có liên quan theo những quy trình và điều kiện tương tự trước 

đó đã thực hiện. 

8.4. Không vượt qua các lần thử nghiệm khi hoàn thành 
Nếu công trình hay hạng mục không vượt qua được các lần thử nghiệm khi hoàn thành đã 

được tiến hành lại theo khoản 8.3. [Thử nghiệm lại], khi đó Chủ đầu tư có quyền: 

(a) Yêu cầu Nhà thầu tiếp tục tiến hành thử nghiệm lại theo khoản 8.3. [Thử nghiệm lại]; 

(b) Nếu công trình hay hạng mục không vượt qua các lần thử nghiệm khi hoàn thành và làm 

ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư, khi đó Chủ đầu tư có quyền loại bỏ công trình 

hoặc hạng mục (tùy theo từng trường hợp), trong trường hợp đó Chủ đầu tư được quyền yêu 

cầu Nhà thầu bồi thường như điểm (c) khoản 21.4 [Không sửa chữa được sai sót]. 

ĐIỀU 9. NGHIỆM THU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 

9.1. Nghiệm thu công trình 
Trong vòng ... ngày sau khi nhận được đề nghị nghiệm thu công trình của Nhà thầu, Chủ 

đầu tư sẽ: 

(a) Cấp Biên bản nghiệm thu công trình cho Nhà thầu, nêu rõ ngày mà công trình hay hạng 

mục đã được hoàn thành theo Hợp đồng, hoặc 

(b) Không đồng ý và đưa ra lý do nêu cụ thể những công việc mà Nhà thầu cần phải làm để 

được cấp Biên bản nghiệm thu công trình. Nhà thầu sẽ phải hoàn thành những công việc này 

trước khi đưa ra thông báo tiếp theo Khoản này. 

Trong khoảng thời gian ... ngày, Chủ đầu tư phải cấp hoặc đưa ra các lý do không đồng ý 

cấp Biên bản nghiệm thu công trình cho Nhà thầu. Ngoài khoảng thời gian này, nếu công 

trình hay hạng mục (tùy theo từng trường hợp) về cơ bản Nhà thầu đã thực hiện đúng với 

Hợp đồng, mà Chủ đầu tư không có ý kiến thì Biên bản nghiệm thu công trình coi như đã 

được cấp. 

9.2. Nghiệm thu bộ phận công trình 
Chủ đầu tư sẽ cấp biên bản nghiệm thu cho từng phần của Công trình chính. Chủ đầu tư sẽ 

không sử dụng bất cứ phần nào của công trình (trừ trường hợp sử dụng tạm thời như đã 

được nêu cụ thể trong hợp đồng hoặc hai bên cùng đồng ý) trừ khi và cho đến khi được cấp 

Biên bản nghiệm thu phần công trình đó. Tuy nhiên, nếu Chủ đầu tư sử dụng bất cứ phần 

nào của công trình trước khi Biên bản nghiệm thu đã được cấp thì: 

(a) Phần công trình được sử dụng sẽ được coi là đã được tiếp nhận kể từ ngày phần công 

trình đó được đưa vào sử dụng; 

(b) Nhà thầu sẽ không chịu trách nhiệm về phần công trình đó kể từ ngày này, khi đó trách 

nhiệm thuộc về Chủ đầu tư, và 

(c) Nếu Nhà thầu yêu cầu Chủ đầu tư sẽ phải cấp Biên bản nghiệm thu cho phần công trình 

này. 
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Nếu Nhà thầu phải chịu các chi phí do việc tiếp nhận và / hoặc sử dụng của Chủ đầu tư mà 

không phải là việc sử dụng được nêu cụ thể trong hợp đồng và được hai bên đồng ý, khi đó 

Nhà thầu sẽ (i) thông báo cho Chủ đầu tư và (ii) theo Khoản 24.1. [Khiếu nại của Nhà thầu] 

được quyền thanh toán các chi phí đó cộng với lợi nhuận hợp lý và được tính vào giá hợp 

đồng. Sau khi nhận được thông báo này, Chủ đầu tư sẽ đồng ý hoặc xác định chi phí này và 

lợi nhuận theo Khoản 13.4. [Quyết định]. 

9.3. Can thiệp vào các lần chạy thử khi hoàn thành 
Nếu quá ... ngày mà Nhà thầu không tiến hành chạy thử khi hoàn thành được do lỗi của Chủ 

đầu tư, thì khi đó Chủ đầu tư sẽ coi như đã nghiệm thu công trình hay hạng mục công trình 

(tùy từng trường hợp) vào ngày mà lẽ ra các cuộc chạy thử khi hoàn thành đã được tiến 

hành xong. 

Theo đó Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) sẽ cấp Biên bản nghiệm thu công trình và Nhà thầu 

sẽ tiến hành ngay các cuộc chạy thử khi hoàn thành càng sớm càng tốt trước ngày hết hạn 

của thời hạn thông báo sai sót. Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) sẽ thông báo trước ... ngày về 

yêu cầu tiến hành các cuộc chạy thử khi hoàn thành theo những điều khoản của hợp đồng. 

Nếu Nhà thầu gặp phải sự chậm trễ hay phải chịu các chi phí do sự chậm trễ tiến hành các 

cuộc chạy thử khi hoàn thành gây ra, Nhà thầu sẽ thông báo cho Chủ đầu tư hoặc Nhà tư 

vấn biết và được quyền: 

(a) gia hạn thời gian để bù lại cho sự chậm trễ đó, nếu như việc hoàn thành đang hoặc sẽ bị 

chậm trễ theo Khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành] và 

(b) thanh toán các chi phí cộng thêm lợi nhuận hợp lý, tính vào Giá hợp đồng. 

Sau khi nhận được thông báo này, Chủ đầu tư sẽ đồng ý hoặc xác định những vấn đề này 

theo Khoản 13.4. [Quyết định]. 

9.4. Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng 
Việc thực hiện các nghĩa vụ của Nhà thầu sẽ không được coi là đã hoàn thành nếu Nhà thầu 

chưa được Chủ đầu tư cấp Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, nêu 

rõ ngày mà Nhà thầu đã hoàn thành nghĩa vụ của mình theo đúng Hợp đồng. 

Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) sẽ cấp Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử 

dụng trong vòng ... ngày sau ngày hết hạn của Thời hạn thông báo sai sót hoặc ngay sau khi 

Nhà thầu đã cung cấp tất cả các tài liệu của Nhà thầu và đã hoàn thành và thử nghiệm khi 

hoàn thành tất cả công trình, hạng mục công trình bao gồm cả việc sửa chữa các sai sót. 

9.5. Những nghĩa vụ chưa được hoàn thành 
Sau khi đã cấp Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, mỗi bên sẽ phải 

chịu trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện (ghi trong biên bản nghiệm 

thu) tại thời điểm đó. 

9.6. Hoàn trả mặt bằng 
Khi nhận được Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, Nhà thầu sẽ dọn 

khỏi công trường tất cả các thiết bị của Nhà thầu, vật liệu còn thừa, rác và các công trình 

tạm còn lại trên công trường. 

Nếu Nhà thầu không dọn khỏi công trường tất cả các thiết bị của Nhà thầu, vật liệu còn 

thừa, rác và các công trình tạm còn lại trên công trường trong vòng ... ngày sau khi Chủ đầu 

tư cấp Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng, Chủ đầu tư có thể bán 

hoặc thải bỏ các vật đó. Chủ đầu tư có quyền được thanh toán các chi phí phát sinh từ việc 

bán hoặc thải bỏ hay lưu các vật dụng đó trên công trường. 

Việc cân đối các khoản tiền thu được từ việc bán các vật dụng trên sẽ được trả cho Nhà 

thầu. Nếu số tiền này ít hơn các chi phí mà Chủ đầu tư phải trả, Nhà thầu sẽ trả phần chi phí 

phát sinh dôi ra cho Chủ đầu tư. 

9.7. Chạy thử từng phần của công trình 
Khoản này sẽ được áp dụng cho tất cả các lần chạy thử được nêu trong Hợp đồng, ngoài 

việc chạy thử sau khi hoàn thành (nếu có). 

Nhà thầu phải cung cấp các máy móc, sự trợ giúp, tài liệu và các thông tin khác, điện, thiết 

bị, nhiên liệu, vật dụng, dụng cụ, người lao động, vật liệu và nhân viên có trình độ và kinh 
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nghiệm cần thiết để tiến hành chạy thử cụ thể một cách hiệu quả. Nhà thầu phải thống nhất 

với Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) về thời gian, địa điểm tiến hành chạy thử cụ thể của thiết 

bị, vật liệu và các hạng mục công trình khác. 

Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể theo Điều 16 [Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng] 

có thể thay đổi địa điểm hoặc các chi tiết của các lần chạy thử cụ thể hoặc hướng dẫn Nhà 

thầu để tiến hành các lần chạy thử bổ sung. Nếu các lần chạy thử bổ sung hoặc thay đổi này 

cho thấy thiết bị, vật liệu hoặc trình độ của Nhà thầu không phù hợp với Hợp đồng thì các 

chi phí cho việc tiến hành những thay đổi này sẽ do Nhà thầu chịu bất kể những điều khoản 

khác của Hợp đồng. 

Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) phải thông báo trước ... giờ cho Nhà thầu về ý định của mình 

là sẽ tham gia vào lần chạy thử. Nếu như Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) không tham gia vào 

lần chạy thử tại địa điểm và thời gian đã thỏa thuận, Nhà thầu có thể tiến hành chạy thử và 

việc chạy thử coi như đã được tiến hành với sự có mặt của Chủ đầu tư, trừ khi có sự chỉ dẫn 

khác từ phía Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn). 

Nếu Nhà thầu phải chịu sự chậm trễ hay chịu các chi phí do tuân thủ các hướng dẫn của Chủ 

đầu tư hay do sự chậm trễ thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải thông báo cho 

Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) biết và được hưởng quyền theo Khoản 24.1. [Khiếu nại của 

Nhà thầu] để: 

(a) Gia hạn thời gian do sự chậm trễ này, nếu như việc hoàn thành bị chậm hoặc sẽ bị chậm 

theo Khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành], và 

(b) Thanh toán mọi chi phí cộng thêm vào Giá hợp đồng. 

Sau khi nhận được thông báo, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) sẽ theo Khoản 13.4 [Quyết 

định] đồng ý hoặc quyết định các vấn đề này. 

Nhà thầu phải trình ngay cho Chủ đầu tư các báo cáo có xác nhận về các lần chạy thử. Khi 

các lần chạy thử cụ thể đã được tiến hành xong, Chủ đầu tư sẽ phê duyệt biên bản chạy thử 

của Nhà thầu. Nếu như Chủ đầu tư không tham gia vào các cuộc chạy thử, coi như họ đã 

chấp nhận các báo cáo là chính xác. 

9.8. Từ chối 
Nếu như kết quả của cuộc kiểm tra, giám sát, đo đạc hay thử nghiệm cho thấy có những lỗi 

của thiết bị, vật liệu, thiết kế hay tay nghề hoặc không phù hợp với Hợp đồng, Chủ đầu tư 

(hoặc Nhà tư vấn) có thể từ chối các thiết bị, vật liệu, thiết kế hoặc nhân lực tay nghề bằng 

cách thông báo cho Nhà thầu với các lý do. Nhà thầu phải sửa chữa sai sót ngay lập tức và 

đảm bảo cho các mục đã bị bác bỏ được xử lý cho phù hợp với Hợp đồng. 

Nếu Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) yêu cầu là thiết bị, vật liệu, thiết kế hay tay nghề cần 

được thử nghiệm lại, các cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành lại theo đúng những trình tự và 

điều kiện đã làm trước đó. Nếu như việc từ chối và thử nghiệm lại dẫn đến những chi phí 

thêm cho Chủ đầu tư thì Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí này cho 

Chủ đầu tư theo Khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư]. 

9.9. Công việc sửa chữa 
Mặc dầu đã có những cuộc thử nghiệm khi hoàn thành trước đó hay đã cấp chứng chỉ, Chủ 

đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể chỉ dẫn Nhà thầu tiến hành: 

(a) Đưa đi khỏi công trường hoặc thay thế các thiết bị, vật liệu không phù hợp với Hợp 

đồng, 

(b) Dỡ bỏ và tiến hành lại công việc nếu không phù hợp với hợp đồng, và 

(c) Tiến hành công việc cần gấp để đảm bảo an toàn công trình. 

Nhà thầu làm theo chỉ dẫn đó trong một thời gian hợp lý, đó là thời gian (nếu có) được xác 

định trong chỉ dẫn hoặc phải tiến hành ngay, nếu tính cấp bách được xác định theo điểm (c) 

trên đây. 

Nếu Nhà thầu không tuân theo chỉ dẫn, Chủ đầu tư theo Khoản 13.3. [Các chỉ dẫn của Chủ 

đầu tư] sẽ có quyền thuê và trả lương cho người khác tiến hành các công việc. Trừ khi Nhà 

thầu được hưởng quyền thanh toán cho công việc, Nhà thầu sẽ phải trả theo Khoản 13.2. 
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[Khiếu nại của Chủ đầu tư] tiền thanh toán cho Chủ đầu tư cho toàn bộ chi phí do không 

tuân thủ chỉ dẫn gây ra. 

9.10. Quyền sở hữu thiết bị và vật liệu 
Mỗi danh mục thiết bị và vật liệu trong phạm vi phù hợp với hợp đồng, sẽ trở thành tài sản 

của Chủ đầu tư Khi Nhà thầu đã được thanh toán cho giá trị của thiết bị và các vật liệu này. 

ĐIỀU 10. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

10.1. Ngày bắt đầu và hoàn thành toàn bộ công việc 
Ngày bắt đầu Công việc là ngày ... tháng ... năm ... và Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) phải 

thông báo trước cho Nhà thầu không ít hơn ... ngày về ngày bắt đầu và ngày bắt đầu là trong 

vòng ... ngày sau khi Hợp đồng có hiệu lực. 

Nhà thầu sẽ bắt đầu tiến hành thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ - thi công xây dựng 

công trình ngay sau ngày bắt đầu công việc và hoàn thành toàn bộ công việc trước ngày.... 

hoặc thời hạn hoàn thành được điều chỉnh theo đúng tiến độ thực hiện hợp đồng được chủ 

đầu tư chấp thuận. 

10.2. Thời hạn hoàn thành 
Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ công việc và từng phần công việc (nếu có) trong khoảng 

thời hạn hoàn thành công việc bao gồm: 

a) Đã qua các lần thử nghiệm khi hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình tùy từng 

trường hợp, và 

b) Hoàn thành tất cả các công việc đã được nêu trong Hợp đồng hoặc hạng mục công trình 

để được xem xét là đã hoàn thành và được nghiệm thu theo Khoản 9.1. [Nghiệm thu công 

trình]. 

10.3. Tiến độ thực hiện công việc 
Nhà thầu sẽ trình cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) tiến độ thực hiện công việc chi tiết 

trong vòng ... ngày sau ngày bắt đầu công việc. Nhà thầu cũng sẽ trình tiến độ thực hiện 

công việc đã được sửa đổi nếu tiến độ trước đó không phù hợp với tiến độ thực tế hoặc 

không phù hợp với nghĩa vụ của Nhà thầu. Trừ khi được nêu khác trong hợp đồng, mỗi bản 

tiến độ sẽ bao gồm: 

a) Trình tự thực hiện công việc của Nhà thầu và thời gian dự tính cho mỗi giai đoạn chính; 

b) Quá trình và thời gian thử nghiệm khi hoàn thành được nêu cụ thể trong Hợp đồng, và 

c) Báo cáo bổ trợ trong đó bao gồm: 

- Mô tả chung về các phương pháp mà Nhà thầu định áp dụng và các giai đoạn chính trong 

việc thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ - thi công xây dựng công trình, và 

- Các chi tiết cho thấy sự ước tính hợp lý của Nhà thầu về số lượng mỗi loại Nhân lực và 

mỗi loại Thiết bị của Nhà thầu cần thiết để thực hiện công việc cho mỗi giai đoạn chính. 

Nhà thầu sẽ thực hiện theo tiến độ này và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng đã quy định, 

trừ khi Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) trong vòng ... ngày sau khi nhận được bản tiến độ 

thông báo cho Nhà thầu biết phạm vi mà bản tiến độ này không phù hợp với Hợp đồng. 

Người của Chủ đầu tư sẽ được phép dựa vào bản tiến độ này để vạch ra kế hoạch cho các 

hoạt động của họ. 

Nhà thầu phải thông báo ngay lập tức cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) về các sự kiện hoặc 

tình huống cụ thể có thể xảy ra trong tương lai có tác động xấu hoặc làm chậm việc thực 

hiện công việc hay làm tăng giá hợp đồng. Trong trường hợp đó, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư 

vấn) có thể yêu cầu Nhà thầu báo cáo về những ảnh hưởng của các sự kiện hoặc tình huống 

trong tương lai và/hoặc đề xuất theo Khoản 16.3. [Thủ tục điều chỉnh hợp đồng] 

Bất cứ thời điểm nào Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) thông báo cho Nhà thầu là tiến độ thực 

hiện đã không tuân thủ (trong phạm vi đã định) đúng Hợp đồng hoặc phù hợp với tiến độ 

thực tế và với các kế hoạch mà Nhà thầu đệ trình, Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư một 

bản tiến độ sửa đổi phù hợp với khoản này. 

10.4. Gia hạn Thời gian hoàn thành 
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Nhà thầu sẽ được phép theo Khoản 24.1 [Khiếu nại của Nhà thầu] gia hạn thời gian hoàn 

thành nếu và ở phạm vi mà việc hoàn thành cho mục đích của Khoản 9.1. [Nghiệm thu công 

trình] đang hoặc sẽ bị chậm trễ do một trong những lý do sau đây: 

a) Có sự thay đổi (trừ khi việc điều chỉnh thời gian hoàn thành đã được thống nhất theo 

Khoản 16.3. [Thủ tục điều chỉnh hợp đồng] hoặc một sự thay đổi quan trọng của một phần 

công việc có trong hợp đồng; 

b) Nguyên nhân của sự chậm trễ dẫn đến việc được kéo dài thêm về mặt thời gian theo một 

Khoản của những Điều kiện này; 

c) Sự chậm trễ, trở ngại trên công trường do Chủ đầu tư, nhân lực của Chủ đầu tư hay các 

Nhà thầu khác của Chủ đầu tư gây ra. 

d) Việc thiếu nhân lực hay hàng hóa không thể lường trước được do các hoạt động của 

Chính phủ; 

e) Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Điều 23 [Rủi ro và bất khả kháng]. 

Nếu Nhà thầu tự coi như mình đã được phép gia hạn thời gian hoàn thành, Nhà thầu phải 

thông báo cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) theo Khoản 24.1. [Khiếu nại của Nhà thầu]. 

Khi xác định việc kéo dài thời gian theo khoản này, Chủ đầu tư (hoặc nhà tư vấn) phải xem 

xét lại những quyết định trước đó và có thể tăng, chứ không được giảm tổng thời gian kéo 

dài. 

10.5. Chậm trễ do Nhà chức trách 
Nếu những điều kiện sau đây được áp dụng, cụ thể như: 

a) Nhà thầu đã thực hiện đúng các thủ tục do Nhà nước quy định, nhưng Nhà chức trách 

thực hiện không đúng với thời hạn quy định hoặc không thực hiện công việc do Nhà thầu đã 

đề nghị và 

b) Việc thực hiện chậm hoặc không thực hiện công việc đó mà một Nhà thầu có kinh 

nghiệm không thể lường trước được khi nộp Hồ sơ dự thầu. 

Khi đó việc chậm trễ hoặc không thực hiện công việc này sẽ được coi là nguyên nhân gây 

chậm trễ theo Khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành]. 

10.6. Tiến độ thực hiện thực tế 
Bất cứ thời điểm nào: 

a) Tiến độ thực hiện thực tế quá chậm để hoàn thành công việc trong khoảng thời gian hoàn 

thành, và / hoặc 

b) Tiến độ thực tế đã bị hoặc sẽ bị chậm hơn so với tiến độ thực hiện theo kế hoạch (dự 

kiến) của công việc đó theo Khoản 10.3. [Tiến độ thực hiện công việc]. 

mà không phải do những nguyên nhân đã nêu trong Khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn 

thành], khi đó Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể hướng dẫn cho Nhà thầu, theo Khoản 

10.3. [Tiến độ thực hiện công việc], trình một bản tiến độ được sửa đổi và báo cáo mô tả các 

biện pháp được sửa đổi mà Nhà thầu đề xuất áp dụng để thực hiện tiến độ và hoàn thành 

trong thời gian hoàn thành. 

Trừ khi Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thông báo khác, Nhà thầu sẽ áp dụng những 

phương pháp đã được sửa đổi này, mà chúng có thể yêu cầu tăng số giờ làm việc và số 

lượng nhân lực của Nhà thầu và/hoặc hàng hóa mà Nhà thầu phải chịu rủi ro và mọi chi phí. 

Nếu những phương pháp được sửa đổi này dẫn đến những chi phí tăng thêm cho Chủ đầu 

tư, theo Khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư], Nhà thầu sẽ phải thanh toán những chi phí 

này cho Chủ đầu tư, ngoài những thiệt hại do việc chậm trễ gây ra (nếu có) theo Khoản 

10.7. dưới đây. 

10.7. Những thiệt hại do chậm trễ 
Nếu Nhà thầu không tuân thủ Khoản 10.2. [Thời hạn hoàn thành], thì Nhà thầu theo Khoản 

13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư] sẽ phải chi trả cho Chủ đầu tư đối với những thiệt hại do 

lỗi này. Những thiệt hại này sẽ là số tiền được nêu trong Phụ lục số ... [Tiến độ thực hiện 

công việc] sẽ được trả hàng ngày trong khoảng thời gian giữa thời gian hoàn thành theo hợp 

đồng và ngày đã nêu trong Biên bản nghiệm thu công việc. Tuy nhiên, tổng số tiền theo 
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Khoản này sẽ không vượt quá tổng số tiền tối đa do thiệt hại vì chậm trễ gây ra (nếu có) 

được nêu trong Phụ lục số ... 

Những thiệt hại này sẽ chỉ là những thiệt hại do Nhà thầu đền bù vì lỗi đã gây ra, chứ không 

phải là việc chấm dứt theo Khoản 18.7. [Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư] trước khi 

hoàn thành Công việc. Việc bồi thường thiệt hại này không làm giảm nhẹ đi cho Nhà thầu 

nghĩa vụ hoàn thành công việc hoặc bất cứ trách nhiệm, nhiệm vụ nào theo Hợp đồng. 

ĐIỀU 11. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG 

11.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo đảm thực hiện hợp đồng tương ứng với giá trị và loại 

tiền tệ đã quy định trong Điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

Nhà thầu phải gửi bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Chủ đầu tư trong vòng.... ngày sau khi 

cả hai bên đã ký hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải do một ngân hàng hoặc một tổ 

chức tài chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật cấp theo mẫu ở phụ lục số... hoặc 

theo mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

Nhà thầu phải đảm bảo rằng bảo đảm thực hiện có hiệu lực cho tới khi Nhà thầu đã thi công 

và hoàn thành công trình và sửa chữa xong các sai sót. Nếu các điều khoản của Bảo đảm 

thực hiện nêu rõ ngày hết hạn và Nhà thầu chưa được phép nhận Chứng nhận thực hiện vào 

thời điểm... ngày trước ngày hết hạn, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của Bảo đảm thực 

hiện cho tới khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong. 

Chủ đầu tư không được thu bảo đảm thực hiện hợp đồng, ngoại trừ số tiền mà Chủ đầu tư 

được quyền hưởng theo Hợp đồng trong trường hợp: 

(a) Nhà thầu không gia hạn được hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng, trong trường 

hợp đó Chủ đầu tư có thể thu toàn bộ số tiền của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

(b) Nhà thầu không thanh toán cho Chủ đầu tư khoản nợ như Nhà thầu thỏa thuận hoặc 

được xác định phải trả tại Khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư] hoặc Điều 24 [Khiếu nại 

và giải quyết tranh chấp], trong vòng ... ngày sau khi thỏa thuận hoặc quyết định phải trả. 

(c) Nhà thầu không sửa chữa những sai sót trong vòng ... ngày sau khi nhận được thông báo 

của Chủ đầu tư yêu cầu sửa chữa sai sót, hoặc 

(d) Trường hợp cho phép Chủ đầu tư được chấm dứt Hợp đồng theo Khoản 18.7. [Chấm dứt 

hợp đồng bởi Chủ đầu tư], bất kể có thông báo chấm dứt hay chưa. 

Chủ đầu tư phải bồi thường và gánh chịu những thiệt thòi cho Nhà thầu về những hư hỏng, 

tổn thất và chi phí (bao gồm chi phí và lệ phí tư pháp) do việc khiếu nại về bảo đảm thực 

hiện hợp đồng gây nên ở phạm vi mà Chủ đầu tư không được phép khiếu nại. 

Chủ đầu tư phải trả lại bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà thầu trong vòng ... ngày sau 

khi cấp biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng và sau khi 

Chủ đầu tư đã nhận được bảo đảm bảo hành công trình theo đúng quy định của Hợp đồng. 

11.2. Bảo lãnh tiền tạm ứng 
Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh tiền tạm ứng trong vòng ... ngày sau khi hợp 

đồng có hiệu lực với tương ứng với giá trị và loại tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải có 

hiệu lực cho đến khi việc thu hồi tiền tạm ứng kết thúc và sẽ được giảm trừ tương ứng với 

giá trị tiền tạm ứng được thu hồi. 

ĐIỀU 12. GIÁ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN 

12.1. Giá hợp đồng 
12.1.1. Trừ khi các bên có quy định khác trong Điều kiện cụ thể, Hợp đồng này là hợp đồng 

trọn gói và chỉ được điều chỉnh theo các quy định trong Hợp đồng. 

12.1.2. Sau khi đánh giá toàn bộ công việc mà Nhà thầu đã thực hiện và đã hoàn thành tất cả 

các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu giá hợp 

đồng gồm: 

a) Bằng Việt Nam Đồng: ............................. Đồng. 

Trong đó (nếu các bên có thỏa thuận tách riêng từng phần công việc): 

- Phần thiết kế: ... Đồng, 

- Phần cung cấp thiết bị: ... Đồng, 
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- Phần thi công xây dựng công trình: ... Đồng. 

b) Bằng Ngoại tệ: …………………… (ghi tên đồng ngoại tệ sử dụng). 

Trong đó (nếu các bên có thỏa thuận tách riêng từng phần công việc): 

- Phần thiết kế: ..., 

- Phần cung cấp thiết bị: …, 

- Phần thi công xây dựng công trình:.... 

c) Bất kỳ khoản bổ sung hay giảm trừ nào được Chủ đầu tư phê duyệt theo quy định của 

Hợp đồng. 

12.1.3. Trừ khi có các quy định khác một cách rõ ràng trong hợp đồng, giá hợp đồng bao 

gồm tất cả các chi phí để thực hiện công việc: toàn bộ chi phí, phí, lợi nhuận và tất cả các 

loại thuế liên quan đến công việc theo đúng quy định của pháp luật; 

12.1.4. Giá hợp đồng bao gồm tất cả chi phí liên quan đến bản quyền, ... 

12.1.5. Trừ khi có quy định khác rõ ràng trong hợp đồng, Nhà thầu phải tự chịu mọi rủi ro 

liên quan đến chi phí thực hiện công việc và Nhà thầu được xem như đã có được tất cả các 

thông tin cần thiết và đã tính đến tất cả các tình huống có thể ảnh hưởng tới chi phí khi xác 

định giá hợp đồng. 

12.2. Tạm ứng hợp đồng 
12.2.1. Sau khi nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng, Chủ đầu 

tư sẽ ứng trước cho Nhà thầu số tiền (tổng giá trị tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 

50% giá trị hợp đồng): 

a) Bằng Việt Nam: ….. Đồng, tương ứng với ... % giá hợp đồng. 

Trong đó (nếu các bên có thỏa thuận tách riêng từng phần công việc): 

- Phần thiết kế: ... Đồng, tương ứng với ... % giá trị phần thiết kế; 

- Phần cung cấp thiết bị: ... Đồng, tương ứng với ... % giá trị phần thiết kế; 

- Phần thi công xây dựng công trình: ... Đồng, tương ứng với ... % giá trị phần thiết kế; 

b) Bằng Ngoại tệ: ……. (Đơn vị tính của Ngoại tệ sử dụng thanh toán), tương ứng với ... % 

giá hợp đồng. 

Trong đó (nếu các bên có thỏa thuận tách riêng từng phần công việc): 

- Phần thiết kế: ... (tên ngoại ngoại tệ), tương ứng với ... % giá trị phần thiết kế; 

- Phần cung cấp thiết bị: ... (tên ngoại ngoại tệ), tương ứng với ... % giá trị phần thiết kế; 

- Phần thi công xây dựng công trình: ... (tên ngoại ngoại tệ), tương ứng với ... % giá trị phần 

thiết kế; 

c) Chi tiết của các lần tạm ứng như Phụ lục số ... [Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán hợp 

đồng]. 

12.2.2. Tiền tạm ứng sẽ được thu hồi bằng cách giảm trừ trong các lần thanh toán. Tỷ lệ 

giảm trừ sẽ dựa trên tỷ lệ thu hồi được quy định trong Phụ lục số .... [Giá hợp đồng, tạm ứng 

và thanh toán]. Tiền tạm ứng hợp đồng sẽ được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% 

giá hợp đồng như được quy định chi tiết tại Phụ lục số .... [Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh 

toán]. 

12.3. Thanh toán 
12.3.1. Đồng tiền và hình thức thanh toán 

a) Đồng tiền sử dụng để thanh toán hợp đồng xây dựng là đồng tiền Việt Nam và .... (ghi cụ 

thể loại ngoại tệ sử dụng trong thanh toán). 

b) Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản (hoặc bằng hình thức khác do các bên tự thỏa 

thuận phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan), riêng đối với phần thiết bị thực 

hiện theo hình thức mở L/C không hủy ngang. 

12.3.2. Tiến độ thanh toán 

Việc thanh toán thực hiện giai đoạn và được chia làm ... lần, chi tiết như quy định của tiến 

độ thanh toán được nêu cụ thể tại Phụ lục số ... [Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán hợp 

đồng]. Trong đó: 

a) Đối với phần thiết kế: 
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- Lần 1: thanh toán ... % giá hợp đồng sau khi Nhà thầu hoàn thành thiết kế hạng mục công 

trình hoặc hoàn thành công việc ... (cụ thể do các bên thỏa thuận). 

- Lần 2: thanh toán ... % giá hợp đồng sau khi Nhà thầu hoàn thành thiết kế hạng mục công 

trình hoặc hoàn thành công việc ... (cụ thể do các bên thỏa thuận). 

- Lần... 

- Lần cuối: thanh toán ... % giá hợp đồng sau khi Nhà thầu hoàn thành toàn bộ phần thiết kế 

công trình và được Chủ đầu tư phê duyệt. 

b) Đối với phần cung cấp thiết bị: 

- Lần 1: thanh toán ... % giá trị hợp đồng sau khi Nhà thầu cung cấp đến công trình thiết bị 

của hạng mục công trình … ; 

- Lần 2: thanh toán ... % giá trị hợp đồng sau khi Nhà thầu cung cấp đến công trình thiết bị 

của hạng mục công trình … ; 

- Lần... 

- Lần cuối: thanh toán ... % giá trị hợp đồng sau khi Nhà thầu cung cấp đến công trình toàn 

bộ thiết bị theo hợp đồng. 

c) Đối với phần thi công xây dựng công trình: 

- Lần 1: thanh toán ... % giá hợp đồng (hoặc giá trị hạng mục hoàn thành) sau khi Nhà thầu 

hoàn thành hạng mục công trình....(tên hạng mục công trình). 

- Lần 2: thanh toán ... % giá hợp đồng (hoặc giá trị hạng mục hoàn thành) sau khi Nhà thầu 

hoàn thành hạng mục công trình....(tên hạng mục công trình). 

- Lần... 

- Lần cuối: thanh toán... % giá hợp đồng (hoặc toàn bộ giá trị còn lại) sau khi Nhà thầu hoàn 

thành các công việc và thỏa thuận theo hợp đồng. 

Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu toàn bộ giá hợp đồng đã ký sau khi Nhà thầu hoàn 

thành toàn bộ công việc của hợp đồng đã được nghiệm thu, các bên đã hoàn thành việc 

quyết toán hợp đồng theo Điều 25. [Quyết toán và thanh lý hợp đồng] và sau khi Chủ đầu tư 

nhận được bảo đảm bảo hành công trình của Nhà thầu. 

Các đợt thanh toán thực hiện theo tiến độ thanh toán này. Trường hợp, tiến độ thực hiện 

công việc thực tế chậm hơn tiến độ thanh toán của hợp đồng, Chủ đầu tư có thể đồng ý xác 

định mức thanh toán theo tiến độ thanh toán của hợp đồng hoặc thanh toán theo tiến độ thực 

hiện thực tế khi Nhà thầu hoàn thành công việc. 

12.3.3. Hồ sơ thanh toán 

Nhà thầu sẽ nộp hồ sơ thanh toán ... bộ lên Chủ đầu tư sau khi đến thời hạn thanh toán nêu 

trong Hợp đồng. Hồ sơ thanh toán bao gồm các tài liệu chủ yếu sau (đối với các hợp đồng 

cụ thể, trường hợp đòi hỏi phải có các tài liệu khác thì các bên phải thỏa thuận cụ thể các 

tài liệu đó): 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của 

đại diện Chủ đầu tư hoặc đại diện Nhà tư vấn (nếu có) và đại diện Nhà thầu; Biên bản 

nghiệm thu khối lượng này là bản xác nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình, 

khối lượng công việc phù hợp với phạm vi công việc phải thực hiện theo Hợp đồng (không 

cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết); 

- Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh (nếu có) nằm ngoài phạm vi công việc phải 

thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết có xác nhận của đại diện Chủ đầu tư hoặc đại diện nhà tư 

vấn (nếu có) và đại diện Nhà thầu như Phụ lục số 3; 

- Đề nghị thanh toán của Nhà thầu như Phụ lục số 1 gồm các nội dung: giá trị khối lượng 

hoàn thành theo Hợp đồng như Phụ lục số 2, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu 

có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các 

khoản này có xác nhận của đại diện Chủ đầu tư và đại diện Nhà thầu. 

12.3.4. Thời hạn thanh toán 

Trừ trường hợp có quy định khác với Khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư], sau khi nhận 

đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định của hợp đồng Chủ Đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà 

thầu trong vòng ... ngày làm việc. 
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12.3.5. Thanh toán bị chậm trễ 

Nếu Nhà thầu không nhận được tiền thanh toán theo Khoản 12.3. [Thanh toán], Chủ đầu tư 

sẽ phải bồi thường thiệt hại về tài chính cho nhà thầu trên cơ sở số tiền đã không được thanh 

toán trong thời gian chậm trễ theo lãi suất quá hạn áp dụng cho ngày đầu tiên chậm thanh 

toán do ngân hàng thương mại nơi Nhà thầu mở tài khoản thanh toán công bố cho đến khi 

Chủ đầu tư đã thanh toán đầy đủ cho Nhà thầu. 

12.3.6. Thanh toán tiền bị giữ lại 

Chủ đầu tư sẽ thanh toán toàn bộ các khoản tiền bị giữ lại cho Nhà thầu khi các bên đã đủ 

căn cứ để xác định giá trị của các lần thanh toán và khi Nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ bảo 

hành công trình theo quy định tại Khoản 20.2. [Bảo hành]. 

ĐIỀU 13. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 

13.1. Nhân lực của Chủ đầu tư 
13.1.1. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm đảm bảo người của Chủ đầu tư và các Nhà thầu 

khác của Chủ đầu tư trên công trường: 

(a) Hợp tác với Nhà thầu theo Khoản 15.3. [Hợp tác] 

(b) Hành động tương tự như những gì yêu cầu Nhà thầu thực hiện theo điểm (a), (b) và (c) 

của Khoản 15.5. [Các quy định về an toàn] và theo Khoản 15.13. [Bảo vệ môi trường] 

13.1.2. Đại diện của Chủ đầu tư 

Chủ đầu tư có thể chỉ định người đại diện để thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp này, 

Chủ đầu tư phải cung cấp cho Nhà thầu thông báo về tên, địa chỉ, nhiệm vụ và quyền hạn 

của người đại diện. 

Đại diện của Chủ đầu tư sẽ phải thực thi các nhiệm vụ đã được phân công cho mình và sẽ 

thực hiện các quyền lực được ủy quyền bởi Chủ đầu tư. Trừ khi và cho đến khi Chủ đầu tư 

thông báo khác cho Nhà thầu, Đại diện của Chủ đầu tư được coi là có toàn quyền của Chủ 

đầu tư theo Hợp đồng, ngoại trừ chi tiết cụ thể trong Khoản 18.7. [Chấm dứt hợp đồng bởi 

Chủ đầu tư]. 

Nếu Chủ đầu tư muốn thay thế bất cứ người nào được chỉ định làm đại diện cho mình thì 

trong vòng không ít hơn... ngày, Chủ đầu tư phải cung cấp cho Nhà thầu một thông báo về 

tên, địa chỉ, nhiệm vụ và quyền hạn cùng ngày chỉ định người thay thế. 

13.1.3. Nhân viên khác của Chủ đầu tư 

Chủ đầu tư có thể chỉ định nhân viên đại diện để thực hiện một số công việc cụ thể của hợp 

đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư phải cung cấp cho nhà thầu thông báo bằng văn 

bản cho Nhà thầu về tên, các thông tin để liên lạc, nhiệm vụ và quyền hạn của nhân viên 

này. 

Những nhân viên này phải là những người có trình độ thích hợp, có đủ trình độ thực hiện 

những nhiệm vụ và những quyền hạn được giao và thông thạo ngôn ngữ giao tiếp được quy 

định tại Khoản 3.1. [Luật và ngôn ngữ áp dụng] 

13.1.4. Người được ủy quyền 

Tất cả những người bao gồm đại diện Chủ đầu tư và những người được phân công nhiệm vụ 

hoặc ủy quyền của Chủ đầu tư, sẽ chỉ có quyền đưa ra các chỉ dẫn cho Nhà thầu trong 

trường hợp được nêu rõ trong việc ủy quyền. Bất kỳ sự chấp thuận, xem xét, xác nhận, đồng 

ý, kiểm tra, giám sát, chỉ dẫn, thông báo, đề xuất, yêu cầu, kiểm định hoặc các hành động 

tương tự của người được ủy quyền, để phù hợp với việc ủy quyền, sẽ có cùng hiệu lực như 

là nếu hành động đó do chính Chủ đầu tư thực hiện. Tuy nhiên: 

(a) Nó sẽ không làm giảm bớt bất kỳ trách nhiệm nào theo hợp đồng của Nhà thầu, bao gồm 

trách nhiệm về lỗi, sự bỏ sót, sự không nhất quán và không đúng yêu cầu, trừ khi có quy 

định khác trong thông báo có liên quan đến người được ủy quyền cho các hành động như 

vậy, 

(b) Bất kỳ một sự thất bại nào trong việc không chấp thuận một công việc, thiết bị hoặc vật 

liệu nào đó, sẽ không có nghĩa là sự phê duyệt và, do vậy, sẽ không phương hại đến quyền 

của Chủ đầu tư trong việc bác bỏ công việc, thiết bị, hoặc vật liệu đó; 
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(c) Nếu Nhà thầu có điều gì hoài nghi đối với một quyết định hoặc chỉ dẫn nào của trợ lý thì 

Nhà thầu có thể nêu vấn đề đó với Chủ đầu tư, là người sẽ nhanh chóng khẳng định, đảo 

ngược hoặc biến đổi quyết định hoặc chỉ dẫn đó. 

13.2. Khiếu nại của Chủ đầu tư 
Nếu Chủ đầu tư tự xét thấy mình có quyền với bất kỳ thanh toán nào theo bất cứ điều nào 

của những Điều kiện này hoặc các quy định khác liên quan đến Hợp đồng, và/ hoặc đối với 

việc kéo dài thời gian thông báo sai sót, Chủ đầu tư phải thông báo và cung cấp các chi tiết 

cụ thể cho Nhà thầu. 

Phải thông báo càng sớm càng tốt sau khi Chủ đầu tư nhận thấy vấn đề hoặc tình huống dẫn 

tới khiếu nại. Thông báo về việc kéo dài Thời hạn thông báo sai sót phải được thực hiện 

trước khi hết hạn thời gian thông báo. 

Các thông tin chi tiết phải xác định cụ thể Điều hoặc cơ sở khiếu nại khác, và phải bao gồm 

minh chứng của số tiền và/hoặc sự kéo dài mà Chủ đầu tư tự cho mình có quyền được 

hưởng liên quan đến Hợp đồng. Chủ đầu tư sau đó phải tiến hành theo Khoản 13.4. [Quyết 

định] để nhất trí hoặc quyết định (i) số tiền (nếu có) mà Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà 

thầu thanh toán và/hoặc (ii) kéo dài (nếu có) thời hạn thông báo sai sót theo Khoản 21.3. 

[Kéo dài thêm thời hạn thông báo sai sót]. 

Chủ đầu tư có thể khấu trừ số tiền này từ bất kỳ khoản nợ hay sẽ nợ nào của Nhà thầu. Chủ 

đầu tư chỉ được quyền trừ hoặc giảm số tiền từ tổng số được xác nhận khoản nợ của Nhà 

thầu hoặc theo một khiếu nại nào khác đối với Nhà thầu theo Khoản này. 

13.3. Các chỉ dẫn của Chủ đầu tư 
Chủ đầu tư có thể đưa ra cho Nhà thầu những chỉ dẫn cần thiết để Nhà thầu thực hiện nghĩa 

vụ của mình theo hợp đồng. Mỗi một chỉ dẫn phải được viết thành văn bản và phải nêu rõ 

nghĩa vụ liên quan đến nó và các Khoản (hoặc điều khoản khác của Hợp đồng) mà trong đó 

các nghĩa vụ được ghi rõ. Nếu hướng dẫn dẫn đến một biến đổi thì áp dụng Điều 16 [Điều 

chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng] 

Nhà thầu phải tiếp nhận các chỉ dẫn của Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư hoặc những người 

có quyền hạn phù hợp được ủy quyền theo Điều này. 

13.4. Quyết định 
Bất kể khi nào Điều kiện này quy định rằng Chủ đầu tư phải đồng ý hoặc quyết định vấn đề, 

Chủ đầu tư phải trao đổi với Nhà thầu để cố gắng đi đến thỏa thuận. Nếu không đạt được 

thỏa thuận, Chủ đầu tư phải đưa ra một quyết định khách quan phù hợp Hợp đồng với sự 

xem xét kỹ tất cả các bối cảnh liên quan. 

Chủ đầu tư phải thông báo cho Nhà thầu từng thỏa thuận hoặc quyết định với các thông tin 

cụ thể chứng minh. Mỗi bên phải cố gắng tôn trọng hiệu lực của mỗi thỏa thuận hoặc quyết 

định, trừ khi Nhà thầu đưa ra một thông báo cho Chủ đầu tư về sự không thỏa mãn của mình 

với quyết định trong vòng ... ngày kể từ khi nhận được thông báo. Sau đó, bên kia có thể 

chuyển sự bất đồng cho Ban xử lý tranh chấp (nếu có) theo Khoản 24.4. [Có kết luận của 

Ban xử lý tranh chấp]. 

13.5. Nghĩa vụ cho Nhà thầu quyền tiếp cận công trường 
Chủ đầu tư phải cho Nhà thầu quyền tiếp cận và sử dụng toàn bộ các phần của công trường 

trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu không quy định thời gian trong Phụ lục số ... 

[Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư], Chủ đầu tư phải cho phép Nhà thầu 

quyền tiếp cận và quyền sử dụng công trường để triển khai thi công xây dựng công trình 

đúng theo tiến độ thực hiện công việc đã trình cho Chủ đầu tư theo Khoản 10.3. [Tiến độ 

thực hiện công việc] 

Trường hợp, Nhà thầu không nhận được quyền tiếp nhận và sử dụng công trường do sự 

chậm trễ của Chủ đầu tư và phải gánh chịu chi phí phát sinh trong thời gian này, thì Nhà 

thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư và được quyền theo Khoản 24.1. [Khiếu nại của Nhà 

thầu] yêu cầu: 

(a) Kéo dài thời gian thời gian thi công do sự chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị chậm 

hoặc sẽ bị chậm, theo Khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành] 
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(b) được thanh toán chi phí phát sinh và cộng thêm vào trong Giá hợp đồng. 

Sau khi nhận được thông báo này Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) phải thực hiện theo Khoản 

13.4. [Quyết định] để chấp thuận hoặc quyết định vấn đề này. 

Tuy nhiên, nếu và trong phạm vi mà việc Chủ đầu tư không cho phép những quyền ấy cho 

Nhà thầu là do sai sót hoặc sự chậm trễ của Nhà thầu, bao gồm một sai sót, hoặc chậm trễ 

trong việc nộp bất cứ tài liệu nào của Nhà thầu, thì Nhà thầu sẽ không được quyền hưởng 

việc gia hạn thời gian, chi phí này. 

13.6. Hỗ trợ Nhà thầu trong việc xin phép cơ quan có thẩm quyền 
Chủ đầu tư phải (trường hợp ở vị thế làm được điều này) hỗ trợ hợp lý cho Nhà thầu theo đề 

nghị của Nhà thầu trong việc xin giấy phép hoặc văn bản chấp thuận để thực hiện công việc 

theo quy định của pháp luật. 

13.7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

ĐIỀU 14. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TƯ VẤN 

(Trong trường hợp Chủ đầu tư thuê tư vấn) 

14.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà tư vấn 
Nhà tư vấn là Người sẽ thực hiện các nhiệm vụ do Chủ đầu tư giao cho theo hợp đồng tư 

vấn. Nhà tư vấn có thể bao gồm những cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp và có đủ 

năng lực để thực hiện những công việc này. 

Nhà tư vấn không có quyền sửa đổi hợp đồng. Nhà tư vấn có thể thực hiện quyền hạn được 

gắn với chức danh Nhà tư vấn như đã được xác định hoặc được bao hàm do thấy cần thiết 

trong hợp đồng. Nếu Nhà tư vấn được yêu cầu phải có sự chấp thuận của Chủ đầu tư trước 

khi thực thi một quyền hạn được xác định cụ thể thì những yêu cầu này phải được nói rõ 

trong Hợp đồng. Chủ đầu tư cam kết không áp đặt thêm những gò ép đối với quyền hạn của 

Nhà tư vấn, trừ những gì đã thỏa thuận với Nhà thầu. 

Trừ khi được nêu khác đi trong điều kiện này, thì: 

(a) Mỗi khi thực thi nhiệm vụ hoặc thực hiện một quyền hạn đã được xác định cụ thể hoặc 

bao hàm trong hợp đồng, Nhà tư vấn được xem là làm việc cho Chủ đầu tư. 

(b) Nhà tư vấn không có quyền giảm bớt bất kỳ nhiệm vụ, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào 

theo hợp đồng, cho một bên nào, và 

(c) Bất kỳ sự chấp thuận, kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, thẩm tra, chỉ dẫn, thông báo, 

đề xuất, yêu cầu, thử hoặc hành động tương tự nào của Nhà tư vấn (bao gồm cả trường hợp 

không có sự phản đối) cũng không hề miễn cho Nhà thầu khỏi bất kỳ trách nhiệm nào theo 

hợp đồng, bao gồm cả trách nhiệm đối với các sai sót, bỏ sót, không nhất quán và không 

tuân thủ đúng. 

14.2. Ủy quyền của Nhà tư vấn 
Nhà tư vấn có thể phân công nhiệm vụ và ủy quyền cho một số cá nhân nhất định sau khi 

được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Những cá nhân này có thể là một Nhà tư vấn thường trú 

và/hoặc giám sát viên độc lập được chỉ định để giám sát và/hoặc chạy thử các hạng mục 

thiết bị và/hoặc vật liệu. Sự phân công, ủy quyền hoặc hủy bỏ sự phân công, ủy quyền của 

Nhà tư vấn phải thể hiện bằng văn bản và chỉ có hiệu lực khi nào cả hai bên nhận được văn 

bản đó. Tuy nhiên, trừ khi có thỏa thuận khác của hai bên, Nhà tư vấn sẽ không ủy quyền để 

quyết định bất kỳ vấn đề gì theo Khoản 13.4. [Quyết định]. 

Các cá nhân này phải là những người có trình độ phù hợp, đủ năng lực để thực hiện các 

nhiệm vụ theo ủy quyền, đồng thời phải thông thạo ngôn ngữ giao tiếp như đã được xác 

định tại Khoản 3.1. [Luật và ngôn ngữ áp dụng]. 

Mỗi người được phân công nhiệm vụ hoặc được ủy quyền chỉ được quyền đưa ra chỉ dẫn 

cho Nhà thầu trong phạm vi được xác định trong giấy ủy quyền. Bất kỳ sự chấp thuận, kiểm 

tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, giám sát, chỉ dẫn, thông báo, đề xuất, yêu cầu, thử nghiệm 

hoặc hành động tương tự nào của một cá nhân phù hợp với sự ủy quyền sẽ có cùng hiệu lực 

như là việc thực hiện công việc của chính Nhà tư vấn. Tuy nhiên: 
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(a) Bất kỳ một sự không thành công trong công việc, không chấp thuận một công việc, thiết 

bị hoặc vật liệu nào đó, sẽ không có nghĩa là sự phê duyệt, và do vậy, sẽ không phương hại 

đến quyền của Nhà tư vấn trong việc bác bỏ công việc, thiết bị hoặc vật liệu đó. 

(b) Nếu Nhà thầu có điều gì hoài nghi đối với một quyết định hoặc chỉ dẫn nào đó của các 

cá nhân này thì Nhà thầu có thể nêu vấn đề đó với Nhà tư vấn, là người sẽ nhanh chóng 

khẳng định, đảo ngược hoặc thay đổi quyết định hoặc chỉ dẫn đó. 

14.3. Chỉ dẫn của Nhà tư vấn 
Nhà tư vấn có thể đưa ra cho Nhà thầu (bất kỳ lúc nào) các chỉ dẫn và bản vẽ bổ sung hoặc 

sửa đổi cần thiết cho việc thi công xây dựng công trình và sửa chữa mọi sai sót, tất cả phải 

phù hợp với hợp đồng. Nhà thầu sẽ chỉ nhận các chỉ dẫn của Nhà tư vấn hoặc người được 

ủy quyền. Nếu có bất kỳ sự chỉ dẫn nào tạo nên sự thay đổi thì sẽ áp dụng theo Điều 16 

[Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng]. 

Nhà thầu phải tuân theo các chỉ dẫn do Nhà tư vấn hoặc người được ủy quyền đưa ra, về bất 

kỳ vấn đề nào có liên quan đến hợp đồng. Khi có thể, các chỉ dẫn của Nhà tư vấn và người 

được ủy quyền phải được đưa ra ở dạng văn bản. Nếu Nhà tư vấn hoặc một người được ủy 

quyền: 

(a) Đưa ra chỉ dẫn bằng miệng 

(b) Nhận được sự đề nghị hoặc yêu cầu bằng văn bản về chỉ dẫn từ bản thân nhưng không 

trả lời bằng cách đưa ra ý kiến bằng văn bản trong vòng ... ngày làm việc, sau khi nhận được 

đề nghị hoặc yêu cầu đó. 

Thì sự đề nghị hoặc yêu cầu đó chính là chỉ dẫn bằng văn bản của Nhà tư vấn hoặc người 

được ủy quyền (tùy trường hợp). 

14.4. Thay thế Nhà tư vấn 
Nếu Chủ đầu tư có ý định thay thế Nhà tư vấn thì không ít hơn ... ngày trước khi dự định 

thay thế, Chủ đầu tư phải thông báo cho Nhà thầu biết chi tiết tương ứng của Nhà tư vấn 

được dự kiến thay thế. Chủ đầu tư không được thay thế Nhà tư vấn bằng một người mà Nhà 

thầu có ý kiến từ chối một cách có lý do bằng cách gửi thông báo cho Chủ đầu tư kèm theo 

các chi tiết để làm các lý lẽ để giải thích. 

14.5. Quyết định của Nhà tư vấn 
Những điều kiện này quy định rằng, Nhà tư vấn (thay mặt cho Chủ đầu tư) sẽ tiến hành 

công việc theo Khoản này để đồng ý hay quyết định một vấn đề, Nhà tư vấn phải trao đổi ý 

kiến với từng bên để cố gắng đạt được sự thống nhất chung. 

Nhà tư vấn cần thông báo cho hai bên về từng thỏa thuận hay quyết định với lý lẽ bảo vệ 

của mình. Mỗi bên phải cố gắng tôn trọng hiệu lực của mỗi thỏa thuận hoặc quyết định, trừ 

khi và cho tới khi được xem xét theo Điều 24 [Khiếu nại và giải quyết tranh chấp]. 

ĐIỀU 15. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CHUNG CỦA NHÀ THẦU 

15.1. Trách nhiệm chung của Nhà thầu 
Nhà thầu phải thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công công trình theo Hợp đồng và 

phải sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình. Khi đã hoàn thành, công trình phải đúng 

theo mục đích sử dụng như xác định trong Hợp đồng. 

Nhà thầu phải cung cấp thiết bị và tài liệu của Nhà thầu được nêu trong Hợp đồng và toàn 

bộ người của Nhà thầu, hàng hóa, vật liệu tiêu hao, những thứ khác và dịch vụ bất kể là tạm 

thời hay lâu dài được yêu cầu trong và cho thiết kế, thi công, hoàn thành và sửa chữa sai sót. 

Công trình này phải bao gồm tất cả công việc cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của Chủ đầu 

tư, hoặc được đề cập đến trong Hợp đồng và tất cả các công việc (kể cả không được nêu 

trong Hợp đồng) cần thiết cho sự ổn định hoặc việc hoàn thành hoặc sự an toàn và bản thân 

sự vận hành tốt công trình. 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sự thỏa đáng, ổn định và an toàn cho việc hoạt động trên 

công trường, các phương pháp xây dựng và toàn bộ công trình. 

Nhà thầu, bất cứ khi nào Chủ đầu tư yêu cầu, phải đệ trình các chi tiết của việc bố trí và các 

phương pháp mà Nhà thầu đề xuất áp dụng cho việc thi công công trình. Không được thay 

đổi đáng kể những sự bố trí và các phương pháp nếu không thông báo trước với Chủ đầu tư. 
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15.2. Đại diện Nhà thầu 
Nhà thầu phải chỉ định đại diện Nhà thầu và ủy quyền cho người đại diện thay mặt Nhà thầu 

quản lý thực hiện Hợp đồng. 

Trừ khi đại diện Nhà thầu được nêu tên trong Hợp đồng, trước ngày khởi công, Nhà thầu 

phải nộp cho Chủ đầu tư tên và các chi tiết của người mà Nhà thầu đề nghị làm Đại diện của 

Nhà thầu để xem xét và đồng ý. Nếu người này không được chấp nhận hoặc sau đó bị gạt bỏ 

hoặc nếu người được bổ nhiệm không đảm bảo hoạt động với tư cách là người đại diện Nhà 

thầu thì, một cách tương tự, Nhà thầu phải trình tên và các thông tin chi tiết của người đại 

diện khác thích hợp cho vị trí này. 

Nếu không được sự đồng ý trước của Chủ đầu tư, Nhà thầu không được bãi nhiệm đại diện 

Nhà thầu hoặc bổ nhiệm người khác thay thế. 

Đại diện của Nhà thầu, thay mặt Nhà thầu, phải tiếp nhận các chỉ dẫn theo khoản 13.3. [Chỉ 

dẫn của Chủ đầu tư] hoặc khoản 14.3. [Chỉ dẫn của Nhà tư vấn]. 

Đại diện của Nhà thầu có thể ủy quyền chức năng và thẩm quyền cho những người có năng 

lực và có thể hủy bỏ việc ủy quyền này tại bất cứ thời điểm nào. Việc ủy quyền hoặc hủy bỏ 

sẽ chỉ có hiệu lực khi Chủ đầu tư nhận được thông báo trước do đại diện nhà thầu ký, nêu 

tên người này và quy định quyền, chức năng và thẩm quyền được giao hoặc hủy bỏ. 

Đại diện Nhà thầu và những người này phải thông thạo ngôn ngữ giao tiếp được xác định tại 

khoản 3.1. [Luật và ngôn ngữ áp dụng]. 

15.3. Hợp tác 
Như đã được quy định trong Hợp đồng hoặc chỉ dẫn của Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn), Nhà 

thầu phải có trách nhiệm thực hiện việc hợp tác trong công việc đối với: 

(a) Nhân lực của Chủ đầu tư, 

(b) Các Nhà thầu khác do Chủ đầu tư thuê, và 

(c) Các nhân viên của các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, 

là những người có thể được thuê hoặc cử đến để thực hiện công việc không có trong Hợp 

đồng ở trên. 

Các dịch vụ cho những người này và các Nhà thầu khác có thể bao gồm việc sử dụng thiết 

bị của Nhà thầu, các công trình tạm hoặc việc bố trí đường vào công trường là trách nhiệm 

của Nhà thầu. Trường hợp các dịch vụ này làm phát sinh chi phí ngoài giá hợp đồng thì các 

bên xem xét thỏa thuận bổ sung chi phí này. 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về các hoạt động thi công xây lắp của mình trên công 

trường, và phải phối hợp các hoạt động của mình với hoạt động của các Nhà thầu khác ở 

phạm vi (nếu có) được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của Chủ đầu tư. 

Theo Hợp đồng, nếu có yêu cầu Chủ đầu tư trao cho Nhà thầu quyền sử dụng bất cứ nền 

móng, kết cấu, nhà xưởng hoặc phương tiện tiếp cận nào theo đề nghị của Nhà thầu, Nhà 

thầu phải nộp những hồ sơ đề nghị này cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) theo đúng thời 

gian và thể thức quy định trong Hồ sơ mời thầu. 

15.4. Định vị các mốc 
Nhà thầu phải định vị công trình theo các mốc và cao trình tham chiếu được xác định trong 

Hợp đồng. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm về việc định vị đúng tất cả các hạng mục của công 

trình và phải điều chỉnh sai sót về vị trí, cao độ, kích thước hoặc phóng tuyến của công 

trình. 

Chủ đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào về việc cung cấp thông tin trong 

các mục được chỉ ra trên đây hoặc các thông báo để tham chiếu đó (các điểm mốc, tuyến và 

cao trình chuẩn), nhưng Nhà thầu phải cố gắng thích hợp để kiểm chứng độ chính xác của 

chúng trước khi sử dụng. 

Trường hợp, Nhà thầu bị chậm trễ và / hoặc phải chịu chi phí mà không phải do lỗi của 

mình gây ra, thì Nhà thầu sẽ thông báo cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) và có quyền thực 

hiện theo Khoản 24.1. [Khiếu nại của Nhà thầu] về: 

(a) Gia hạn thời gian cho sự chậm trễ đó, nếu việc hoàn thành bị hoặc sẽ bị chậm trễ theo 

Khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành] và 
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(b) Thanh toán mọi chi phí cộng thêm vào giá hợp đồng. 

Sau khi nhận được thông báo, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) sẽ tiến hành theo Khoản 13.4. 

[Quyết định] để đồng ý hoặc quyết định (i) xem có phải và (nếu đúng như vậy) thì tới mức 

nào mà sai sót không thể phát hiện được một cách hợp lý, và (ii) những vấn đề được mô tả ở 

đoạn (a) và (b) trên đây liên quan đến mức độ này. 

15.5. Các quy định về an toàn 
Nhà thầu phải: 

(a) Tuân thủ tất cả quy định an toàn lao động hiện hành; 

(b) Chịu trách nhiệm về an toàn cho tất cả những người được phép có mặt trên công trường; 

(c) Có biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và cho những người được phép có 

mặt trên công trường. 

15.6. Điều kiện về công trường 
Chủ đầu tư phải cung cấp cho Nhà thầu toàn bộ các số liệu liên quan mà Chủ đầu tư có về 

điều kiện địa chất, địa chất thủy văn và những nội dung của công tác khảo sát về công 

trường, bao gồm cả các yếu tố môi trường liên quan đến Hợp đồng. 

Trong phạm vi có thể thực hiện được (có tính đến chi phí và thời gian), Nhà thầu được coi là 

đã có được tất cả những thông tin cần thiết về những rủi ro, bất trắc và những tình huống 

khác có thể ảnh hưởng hoặc tác động đến hồ sơ dự thầu hoặc công trình. Cũng tới một 

chừng mực như vậy, Nhà thầu được coi là đã thẩm tra và xem xét công trường, khu vực 

xung quanh công trường, các số liệu và thông tin có sẵn nêu trên, và đã được thỏa mãn trước 

khi nộp thầu, về tất cả những khía cạnh có liên quan, bao gồm (không hạn chế) về: 

(a) Địa hình của công trường, bao gồm cả các điều kiện địa chất công trình, 

(b) Điều kiện địa chất thủy văn và khí hậu; 

(c) Mức độ và tính chất của công việc và vật liệu cần thiết cho việc thi công, hoàn thành 

công trình và sửa chữa sai sót. 

(d) Các quy định của pháp luật về lao động; 

(e) Các yêu cầu của Nhà thầu về đường vào, ăn, ở, phương tiện, nhân lực, điều kiện giao 

thông, nước và các dịch vụ khác. 

Nhà thầu được coi là đã đủ thông tin về tính đúng và đủ của điều kiện công trường để xác 

định Giá hợp đồng. 

15.7. Điều kiện vật chất không lường trước được 
Trong khoản này, “các điều kiện vật chất” là các điều kiện vật chất tự nhiên và nhân tạo, 

những trở ngại vật chất khác cũng như gây ô nhiễm mà Nhà thầu gặp phải tại công trường 

khi thi công công trình, bao gồm cả các điều kiện ngầm dưới đất, điều kiện thủy văn nhưng 

không kể các điều kiện khí hậu. 

Nếu Nhà thầu gặp phải các điều kiện vật chất bất lợi mà Nhà thầu cho là không lường trước 

được, thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) biết một cách sớm nhất 

có thể được. Thông báo này sẽ mô tả các điều kiện vật chất sao cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà 

tư vấn) có thể kiểm tra được và phải nêu lý do tại sao Nhà thầu coi các điều kiện vật chất đó 

là không lường trước được. Nhà thầu phải tiếp tục thi công xây dựng công trình, sử dụng 

các biện pháp thỏa đáng và hợp lý và là thích ứng với điều kiện vật chất đó, và phải tuân 

theo bất kỳ chỉ dẫn nào mà Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể đưa ra. Nếu một chỉ dẫn tạo 

ra sự thay đổi, thì áp dụng theo Điều 16 [Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng]. 

Nếu và tới mức độ khi mà Nhà thầu, gặp phải các điều kiện vật chất thuộc loại không lường 

trước được, gửi thông báo về việc đó, bị chậm trễ và / hoặc gánh chịu chi phí do các điều 

kiện này gây nên, thì Nhà thầu được hưởng quyền theo khoản 24.1. [Khiếu nại của Nhà 

thầu] về; 

(a) Gia hạn thời gian để bù cho bất kỳ sự chậm trễ nào như vậy, nếu việc hoàn thành bị hoặc 

sẽ bị chậm trễ, theo khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành], và 

(b) Thanh toán bất kỳ chi phí nào như vậy và được đưa vào giá hợp đồng 

Tuy nhiên trước khi chi phí bổ sung được chấp thuận hoặc quyết định lần cuối cùng theo 

đoạn (b), Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) cũng có thể xem xét lại xem có phải những điều 
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kiện vật chất khác ở các phần tương tự của công trình (nếu có) là thuận lợi hơn và đã được 

Nhà thầu dự tính trước khi nộp hồ sơ dự thầu một cách hợp lý hay chưa. Nếu và tới chừng 

mực là những điều kiện thuận lợi hơn đó đã xảy ra, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể 

thực hiện phù hợp với khoản 13.4. [Quyết định] để đồng ý hoặc quyết định giảm bớt chi phí 

sinh ra cho những điều kiện này, có thể được thêm vào (trừ bớt) trong giá hợp đồng và 

chứng chỉ thanh toán. Tuy nhiên, hệ quả thực của toàn bộ sự điều chỉnh theo đoạn (b) và 

toàn bộ khoản bớt trừ này, đối với các điều kiện tự nhiên gặp phải trong các phần tương tự 

của công trình, sẽ không dẫn đến sự giảm giá thực trong giá hợp đồng. 

Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể tính đến bất kỳ bằng chứng nào của những điều kiện 

vật chất được Nhà thầu thấy trước khi nộp hồ sơ dự thầu và có thể Nhà thầu có được, nhưng 

không bị ràng buộc bởi bất kỳ bằng chứng nào như vậy. 

15.8. Quyền về đường đi và phương tiện 
Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí và lệ phí cho các quyền về đường đi lại chuyên dùng 

và/hoặc tạm thời mà Nhà thầu cần có, bao gồm lối vào công trường. Nhà thầu, tự mình, 

cũng phải có thêm các phương tiện khác bên ngoài công trường cần cho công việc bằng sự 

chịu rủi ro và kinh phí của mình. 

15.9. Tránh ảnh hưởng đến các công trình và dân cư 
Nhà thầu không được can thiệp một cách không cần thiết hoặc không thích hợp vào: 

(c) Sự thuận tiện của công chúng, hoặc 

(d) Việc tiếp cận, sử dụng và chiếm lĩnh toàn bộ đường đi, vỉa hè bất kể nó là công cộng hay 

thuộc quyền kiểm soát của Chủ đầu tư hoặc những người khác. 

Nhà thầu phải bồi thường và đảm bảo cho Chủ đầu tư không bị mọi thiệt hại gây ra do tất cả 

các hư hỏng, tổn thất và chi phí (bao gồm các lệ phí và chi phí pháp lý) do bất kỳ sự can 

thiệp không cần thiết và không phù hợp nào gây ra. 

15.10. Đường vào công trường 
Nhà thầu phải được coi là đã thỏa mãn về sự có sẵn và phù hợp của các tuyến đường tới 

công trường. Nhà thầu phải nỗ lực hợp lý để tránh làm hư hỏng đường hoặc cầu do việc sử 

dụng đi lại của Nhà thầu hoặc người của Nhà thầu gây ra. Những nỗ lực này phải bao gồm 

việc sử dụng đúng các phương tiện và tuyến đường thích hợp. 

Trừ khi được quy định khác trong các Điều kiện này: 

(a) Nhà thầu (trong quan hệ giữa các bên) sẽ phải chịu trách nhiệm sửa chữa nếu Nhà thầu 

làm hỏng khi sử dụng các tuyến đường đó; 

(b) Nhà thầu phải cung cấp các biển hiệu, biển chỉ dẫn cần thiết dọc tuyến đường và phải 

xin phép nếu các cơ quan liên quan yêu cầu cho việc sử dụng các tuyến đường, biển hiệu, 

biển chỉ dẫn; 

(c) Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào có thể nảy sinh từ việc sử 

dụng hoặc các việc liên quan khác đối với các tuyến đường đi lại; 

(d) Chủ đầu tư không bảo đảm sự thích hợp hoặc sẵn có các tuyến đường riêng biệt nào, và 

(e) Chi phí do sự không thích hợp hoặc không có sẵn các tuyến đường vào cho yêu cầu sử 

dụng của Nhà thầu, sẽ do Nhà thầu chịu. 

15.11. Vận chuyển Hàng hóa 
Trừ khi có quy định khác: 

(a) Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn ... (21 ngày) trước ngày mà 

mọi thiết bị hoặc hạng mục hàng hóa chính khác được vận chuyển tới công trường; 

(b) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc đóng gói, xếp hàng, vận chuyển, nhận, dỡ hàng, 

lưu kho và bảo vệ toàn bộ hàng hóa và các vật dụng khác cần cho công trình; và 

(c) Nhà thầu phải bồi thường và gánh chịu thiệt hại cho Chủ đầu tư đối với các hư hỏng, mất 

mát và chi phí (kể cả lệ phí và phí tư pháp) do việc vận chuyển hàng hóa và phải thương 

lượng và thanh toán toàn bộ yêu cầu đòi đền bù phát sinh từ việc vận tải của họ. 

15.12. Thiết bị Nhà thầu 
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị Nhà thầu. Khi được đưa tới công 

trình, thiết bị của Nhà thầu phải là để dùng riêng cho việc thi công công trình. Nhà thầu 
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không được di chuyển ra khỏi công trường bất kỳ một mục thiết bị chủ yếu nào nếu không 

được sự đồng ý của Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn). Tuy nhiên, không yêu cầu phải có sự 

đồng ý đối với các xe cộ vận chuyển hàng hóa hoặc Nhân lực Nhà thầu ra khỏi công trường. 

15.13. Bảo vệ Môi trường 
Nhà thầu phải thực hiện các giải pháp hợp lý để bảo vệ môi trường (cả trên và ngoài công 

trường) và hạn chế thiệt hại và ảnh hưởng tới con người và tài sản do ô nhiễm, tiếng ồn và 

các hậu quả khác từ hoạt động của Nhà thầu gây ra. 

Nhà thầu phải đảm bảo rằng các khí thải, chất thải trên mặt đất và dòng thải do hoạt động 

của Nhà thầu không được vượt quá mức quy định trong các yêu cầu của Chủ đầu tư và 

không được vượt quá mức quy định của Luật hiện hành. 

15.14. Điện, nước và dịch vụ khác 
Trừ trường hợp quy định ở dưới đây, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp điện, nước 

và các dịch vụ khác mà Nhà thầu cần. 

Nhà thầu có quyền sử dụng cho mục đích thi công Công trình việc cung cấp điện, nước và 

dịch vụ khác có thể có trên công trường mà các chi tiết và giá đã được đưa ra trong các yêu 

cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu, tự mình phải chịu rủi ro và dùng chi phí của mình, cung cấp 

máy móc thiết bị cần thiết để sử dụng những dịch vụ này và để đo số lượng tiêu thụ. 

Số lượng tiêu thụ và số tiền phải trả (theo giá cả này) cho các dịch vụ phải được chấp thuận 

hoặc xác định theo Khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư] và Khoản 13.4. [Quyết định]. 

Nhà thầu phải thanh toán những khoản tiền này. 

15.15. Thiết bị và vật liệu do Chủ đầu tư cấp (nếu có) 
Chủ đầu tư phải có sẵn các thiết bị của mình (nếu có) để Nhà thầu dùng cho thi công công 

trình phù hợp với các chi tiết nội dung, bố trí sắp xếp và giá cả được nêu trong đặc tính kỹ 

thuật. Trừ khi có quy định khác trong các đặc tính kỹ thuật thì: 

(a) Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm đối với thiết bị của Chủ đầu tư, trừ trường hợp nêu tại 

tiết (b) dưới đây. 

(b) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với từng thiết bị của Chủ đầu tư trong khi người của 

Nhà thầu vận hành, lái, điều khiển quản lý hoặc kiểm soát nó. 

Số lượng thích hợp và số tiền phải trả (với giá đã nêu) để sử dụng thiết bị của Chủ đầu tư 

phải được đồng ý hoặc quyết định theo Khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư] và Khoản 

13.4. [Quyết định]. Nhà thầu phải thanh toán số tiền này cho Chủ đầu tư. 

Chủ đầu tư phải cung cấp, miễn phí, “các vật liệu do mình cung cấp” (nếu có) theo các chi 

tiết nêu trong các yêu cầu của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư phải chịu rủi ro và dùng chi phí của 

mình, cung cấp những vật tư này tại thời điểm và địa điểm được quy định trong Hợp đồng. 

Nhà thầu phải kiểm tra những vật liệu này và phải thông báo kịp thời cho Chủ đầu tư về sự 

thiếu hụt, sai sót hoặc không có của những vật liệu này. Trừ khi hai bên có thỏa thuận khác, 

Chủ đầu tư phải xác định ngay sự thiết hụt, sai sót như đã được thông báo. 

Sau khi được kiểm tra, vật liệu cấp không sẽ phải được Nhà thầu bảo quản và giám sát cẩn 

thận. Trách nhiệm kiểm tra, bảo quản của Nhà thầu không tách Chủ đầu tư khỏi trách nhiệm 

đối với sự thiếu hụt, sai sót, lỗi không thấy rõ khi kiểm tra. 

15.16. Báo cáo Tiến độ 
Trừ khi có quy định khác trong Điều kiện cụ thể, các báo cáo tiến độ thực hiện hàng tháng 

sẽ được Nhà thầu chuẩn bị và nộp cho Nhà tư vấn ... bản. Báo cáo đầu tiên phải tính từ ngày 

khởi công đến ngày cuối cùng của tháng đầu. Sau đó, các báo cáo phải được nộp hàng 

tháng, mỗi báo cáo phải nộp trong vòng ... ngày sau ngày cuối cùng (của khoảng thời gian 

liên quan) của tháng. 

Báo cáo phải liên tục cho tới khi Nhà thầu hoàn thành toàn bộ công việc còn tồn lại tại thời 

điểm hoàn thành được nêu trong Biên bản nghiệm thu công trình. 

Mỗi báo cáo phải có: 

(a) Sơ đồ và mô tả chi tiết tiến độ, bao gồm từng giai đoạn thiết kế, mua sắm thiết bị, gia 

công, vận chuyển tới công trình, thi công, lắp dựng, kiểm tra và vận hành thử; 

(b) ảnh mô tả tình trạng gia công chế tạo và tiến độ trên công trường; 
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(c) Đối với việc gia công chế tạo thiết bị thì tiến độ còn phải mô tả chủng loại vật tư, xuất 

xứ, tỷ lệ (%) hoàn thành tiến độ và ngày đã bắt đầu hoặc dự kiến sẽ bắt đầu, gồm: 

(i) Bắt đầu gia công chế tạo, 

(ii) Thử nghiệm của Nhà thầu, 

(iii) Kiểm định của Chủ đầu tư và 

(iv) Vận chuyển và tới công trường; 

(d) Các chi tiết về nhân lực và thiết bị của Nhà thầu]; 

(e) Bản sao tài liệu đảm bảo chất lượng, kết quả thử và chứng chỉ của vật liệu; 

(f) Danh mục các thay đổi, thông báo được đưa ra theo Khoản 13.2 [Khiếu nại của Chủ đầu 

tư] và thông báo được đưa ra theo Khoản 24.1. [Khiếu nại của Nhà thầu]; 

(g) Số liệu thống kê về an toàn, gồm chi tiết của các hoạt động và các trường hợp nguy hại 

liên quan đến yếu tố môi trường và quan hệ công cộng; và 

(h) So sánh tiến độ theo kế hoạch và tiến độ thực tế, với chi tiết của mọi sự việc hoặc tình 

huống có thể gây nguy hiểm cho việc hoàn thành theo Hợp đồng, và các biện pháp đang 

(hoặc sẽ) được áp dụng để khắc phục sự chậm trễ. 

15.17. An ninh công trường 
Trừ khi có quy định khác trong những Điều kiện cụ thể: 

(a) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc không cho phép những người không có nhiệm vụ 

vào công trường, và 

(b) Những người có nhiệm vụ được giới hạn trong phạm vi nhân lực của Nhà thầu và của 

Chủ đầu tư và những người khác do Chủ đầu tư (hoặc người thay mặt) thông báo cho Nhà 

thầu biết, là những người có nhiệm vụ của các Nhà thầu khác do Chủ đầu tư thuê làm việc 

trên công trường. 

15.18. Hoạt động của Nhà thầu trên công trường 
Nhà thầu phải giới hạn các hoạt động của mình trong phạm vi công trường, và khu vực bổ 

sung mà Nhà thầu có và được Chủ đầu tư đồng ý là nơi làm việc. Nhà thầu phải có sự chú ý 

cần thiết để giữ cho thiết bị của Nhà thầu và nhân lực của Nhà thầu chỉ hoạt động trong 

phạm vi công trường và các khu vực bổ sung và giữ cho không lấn sang khu vực lân cận. 

Trong thời gian thi công công trình, Nhà thầu phải giữ cho công trường không có các cản 

trở không cần thiết, và phải cất giữ hoặc sắp xếp thiết bị hoặc vật liệu thừa của Nhà thầu. 

Nhà thầu phải dọn sạch rác và dỡ bỏ công trình tạm ra khỏi công trường khi không cần nữa. 

Sau khi Biên bản nghiệm thu đã được cấp cho công trình, Nhà thầu phải dọn sạch và đưa đi 

tất cả thiết bị Nhà thầu, nguyên vật liệu thừa, phế thải xây dựng, rác rưởi và công trình tạm. 

Nhà thầu phải để lại những khu vực đó của công trường và công trình trong trạng thái sạch 

sẽ và an toàn. Tuy nhiên, Nhà thầu có thể để lại công trường, trong giai đoạn thông báo sai 

sót, những hàng hóa cần để Nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng. 

15.19. Đào tạo 
Nhà thầu sẽ tiến hành đào tạo nhân lực của Chủ đầu tư để vận hành và bảo trì công trình 

trong phạm vi được quy định cụ thể trong các yêu cầu của Chủ đầu tư. Nếu Hợp đồng nêu 

rõ việc đào tạo phải được tiến hành trước khi nghiệm thu công trình, công trình sẽ không 

được coi là hoàn thành để bàn giao theo Khoản 9.1. [Nghiệm thu công trình] cho đến khi 

đào tạo được hoàn thành. 

15.20. Tài liệu hoàn công 
Nhà thầu sẽ chuẩn bị và kịp thời cập nhật một bộ hồ sơ đầy đủ các tài liệu hoàn công về 

công tác thi công công trình, chỉ rõ chính xác các vị trí, kích cỡ và các chi tiết của công trình 

xây dựng như đã được thi công. Những tài liệu này sẽ được giữ ở công trường và được sử 

dụng riêng cho những mục đích của Khoản này. Chủ đầu tư sẽ được cung cấp ... bản của 

những hồ sơ này trước khi tiến hành kiểm định khi hoàn thành. 

Ngoài ra, Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các bản vẽ hoàn công của các công trình, 

cho thấy tất cả những chi tiết công trình được thực hiện và trình những bản vẽ đó cho Chủ 

đầu tư để xem xét phê duyệt theo Điều 5 [Các yêu cầu đối với công tác thiết kế xây dựng 
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công trình]. Nhà thầu sẽ nhận được sự chấp thuận của Chủ đầu tư về kích thước của chúng, 

hệ thống tham chiếu và các chi tiết liên quan khác. 

Trước khi cấp biên bản nghiệm thu công trình, Nhà thầu sẽ cung cấp cho Chủ đầu tư những 

số liệu cụ thể và các bản vẽ hoàn công theo các yêu cầu của Chủ đầu tư. Công trình sẽ 

không được coi là hoàn thành để nghiệm thu theo Khoản 9.1. [Nghiệm thu công trình] khi 

Chủ đầu tư chưa nhận được những tài liệu này. 

15.21. Hướng dẫn vận hành và bảo trì 
Trước khi tiến hành vận hành thử khi hoàn thành, Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư 

những tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo trì tạm thời đầy đủ các chi tiết để Chủ đầu tư có 

thể vận hành, bảo dưỡng, tháo đỡ, lắp đặt lại, điều chỉnh và sửa chữa các thiết bị. 

Công trình sẽ không được coi là hoàn thành để nghiệm thu theo Khoản 9.1. [Nghiệm thu 

công trình] khi Chủ đầu tư chưa nhận được những tài liệu hướng dẫn chi tiết cuối cùng về 

vận hành và bảo trì và những tài liệu hướng dẫn khác được nêu cụ thể trong các yêu cầu của 

Chủ đầu tư cho những mục đích này. 

15.22. Các vấn đề khác có liên quan 
Tất cả các cổ vật, đồng tiền, đồ cổ hoặc các di vật khác hoặc các hạng mục địa chất hoặc 

khảo cổ được tìm thấy trên công trường sẽ được đặt dưới sự bảo quản và thẩm quyền của 

Chủ đầu tư. Nhà thầu phải chú ý không cho người của mình hoặc người khác lấy đi hoặc 

làm hư hỏng các đồ vật tìm thấy này. 

Khi phát hiện ra những đồ vật này, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư để hướng 

dẫn giải quyết. Nếu Nhà thầu gặp phải sự chậm trễ và/ hoặc phải chịu chi phí để thực hiện 

hướng dẫn thì Nhà thầu phải thông báo tiếp cho Chủ đầu tư và có quyền theo Khoản 24.1. 

[Khiếu nại của Nhà thầu] đòi: 

(a) Kéo dài thời gian bù cho sự chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị hoặc sẽ bị chậm theo 

Khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành] 

(b) Thanh toán các chi phí đó và sẽ được tính vào Giá hợp đồng. 

Sau khi nhận được thông báo tiếp theo này, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) phải tiến hành 

theo Khoản 13.4. [Quyết định] để đồng ý hoặc quyết định những vấn đề này. 

15.23. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

ĐIỀU 16. ĐIỀU CHỈNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG 

16.1. Điều chỉnh giá hợp đồng 
16.1.1. Giá hợp đồng được điều chỉnh khi bổ sung khối lượng công việc ngoài phạm vi hợp 

đồng đã ký. Khi có khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết thì các 

bên phải lập Phụ lục Hợp đồng bổ sung, trong đó cần xác định rõ về khối lượng công việc 

bổ sung và đơn giá áp dụng. 

16.1.2. Trường hợp bất khả kháng thực hiện theo Điều 23 [Rủi ro và Bất khả kháng]. 

16.2. Điều chỉnh hợp đồng 
Việc thay đổi có thể được Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) triển khai vào bất cứ thời điểm nào 

trước khi cấp Biên bản nghiệm thu công trình theo khoản 9.1. [Nghiệm thu công trình] bằng 

việc yêu cầu thay đổi hoặc do Nhà thầu đề xuất. 

Nhà thầu chỉ được phép tiến hành thay đổi hoặc sửa chữa các công việc khi có sự chấp 

thuận của Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn). Mọi sửa đổi này không có giá trị làm giảm hoặc vô 

hiệu hóa hiệu lực hợp đồng. 

Trường hợp, Nhà thầu không thực hiện được bất kỳ thay đổi nào theo yêu cầu của Chủ đầu 

tư thì Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) và nêu rõ lý do (i) 

Nhà thầu không thể có được những phương tiện cần thiết theo yêu cầu cho việc thay đổi, (ii) 

việc đó sẽ làm giảm sự an toàn hoặc ổn định của công trình hoặc (iii) việc đó sẽ ảnh hưởng 

không tốt đến việc đạt được các bảo lãnh thực hiện. Khi nhận được thông báo này Chủ đầu 

tư (hoặc Nhà tư vấn) sẽ xem xét quyết định hoặc thay đổi hướng dẫn. 

16.3. Thủ tục điều chỉnh hợp đồng 
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Khi Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) yêu cầu thay đổi hoặc Nhà thầu đề xuất thay đổi, Nhà 

thầu sẽ trả lời bằng văn bản lý do tại sao Nhà thầu không thể đáp ứng (nếu là trường hợp đó) 

hoặc trình: 

a) Bản mô tả thiết kế được đề xuất và/hoặc công việc sẽ được tiến hành và kế hoạch thực 

hiện chúng, 

b) Đề xuất của Nhà thầu về các thay đổi cần thiết cho Tiến độ thực hiện công việc và thời 

gian hoàn thành theo Điều 10 [Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng], và 

c) Đề xuất của Nhà thầu về việc điều chỉnh Giá hợp đồng. 

Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) ngay sau khi nhận được đề xuất đó sẽ trả lời nêu rõ đồng ý 

hay không đồng ý hoặc có ý kiến khác. Nhà thầu sẽ không được trì hoãn công việc nào 

trong khi đợi sự phản hồi từ phía Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn). 

ĐIỀU 17. NHÀ THẦU PHỤ 

17.1. Quy định chung về nhà thầu phụ 
17.1.1. Nhà thầu không được giao lại toàn bộ công việc theo Hợp đồng cho thầu phụ thực 

hiện và phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ, an toàn của tất cả 

công việc hoặc sai sót do thầu phụ của mình thực hiện. 

17.1.2. Nhà thầu sẽ không cần có sự chấp thuận của Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) về các 

nhà cung cấp vật liệu hoặc về một hợp đồng thầu phụ mà trong đó Nhà thầu phụ đã được 

ghi tên trong hợp đồng. 

17.1.3. Cần phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) đối với bất kỳ nhà 

thầu phụ nào chưa được nêu trong hợp đồng. 

17.1.4. Nhà thầu phải gửi thông báo cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) không ít hơn .... ngày 

trước ngày dự định bắt đầu công việc của mỗi Nhà thầu phụ. 

17.1.5. Mỗi hợp đồng thầu phụ phải có quy định có thể cho phép Chủ đầu tư yêu cầu hợp 

đồng thầu phụ được nhượng lại cho Chủ đầu tư theo Khoản 17.2. [Nhượng lại lợi ích của 

hợp đồng thầu phụ] (nếu hoặc khi có thể áp dụng được), hoặc trong trường hợp chấm dứt 

hợp đồng theo Khoản 18.7. [Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư]. 

17.2. Nhượng lại lợi ích của hợp đồng thầu phụ 
Nếu nghĩa vụ của Nhà thầu phụ kéo dài đến sau ngày hết hạn của thời hạn thông báo sai sót 

có liên quan, và trước ngày hết hạn, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) chỉ dẫn cho Nhà thầu 

nhượng lại lợi ích của các nghĩa vụ đó cho Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải thực hiện. Trừ khi 

được nêu khác đi trong việc nhượng lại, Nhà thầu sẽ không còn nghĩa vụ pháp lý với Chủ 

đầu tư về công việc do Nhà thầu phụ thực hiện, sau khi việc nhượng lại có hiệu lực. 

17.3. Định nghĩa “Nhà thầu phụ được Chủ đầu tư chỉ định” 
Trong hợp đồng, “Nhà thầu phụ được Chủ đầu tư chỉ định” là một nhà thầu: 

(a) Do Chủ đầu tư chỉ định làm nhà thầu phụ cho Nhà thầu để thực hiện một số phần việc 

chuyên ngành có yêu cầu kỹ thuật cao hoặc khi Nhà thầu không đáp ứng được tiến độ thực 

hiện hợp đồng sau khi Chủ đầu tư đã yêu cầu, hoặc 

(b) Được Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) chỉ dẫn cho Nhà thầu thuê làm nhà thầu phụ. 

17.4. Quyền phản đối việc chỉ định 
Nhà thầu không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải thuê một Nhà thầu phụ được Chủ đầu tư chỉ 

định khi Nhà thầu nêu ra ý kiến từ chối hợp lý bằng cách thông báo cho Chủ đầu tư (hoặc 

Nhà tư vấn) càng sớm càng tốt với những lý lẽ chi tiết để chứng minh. Việc phản đối được 

coi là hợp lý, nếu được đưa ra dựa trên bất cứ vấn đề nào được nêu ra tại đây (trong số 

những vấn đề khác), trừ khi Chủ đầu tư đồng ý bồi thường cho Nhà thầu về những vấn đề, 

hoặc hậu quả từ vấn đề nảy sinh: 

(a) Có lý do để tin rằng Nhà thầu phụ không đủ khả năng, nguồn lực hoặc sức mạnh tài 

chính; 

(b) Hợp đồng thầu phụ không nêu ra là Nhà thầu phụ được chỉ định sẽ bồi thường cho Nhà 

thầu về những hậu quả từ sự thiếu thận trọng hoặc sử dụng hàng hóa không đúng mục đích, 

do Nhà thầu phụ, các đại lý hoặc nhân viên của Nhà thầu phụ gây ra; 
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(c) Hợp đồng thầu phụ không nêu ra rằng, đối với công việc của hợp đồng thầu phụ (gồm cả 

thiết kế nếu có) Nhà thầu phụ được chỉ định sẽ: 

(i) Cam kết với Nhà thầu những trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý mà sẽ giúp được Nhà thầu 

miễn được nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng, và 

(ii) Bồi thường cho Nhà thầu về tất cả trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý nảy sinh từ hợp đồng 

hoặc có liên quan đến hợp đồng và từ những hậu quả hoặc bất kỳ sự không thành công nào 

của Nhà thầu phụ trong việc thực hiện các trách nhiệm hoặc hoàn thành nghĩa vụ pháp lý 

đó. 

17.5. Thanh toán cho Nhà thầu phụ được Chủ đầu tư chỉ định 
Nhà thầu sẽ thanh toán cho Nhà thầu phụ được Chủ đầu tư chỉ định các khoản tiền mà Nhà 

tư vấn xác định là phải trả theo hợp đồng thầu phụ. Các khoản tiền này cộng với các khoản 

thanh toán khác sẽ được đưa vào trong giá hợp đồng theo điểm (b) của Khoản 12.2. [Tạm 

ứng], trừ trường hợp được nêu trong Khoản 17.6. [Bằng chứng đã thanh toán cho Nhà thầu 

phụ được chỉ định]. 

17.6. Bằng chứng đã thanh toán cho Nhà thầu phụ được chỉ định 
Trước khi phát hành một giấy thanh toán bao gồm một khoản tiền có thể trả cho Nhà thầu 

phụ được Chủ đầu tư chỉ định, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) có thể yêu cầu Nhà thầu cung 

cấp bằng chứng hợp lý rằng Nhà thầu phụ được chỉ định đã nhận được tất cả các khoản 

được hưởng phù hợp với những giấy thanh toán trước đây, trừ đi khoản bị giảm bớt được áp 

dụng để giữ lại hoặc cách nào khác. Trừ khi Nhà thầu: 

(a) Nộp cho Nhà tư vấn bằng chứng hợp lý hoặc 

(b) Giải thích rõ với Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) bằng văn bản rằng Nhà thầu được hưởng 

một cách hợp lý quyền giữ lại hoặc từ chối thanh toán các khoản này và Nộp cho Nhà tư 

vấn bằng chứng hợp lý rằng Nhà thầu phụ được chỉ định đã được thông báo về việc Nhà 

thầu được hưởng các quyền đó. 

Sau đó Chủ đầu tư có thể (theo sự xét đoán duy nhất của mình) thanh toán, trực tiếp cho 

Nhà thầu phụ được chỉ định, một phần hoặc toàn bộ các khoản tiền đã được xác nhận trước 

đây (trừ phần giữ lại vẫn thường áp dụng) là khoản được hưởng của Nhà thầu phụ được chỉ 

định mà Nhà thầu đã không đệ trình được các bằng chứng đã nêu ở điểm (a) hoặc (b) trên 

đây. Nhà thầu sau đó phải thanh toán lại cho Chủ đầu tư khoản tiền mà Chủ đầu tư đã thanh 

toán trực tiếp cho Nhà thầu phụ được chỉ định. 

ĐIỀU 18. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI CHỦ ĐẦU TƯ 

18.1. Thông báo sửa chữa 
Nếu Nhà thầu không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể ra thông báo yêu 

cầu Nhà thầu phải thực hiện và sửa chữa các sai hỏng trong khoảng thời gian ... ngày. 

18.2. Tạm ngừng công việc 
Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) vào bất cứ thời điểm nào đều có thể hướng dẫn Nhà thầu tạm 

ngừng thực hiện công việc của một hạng mục hay toàn bộ công trình khi bên nhận thầu 

không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động theo hợp đồng đã ký 

kết. Trong thời gian tạm ngừng đó, Nhà thầu phải bảo vệ, đảm bảo hạng mục hoặc công 

trình không bị xuống cấp, mất mát hay bị hư hỏng. 

Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) sẽ thông báo nguyên nhân tạm ngừng. Nếu và ở phạm vi 

nguyên nhân được thông báo và là trách nhiệm của Nhà thầu, khi đó Nhà thầu phải chịu hậu 

quả của việc tạm ngừng. 

18.3. Hậu quả của việc tạm ngừng 
Nếu Nhà thầu gặp phải sự chậm trễ và/hoặc phải chịu các chi phí do tuân thủ các hướng dẫn 

của Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) theo Khoản 18.2. [Tạm ngừng công việc] và/hoặc từ việc 

tiến hành lại công việc, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) và theo 

quy định của Khoản 24.1. [Khiếu nại của Nhà thầu] được: 

a) Gia hạn thời gian để bù cho chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị hoặc sẽ bị chậm theo 

Khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành] và 

b) Thanh toán các chi phí liên quan được cộng thêm vào Giá hợp đồng. 
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Sau khi nhận được thông báo này, Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) phải tiến hành theo Khoản 

13.4. [Quyết định] để thống nhất hoặc quyết định những vấn đề này. 

Nhà thầu sẽ không được quyền kéo dài thời gian hay thanh toán các chi phí cho việc sửa các 

hậu quả do lỗi của Nhà thầu. 

18.4. Thanh toán tiền thiết bị và các vật liệu trong trường hợp tạm ngừng công việc 
Nhà thầu sẽ được Chủ đầu tư thanh toán giá trị của thiết bị và các vật liệu chưa được vận 

chuyển đến công trường (vào ngày tạm ngừng) nếu: 

a) Công việc đối với thiết bị hoặc sự cung cấp thiết bị và / hoặc các vật liệu đã bị trì hoãn 

hơn ... ngày, và 

b) Thiết bị và / hoặc các vật liệu này đã được Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn và Nhà thầu chấp 

thuận và tài sản của Chủ đầu tư. 

18.5. Việc tạm ngừng kéo dài quá thời gian quy định 
Nếu việc tạm ngừng theo Khoản 18.2. [Tạm ngừng công việc] đã tiếp tục diễn ra quá ... 

ngày, Nhà thầu có thể yêu cầu Chủ đầu tư cho phép tiếp tục tiến hành công việc. Nếu Chủ 

đầu tư không chấp thuận trong vòng ... ngày sau khi Nhà thầu đã yêu cầu, Nhà thầu có thể 

thông báo cho Chủ đầu tư và coi như việc tạm ngừng sẽ không còn hiệu lực. Nếu việc tạm 

ngừng ảnh hưởng đến toàn bộ công trình, Nhà thầu có thể thông báo chấm dứt Hợp đồng 

theo Khoản 19.2. [Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu]. 

18.6. Tiếp tục tiến hành công việc 
Sau khi được sự chấp thuận hay hướng dẫn tiếp tục tiến hành công việc của Chủ đầu tư, các 

bên sẽ cùng kiểm tra công trình, thiết bị và các vật liệu bị ảnh hưởng do việc tạm ngừng. 

Nhà thầu sẽ sửa chữa chỗ xuống cấp, hư hỏng hay mất mát của công trình, thiết bị hoặc các 

vật liệu đã xảy ra trong thời gian tạm ngừng. 

18.7. Chấm dứt Hợp đồng bởi Chủ đầu tư 
Chủ đầu tư sẽ được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu Nhà thầu: 

(a) Không tuân thủ Khoản 11.1. [Bảo đảm thực hiện hợp đồng] hoặc với một thông báo 

theo Khoản 18.1. [Thông báo sửa chữa], 

(b) Bỏ dở Công trình hoặc thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo 

Hợp đồng hoặc ... ngày liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng, 

(c) Không có lý do chính đáng mà lại không tiếp tục công trình theo Điều 10 [Thời gian và 

tiến độ thực hiện hợp đồng], 

(d) Giao lại cho thầu phụ toàn bộ công việc hoặc chuyển nhượng Hợp đồng mà không có sự 

thỏa thuận của Chủ đầu tư, 

(e) Bị phá sản. 

Nếu có ở một trong những trường hợp này, Chủ đầu tư có thể, bằng cách thông báo cho Nhà 

thầu trước ... ngày, chấm dứt Hợp đồng và trục xuất Nhà thầu ra khỏi công trường. Tuy 

nhiên, trong trường hợp của phần (e), Chủ đầu tư có thể thông báo chấm dứt Hợp đồng ngay 

lập tức. 

Sự lựa chọn của Chủ đầu tư trong việc quyết định chấm dứt Hợp đồng sẽ không được làm 

ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của Chủ đầu tư, theo Hợp đồng. 

Nhà thầu phải rời Công trường và chuyển các hàng hóa cần thiết, các tài liệu của Nhà thầu 

và các hồ sơ thiết kế khác của Nhà thầu cho Chủ đầu tư. Tuy nhiên, Nhà thầu sẽ cố gắng hết 

mức để tuân thủ ngay lập tức các hướng dẫn hợp lý được nêu trong thông báo (i) chuyển 

nhượng hợp đồng thầu phụ, và (ii) bảo vệ tính mạng và tài sản hay cho sự an toàn của công 

trình. 

Sau khi chấm dứt Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể hoàn thành Công trình và/hoặc sắp đặt cho 

các đơn vị khác thực hiện. Chủ đầu tư và các đơn vị này khi đó có thể sử dụng bất cứ hàng 

hóa, tài liệu nào của Nhà thầu nào và các tài liệu thiết kế khác do Nhà thầu thực hiện hoặc 

do đại diện Nhà thầu thực hiện. 

Chủ đầu tư sẽ thông báo rằng thiết bị của Nhà thầu và các Công trình tạm thời sẽ được giải 

phóng cho Nhà thầu ở tại hoặc gần Công trường. Nhà thầu sẽ ngay lập tức sắp xếp để 

chuyển đi, rủi ro và chi phí cho việc này sẽ do Nhà thầu chịu. Tuy nhiên, nếu đến lúc này 
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mà Nhà thầu còn nợ Chủ đầu tư một khoản thanh toán nào thì Chủ đầu tư được quyền bán 

chúng để lấy lại tiền, số tiền dư ra sẽ được trả cho Nhà thầu. 

18.8. Xác định giá vào ngày chấm dứt Hợp đồng 
Ngay khi thông báo chấm dứt theo Khoản 18.7. [Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư] có 

hiệu lực, Chủ đầu tư theo Khoản 13.4. [Quyết định] sẽ đồng ý hoặc xác định giá trị của 

công trình, hàng hóa và tài liệu của Nhà thầu và các khoản tiền phải thanh toán cho Nhà 

thầu cho các công việc được thực hiện theo đúng Hợp đồng. 

18.9. Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng 
Sau khi thông báo chấm dứt hợp đồng theo Khoản 18.7 [Chấm, dứt hợp đồng bởi Chủ đầu 

tư] có hiệu lực, Chủ đầu tư có thể: 

(a) Tiến hành theo Khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư], 

(b) Không thanh toán thêm cho Nhà thầu cho đến khi chi phí thiết kế (nếu có), thi công, 

hoàn thành và sửa chữa các sai sót và hư hỏng do chậm trễ trong hoàn thành (nếu có) và các 

chi phí khác mà Chủ đầu tư chịu đã được thiết lập và/hoặc 

(c) Thu lại từ Nhà thầu các phí tổn do hư hỏng, mất mát mà Chủ đầu tư phải chịu và các chi 

phí thêm khác của việc hoàn thành Công trình, sau khi tính đến bất kỳ một khoản nợ nào đối 

với Nhà thầu theo Khoản 18.8. [Xác định giá vào ngày chấm dứt Hợp đồng]. Sau khi đã thu 

hồi lại từ các mất mát, hư hỏng và các chi phí thêm, Chủ đầu tư sẽ thanh toán phần tiền cân 

đối cho Nhà thầu. 

18.10. Quyền chấm dứt Hợp đồng của Chủ đầu tư 
Chủ đầu tư có quyền chấm dứt Hợp đồng vào bất cứ lúc nào thuận tiện cho Chủ đầu tư, 

bằng cách thông báo cho Nhà thầu việc chấm dứt Hợp đồng. Việc chấm dứt này sẽ có hiệu 

lực ... ngày sau ngày đến sau của các thời điểm mà Nhà thầu nhận được thông báo này của 

Chủ đầu tư hoặc Chủ đầu tư trả lại Bảo lãnh thực hiện. Chủ đầu tư sẽ không được chấm dứt 

Hợp đồng theo Khoản này để tự thi công công trình hoặc sắp xếp cho để Nhà thầu khác thi 

công công trình. 

Sau khi chấm dứt Hợp đồng, Nhà thầu phải tiến hành theo Khoản 19.3. [Ngừng công việc và 

di dời thiết bị của Nhà thầu] và sẽ được thanh toán theo Khoản 18.9. [Thanh toán sau khi 

chấm dứt hợp đồng]. 

ĐIỀU 19. TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI NHÀ THẦU 

19.1. Quyền tạm ngừng công việc của Nhà thầu 
Nếu Chủ đầu tư không tuân thủ Khoản 12.3. [Thanh toán], Nhà thầu có thể, sau khi thông 

báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn ... ngày, sẽ tạm ngừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công 

việc) trừ khi và cho đến khi Nhà thầu được tạm ứng, thanh toán theo các điều khoản của hợp 

đồng, tùy từng trường hợp và như đã mô tả trong thông báo. 

Việc tạm ngừng công việc của Nhà thầu theo khoản này không làm ảnh hưởng đến quyền 

lợi của Nhà thầu đối với các chi phí tài chính theo Mục 12.3.5 [Thanh toán bị chậm trễ] và 

để chấm dứt hợp đồng theo Khoản 19.2. [Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu]. 

Nếu Nhà thầu tiếp đó nhận được tạm ứng hoặc thanh toán (như đã nêu trong Khoản tương 

ứng và trong thông báo trên) trước khi thông báo chấm dứt hợp đồng, Nhà thầu phải tiếp tục 

tiến hành công việc trở lại như bình thường ngay khi có thể được. 

Nếu Nhà thầu phải chịu sự chậm trễ và/hoặc các chi phí phát sinh là hậu quả của việc tạm 

ngừng công việc (hoặc do giảm tỷ lệ công việc) theo Khoản này, Nhà thầu phải thông báo 

cho Chủ đầu tư và theo Khoản 24.1. [Khiếu nại của Nhà thầu] có quyền: 

(a) Gia hạn thời gian để bù cho sự chậm trễ như vậy, nếu việc hoàn thành đang hoặc sẽ bị 

chậm trễ theo Khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành] và 

(b) Thanh toán cho chi phí đó cộng thêm lợi nhuận hợp lý, được tính vào giá hợp đồng. 

Sau khi nhận được thông báo này, Chủ đầu tư sẽ đồng ý hoặc quyết định các vấn đề này 

theo Khoản 13.4. [Quyết định]. 

19.2. Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu 
Nhà thầu được quyền chấm dứt hợp đồng nếu: 
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(a) Nhà thầu không nhận được số tiền được thanh toán đúng theo trong vòng ... ngày sau khi 

hết hạn thời gian thanh toán được nêu trong điểm 12.3.2 [Tiến độ thanh toán] mà việc thanh 

toán phải được tiến hành trong thời gian đó (trừ việc giảm trừ theo Khoản 13.2. [Khiếu nại 

của Chủ đầu tư], 

(b) Chủ đầu tư về cơ bản không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, 

(c) Nhà thầu phải ngừng công việc ... ngày liên tục do lỗi của Chủ đầu tư, 

(d) Việc tạm ngừng bị kéo dài ảnh hưởng đến toàn bộ công trình như được mô tả trong 

Khoản 18.5. [Việc tạm ngừng kéo dài quá thời gian quy định], hoặc 

(e) Chủ đầu tư bị phá sản hoặc giải thể. 

Trong bất cứ sự kiện hoặc trường hợp nào được nêu trên, Nhà thầu có thể bằng thông báo 

trước ... ngày cho Chủ đầu tư để chấm dứt Hợp đồng. Tuy nhiên trong trường hợp của điểm 

(e) Nhà thầu có thể thông báo chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức. 

19.3. Ngừng Công việc và di dời thiết bị của Nhà thầu 
Sau khi nhận được thông báo chấm dứt Hợp đồng theo Khoản 18.10. [Quyền chấm dứt Hợp 

đồng của Chủ đầu tư] hoặc Khoản 19.2. [Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà thầu] đã có hiệu lực, 

Nhà thầu sẽ ngay lập tức: 

(a) Ngừng tất cả các công việc thêm, ngoại trừ các công việc đã được Chủ đầu tư hướng dẫn 

để bảo vệ con người và tài sản hoặc an toàn của công trình. 

(b) Chuyển giao toàn bộ tài liệu của Nhà thầu, thiết bị, các vật liệu và các công việc khác 

mà Nhà thầu đã được thanh toán, và 

(c) Di dời tất cả hàng hóa khỏi công trường, ngoại trừ các thứ cần thiết cho an toàn và rời 

khỏi công trường. 

19.4. Thanh toán khi chấm dứt Hợp đồng 
Sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng theo Khoản 19.2. [Chấm dứt Hợp đồng bởi Nhà 

thầu] đã có hiệu lực, Chủ đầu tư sẽ ngay lập tức: 

(a) Trả lại bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng hợp đồng và các bảo đảm 

khác có liên quan cho Nhà thầu, 

(b) Thanh toán cho Nhà thầu theo Khoản 18.9. [Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng], và 

(c) Thanh toán cho Nhà thầu những thiệt hại hoặc mất mát hư hỏng khác mà Nhà thầu phải 

chịu do việc chấm dứt Hợp đồng này. 

ĐIỀU 20. BẢO HIỂM VÀ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH 

20.1. Bảo hiểm 
Các bên phải mua các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật; các loại bảo hiểm 

tự nguyện khác do các bên tự thỏa thuận. 

20.2. Bảo hành 
Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng 

Nhà thầu phải: 

- Thực hiện việc bảo hành công trình trong thời gian là... (không ít hơn 24 tháng) tháng đối 

với các công trình cấp đặc biệt, cấp 1 với mức bảo hành là 3% giá trị hợp đồng;.... (không ít 

hơn 12 tháng) tháng đối với các công trình cấp 2, cấp 3, cấp 4 và các công trình còn lại với 

mức bảo hành là 5% giá trị hợp đồng; Bảo hành thiết bị theo quy định của nhà sản xuất; 

- Nộp cho Chủ đầu tư Bảo đảm thực hiện bảo hành công trình trong vòng ... ngày sau ngày 

nhận được Biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng. Bảo 

đảm thực hiện bảo hành này phải có giá trị cho đến hết thời gian bảo hành và phải do một 

thể nhân hoặc pháp nhân cấp và phải theo mẫu quy định trong Phụ lục số ... [Các biểu mẫu] 

hoặc mẫu khác thì phải được Chủ đầu tư chấp thuận; 

- Trong thời gian bảo hành công trình, bảo hành thiết bị Nhà thầu phải sửa chữa mọi sai sót, 

khiếm khuyết do lỗi của Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công xây dựng công trình bằng 

chi phí của Nhà thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá ... 

ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà 

Nhà thầu không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền thuê một 

Nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa 
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chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Nhà thầu chịu. Nhà thầu phải thanh toán cho bên thứ ba 

trong vòng ... ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các khoản thanh toán 

này. Trường hợp, hết hạn thanh toán mà Nhà thầu vẫn không thanh toán các khoản chi phí 

này thì Chủ đầu tư sẽ thực hiện theo Điều 24 [Khiếu nại và giải quyết tranh chấp] để yêu 

cầu Nhà thầu phải thanh toán. 

ĐIỀU 21. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC SAI SÓT 

21.1. Hoàn thành Công việc còn dở dang và sửa chữa sai sót 
Để công trình và tài liệu của Nhà thầu và mỗi hạng mục cần phải luôn ở trong tình trạng do 

Hợp đồng quy định (trừ trường hợp bị hỏng) đến ngày hết hạn của thời hạn thông báo sai 

sót, Nhà thầu sẽ phải: 

(a) Hoàn thành các công việc còn tồn đọng vào ngày đã nêu trong Biên bản nghiệm thu 

trong khoảng thời gian hợp lý mà Chủ đầu tư yêu cầu, và 

(b) Thực hiện các công việc sửa chữa các sai sót hoặc hư hỏng do Chủ đầu tư thông báo vào 

ngày hoặc trước thời hạn thông báo sai sót của công trình hay hạng mục hết hạn. 

Nếu sai sót xuất hiện hoặc hư hỏng xảy ra, Nhà thầu sẽ được Chủ đầu tư thông báo. 

21.2. Chi phí sửa chữa sai sót 
Tất cả công việc được nêu trong phần (b) của khoản 21.1. [Hoàn thành công việc dở dang 

và sửa chữa sai sót] sẽ được tiến hành và Nhà thầu phải chịu rủi ro và các chi phí, nếu và ở 

mức độ công việc được quy cho là: 

(b) Thiết bị, các vật liệu hoặc tay nghề không phù hợp với Hợp đồng, 

(c) Nhà thầu không tuân thủ các nghĩa vụ khác. 

Nếu và ở mức độ mà việc đó được quy cho nguyên nhân khác, Nhà thầu sẽ được Chủ Đầu 

tư thông báo ngay lập tức và khi đó sẽ áp dụng khoản 16.3. [Thủ tục điều chỉnh hợp đồng]. 

21.3. Kéo dài thêm thời hạn thông báo sai sót 
Theo khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư] Chủ đầu tư sẽ được quyền kéo dài thêm Thời 

hạn thông báo sai sót về công trình hoặc hạng mục nếu và ở mức độ mà công trình, hạng 

mục công trình hay một bộ phận chính của Nhà máy (tùy từng trường hợp và sau khi đã 

nghiệm thu) không thể sử dụng được cho mục đích đã định do sai sót hoặc hư hỏng. Tuy 

nhiên, Thời gian thông báo sai sót sẽ không được kéo dài quá năm (cụ thể do các bên tự 

thỏa thuận). 

Nếu việc cung cấp và/hoặc lắp đặt thiết bị và / hoặc các vật liệu bị tạm ngừng theo khoản 

18.2. [Tạm ngừng công việc] hay khoản 19.1. [Quyền tạm ngừng công việc của Nhà thầu], 

theo Điều này nghĩa vụ của Nhà thầu sẽ không áp dụng cho những sai sót hoặc hư hỏng xảy 

ra quá ... (2 năm) sau khi Thời gian thông báo sai sót hết hiệu lực. 

21.4. Không sửa chữa được sai sót 
Nếu Nhà thầu không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng trong khoảng thời gian hợp lý, 

Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có thể ấn định ngày để sửa chữa các sai sót hay hư 

hỏng. Nhà thầu sẽ được thông báo về ngày này. 

Nếu Nhà thầu không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng vào ngày đã thông báo và việc 

sửa chữa sẽ được thực hiện mà Nhà thầu phải chịu chi phí theo khoản 21.2. [Chi phí sửa 

chữa sai sót], Chủ đầu tư (tùy theo lựa chọn) có thể: 

(a) Tự tiến hành công việc hoặc thuê người khác theo cách thức hợp lý và Nhà thầu phải 

chịu mọi chi phí, nhưng Nhà thầu sẽ không chịu trách nhiệm về công việc này; và Nhà thầu 

theo khoản 13.2. [Khiếu nại của Chủ đầu tư] phải trả cho Chủ đầu tư những chi phí hợp lý 

phát sinh từ việc Chủ đầu tư sửa chữa các sai sót hoặc hư hỏng; 

(b) Khấu trừ hợp lý trong Giá hợp đồng theo khoản 13.4. [Quyết định]; hoặc 

(c) nếu sai sót hoặc hư hỏng dẫn đến việc Chủ đầu tư về cơ bản bị mất toàn bộ lợi ích từ 

công trình hay phần lớn công trình, sẽ chấm dứt toàn bộ Hợp đồng hay phần lớn công trình 

không thể đưa vào sử dụng cho mục đích đã định. Khi đó, theo Hợp đồng hay không, Chủ 

đầu tư sẽ được quyền lấy lại toàn bộ số tiền đã trả cho Nhà thầu để xây dựng công trình 

hoặc một phần công trình đó (tùy từng trường hợp cụ thể) cộng thêm với chi phí tài chính và 
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chi phí tháo dỡ phần công trình đó, dọn dẹp công trường và trả thiết bị, các vật liệu lại cho 

Nhà thầu. 

21.5. Di chuyển sản phẩm bị sai sót 
Nếu sai sót hoặc hư hỏng không thể sửa chữa tốt ngay trên công trường được và được Chủ 

đầu tư đồng ý, Nhà thầu có thể chuyển khỏi công trường thiết bị hoặc cấu kiện bị sai sót hay 

hư hỏng để sửa chữa. Sự đồng ý này của Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tăng số tiền 

cho bảo lãnh Hợp đồng bằng chi phí thay thế toàn bộ các phần này hay cung cấp sự bảo đảm 

phù hợp khác. 

21.6. Các kiểm định thêm 
Nếu việc sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của công trình, 

Chủ đầu tư có thể yêu cầu tiến hành lại bất cứ cuộc kiểm định nào nêu trong Hợp đồng, bao 

gồm cả các cuộc kiểm định khi hoàn thành và/hoặc kiểm định sau khi hoàn thành. Yêu cầu 

này có thể được thông báo trong vòng ... ngày sau khi đã sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng. 

Các kiểm định này phải được tiến hành theo các điều kiện được áp dụng cho các kiểm định 

trước, chỉ khác là được tiến hành bằng sự rủi ro và kinh phí của bên chịu trách nhiệm theo 

khoản 21.2. [Chi phí sửa chữa sai sót]. 

21.7. Nhà thầu tìm nguyên nhân 
Nhà thầu sẽ, nếu Chủ đầu tư (hoặc Nhà tư vấn) yêu cầu, tìm nguyên nhân dẫn đến sai sót 

theo chỉ dẫn của Nhà tư vấn. Trừ khi sai sót đã được sửa chữa bằng chi phí của Nhà thầu 

theo khoản 21.2. [Chi phí sửa chữa sai sót], chi phí của việc tìm kiếm nguyên nhân cộng 

với lợi nhuận hợp lý sẽ được Chủ đầu tư đồng ý hoặc quyết định theo khoản 13.4. [Quyết 

định] và sẽ được tính vào Giá hợp đồng. 

ĐIỀU 22. THƯỞNG, PHẠT DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI 

THƯỜNG THIỆT HẠI 

22.1. Thưởng hoàn thành tốt Hợp đồng: 
Nhà thầu thực hiện hợp đồng đảm bảo chất lượng theo quy định với thời gian sớm hơn thời 

gian quy định tại Hợp đồng này thì được Chủ đầu tư xem xét thưởng hợp đồng với mức 

thưởng là ... % giá hợp đồng cho mỗi (ngày, tuần, tháng ...) thực hiện xong sớm hơn và tối 

đa là .... 

22.2. Phạt vi phạm Hợp đồng: 
Nếu Nhà thầu vi phạm về thời gian thực hiện Hợp đồng mà không do sự kiện bất khả kháng 

hoặc không do lỗi của Chủ đầu tư gây ra, Nhà thầu sẽ chịu phạt ...(1) % giá hợp đồng cho 

một tuần trễ hạn. Tổng giá trị phạt không quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. 

Nếu Nhà thầu vi phạm chất lượng theo quy định tại hợp đồng này cũng như theo các quy 

định hiện hành thì Nhà thầu phải phá đi làm lại, chi phí cho việc phá đi làm lại và thiệt hại 

khác do Nhà thầu chịu. Ngoài ra, nếu chậm hoàn thành công trình, Nhà thầu còn chịu phạt 

vi phạm thời gian hợp đồng nêu trên. 

22.3. Bồi thường thiệt hại 
Ngoài mức phạt do vi phạm hợp đồng theo quy định tại khoản 22.2 [Phạt do vi phạm hợp 

đồng], các bên còn phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng xây dựng được quy định cụ 

thể tại Điều 43 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết về hợp đồng xây dựng. 

22.4. Sự cẩn trọng của Nhà thầu đối với công trình 
Nhà thầu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc bảo đảm công trình và hàng hóa từ 

ngày khởi công cho đến ngày phát hành Biên bản nghiệm thu hoặc coi như được phát hành 

theo khoản 9.1. [Nghiệm thu công trình] cho công trình, khi trách nhiệm được chuyển qua 

Chủ đầu tư. Nếu Biên bản nghiệm thu được phát hành (hoặc coi như đã phát hành) cho bất 

cứ hạng mục hay công trình nào, thì trách nhiệm bảo đảm bất kỳ hạng mục nào của công 

trình đó được chuyển cho Chủ đầu tư. 

Sau khi trách nhiệm được chuyển một cách phù hợp cho Chủ đầu tư, Nhà thầu sẽ nhận trách 

nhiệm bảo đảm đến bất kỳ công việc nào còn tồn lại chưa giải quyết xong vào ngày được 

nêu trong Biên bản nghiệm thu cho đến khi các công việc này được hoàn thành. 
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Nếu bất cứ việc mất mát hay hư hỏng nào xảy ra cho công trình, hàng hóa hoặc tài liệu của 

Nhà thầu nào trong khoảng thời gian Nhà thầu đang chịu trách nhiệm bảo đảm, do bất cứ lí 

do nào không được liệt kê trong khoản 23.1. [Rủi ro và bất khả kháng], Nhà thầu sẽ phải 

sửa những mất mát hay hư hỏng bằng sự rủi ro và chi phí của Nhà thầu, để công trình, hàng 

hóa và tài liệu của Nhà thầu đúng với Hợp đồng. 

Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ hỏng hóc hay mất mát do các hoạt động 

mà Nhà thầu thực hiện sau khi Biên bản nghiệm thu đã được phát hành. Nhà thầu phải chịu 

trách nhiệm đối với bất cứ một hỏng hóc hay mất mát xảy ra sau khi Biên bản nghiệm thu 

đã được phát hành và cả những việc xảy ra trước đó mà trách nhiệm thuộc Nhà thầu. 

22.5. Quyền sở hữu công nghiệp và trí tuệ 
Trong khoản này, “sự xâm phạm” nghĩa là sự xâm phạm (hay bị cho là xâm phạm) bất cứ 

một bằng sáng chế, thiết kế đã đăng ký, quyền sao chụp, nhãn hiệu, mác thương mại, bí mật 

thương mại hay quyền sở hữu công nghiệp và trí tuệ khác liên quan đến công trình; và 

“khiếu nại” nghĩa là sự đòi hỏi quyền lợi (hay kiện tụng đòi hỏi quyền lợi) do thấy rằng bị 

xâm phạm. 

Khi một Bên không gửi thông báo cho Bên kia về bất cứ khiếu nại nào trong vòng ....ngày 

từ khi tiếp nhận khiếu nại, Bên thứ nhất sẽ bị coi là không phải bồi thường theo khoản này. 

Chủ đầu tư phải bồi thường và gánh chịu tổn hại cho Nhà thầu đối với bất kỳ khiếu nại cho 

rằng bị xâm phạm, đó là hoặc đã là: 

(a) Một kết quả không tránh khỏi của sự phục tùng của Nhà thầu đối với các yêu cầu của 

Chủ đầu tư, hay 

(b) Kết quả của việc công trình đang được sử dụng bởi Chủ đầu tư: 

(i) Vì một mục đích khác hơn là mục đích được chỉ ra hoặc đã được suy ra một cách thích 

đáng bởi hợp đồng, hoặc 

(ii) Liên quan đến bất kỳ thứ gì không được cung cấp bởi Nhà thầu, trừ khi việc sử dụng 

như vậy được tiết lộ cho Nhà thầu trước Ngày khởi công hay được nêu trong Hợp đồng. 

Nhà thầu sẽ bồi thường và gánh chịu mọi tổn hại cho Chủ đầu tư đối với bất cứ khiếu nại 

khác nảy sinh hoặc liên quan đến (i) thiết kế, chế tạo, xây dựng hoặc thực hiện Công trình 

của Nhà thầu, (ii) sử dụng thiết bị của Nhà thầu hoặc (iii) sử dụng Công trình. 

Nếu một bên có quyền được đền bù theo khoản này, Bên bồi thường có thể (bằng chi phí 

của mình) tiến hành các cuộc đàm phán để giải quyết khiếu nại và bất cứ kiện tụng hay phân 

xử nào có thể nảy sinh từ đó. Bên khác sẽ, theo yêu cầu và bằng chi phí của Bên đền bù, hỗ 

trợ trong tranh cãi về khiếu nại. Bên khác này (cùng với nhân viên của mình) sẽ không được 

làm bất cứ điều gì có thể làm tổn hại đến bên đền bù, trừ khi Bên đền bù không thực hiện 

bất kỳ cuộc đàm phán, kiện tụng hay giải quyết tranh chấp khi được Bên kia yêu cầu. 

22.6. Giới hạn của trách nhiệm bồi thường 
Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Nhà thầu đối với Chủ đầu tư theo hoặc liên quan đến Hợp 

đồng ngoài khoản 15.14. [Điện, nước và dịch vụ khác], khoản 15.15. [Thiết bị và vật liệu do 

Chủ đầu tư cấp], khoản 22.3. [Bồi thường thiệt hại] và khoản 22.5. [Quyền sở hữu công 

nghiệp và trí tuệ] phải không được vượt quá ... (mức cụ thể do các bên thỏa thuận, thông 

thường tối đa là giá trị hợp đồng). 

Khoản này sẽ không giới hạn trách nhiệm pháp lý trong các trường hợp gian dối, bỏ cuộc cố 

ý hay cư xử sai trái bởi Bên phạm lỗi. 

ĐIỀU 23. RỦI RO VÀ BẤT KHẢ KHÁNG 

23.1. Rủi ro và bất khả kháng 
a) Rủi ro là nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện Hợp đồng. 

b) Bất khả kháng là một sự kiện rủi ro xảy ra một cách khách quan không thể lường trước 

khi ký kết hợp đồng và không thể khắc phục được mặc dù đã áp mọi biện pháp cần thiết và 

khả năng cho phép, như: động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc các sự 

kiện bất khả kháng khác. 

c) Khi một Bên bị rơi vào tình trạng bất khả kháng, thì phải thông báo bằng văn bản cho bên 

kia trong thời gian sớm nhất có thể. 
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23.2. Hậu quả của các rủi ro 
Nếu và trong chừng mực nào đó mọi rủi ro được liệt kê trong khoản 23.1 trên đây dẫn đến 

mất mát hay hư hỏng cho công trình, bất động sản, vật tư thiết bị hay các tài liệu của Nhà 

thầu, thì Nhà thầu phải ngay lập tức gửi thông báo cho Chủ đầu tư và sửa chữa sự mất mát 

và hư hỏng trong phạm vi Chủ đầu tư yêu cầu. 

Nếu Nhà thầu phải chịu sự chậm trễ và chịu chi phí do sửa chữa những mất mát hay hư 

hỏng này Nhà thầu phải gửi một thông báo cho Chủ đầu tư và sẽ có quyền theo khoản 24.1. 

[Khiếu nại của Nhà thầu] để: 

a) Kéo dài thời gian vì sự chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị hoặc sẽ bị chậm trễ, theo 

khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành]; 

b) Thanh toán mọi chi phí sẽ được cộng vào Giá hợp đồng. 

Sau khi nhận thông báo tiếp theo này, Chủ đầu tư phải xem xét để nhất trí hay quyết định 

các vấn đề này. 

23.3. Trách nhiệm của Nhà thầu đối với rủi ro 
Nhà thầu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc bảo đảm công trình và hàng hóa từ 

ngày khởi công cho đến ngày phát hành Biên bản nghiệm thu hoặc coi như được phát hành 

theo Điều 9 [Nghiệm thu của Chủ đầu tư] cho công trình, khi trách nhiệm được chuyển qua 

Chủ đầu tư. Nếu Biên bản nghiệm thu được phát hành (hoặc coi như đã phát hành) cho bất 

cứ hạng mục hay công trình nào, thì trách nhiệm bảo đảm bất kỳ hạng mục nào của công 

trình đó được chuyển cho Chủ đầu tư. 

Sau khi trách nhiệm được chuyển một cách phù hợp cho Chủ đầu tư, Nhà thầu sẽ nhận trách 

nhiệm bảo đảm đến bất kỳ công việc nào còn tồn lại chưa giải quyết xong vào ngày được 

nêu trong Biên bản nghiệm thu cho đến khi các công việc này được hoàn thành. 

Nếu bất cứ việc mất mát hay hư hỏng nào xảy ra cho công trình, vật tư thiết bị hoặc tài liệu 

của Nhà thầu nào trong khoảng thời gian Nhà thầu đang chịu trách nhiệm bảo đảm, Nhà 

thầu sẽ phải sửa những mất mát hay hư hỏng bằng sự rủi ro và chi phí của Nhà thầu, để 

công trình, vật tư thiết bị và tài liệu của Nhà thầu đúng với Hợp đồng. 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ một hỏng hóc hay mất mát xảy ra sau khi 

Biên bản nghiệm thu đã được phát hành và cả những việc xảy ra trước đó thuộc trách nhiệm 

của Nhà thầu. 

23.4. Bồi thường rủi ro 
Nhà thầu phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Chủ đầu tư đối với các khiếu nại, 

hỏng hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) có liên quan đến: 

a) Tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau hay chết, của bất cứ người nào xảy ra do nguyên nhân 

thi công và hoàn thành công trình và sửa chữa các sai sót, trừ khi có thể quy cho việc cẩu 

thả, cố ý làm hoặc vi phạm Hợp đồng bởi Chủ đầu tư, các nhân viên của Chủ đầu tư, hoặc 

bất kỳ đại diện riêng nào của họ; 

b) Hỏng hóc hay mất mát của bất cứ tài sản nào, là bất động sản hay của cá nhân (không 

phải là công trình), ở phạm vi mà những hỏng hóc hay mất mát này: 

- Phát sinh từ hoặc trong quá trình tiến hành hoặc do nguyên nhân của thi công và hoàn 

thành công trình và sửa chữa các sai sót; 

- Được quy cho sự bất cẩn, cố ý làm hoặc vi phạm Hợp đồng bởi Nhà thầu, nhân lực của 

Nhà thầu, hoặc bất cứ người nào trực tiếp hay gián tiếp được họ thuê. 

Chủ đầu tư phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Nhà thầu, các nhân viên của 

Nhà thầu đối với các khiếu nại, thiệt hại, mất mát và chi phí (bao gồm phí và các chi phí 

pháp lý) liên quan đến tổn hại thân thể, ốm đau, bệnh tật hay chết được quy cho sự cẩu thả, 

cố ý làm hoặc vi phạm Hợp đồng bởi Chủ đầu tư, các nhân viên của Chủ đầu tư. 

23.5. Thông báo về Bất khả kháng 
Nếu một Bên bị cản trở thực hiện bất cứ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng do tình trạng bất 

khả kháng, Bên đó phải gửi thông báo cho Bên kia về sự việc hoặc trường hợp gây nên tình 

trạng bất khả kháng và phải nêu rõ các nghĩa vụ, công việc đã và sẽ bị cản trở. Thông báo 
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phải được gửi sớm nhất sau khi Bên đó nhận biết được tình trạng, hoặc lẽ ra đã nhận biết 

được về sự việc hoặc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng. 

Bên đó, khi đã thông báo, phải được miễn cho việc thực hiện công việc thuộc nghĩa vụ trong 

thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực hiện của họ. 

Dẫu cho có các quy định nào khác của khoản này, thì bất khả kháng cũng không áp dụng 

đối với các nghĩa vụ thanh toán tiền của bất cứ Bên nào cho Bên kia theo Hợp đồng. 

23.6. Các hậu quả của bất khả kháng 
Nếu Nhà thầu bị cản trở thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào của mình theo hợp đồng do bất khả 

kháng mà đã thông báo theo khoản 23.5. [Thông báo về bất khả kháng], và chịu sự chậm trễ 

và chịu chi phí do bất khả kháng, Nhà thầu sẽ có quyền theo khoản 24.1. [Khiếu nại của 

Nhà thầu]. 

a) Kéo dài thời gian do sự chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị và sẽ bị chậm trễ, theo 

khoản 10.4. [Gia hạn thời gian hoàn thành]; 

b) Nếu sự việc hay trường hợp thuộc loại được mô tả trong các điểm (b) khoản 23.1. [Rủi ro 

và bất khả kháng] được thanh toán các chi phí này. 

Sau khi nhận được thông báo này, Chủ đầu tư phải xem xét để nhất trí hay quyết định các 

vấn đề này. 

23.7. Chấm dứt hợp đồng do bất khả kháng, thanh toán, hết trách nhiệm 
Nếu việc thực hiện công trình cơ bản đang được tiến hành bị cản trở liên tục trong thời gian 

... ngày do Bất khả kháng đã được thông báo theo khoản 23.5. [Thông báo về bất khả 

kháng] hoặc trong nhiều khoảng thời gian mà tổng số là trên ... ngày do cùng bất khả kháng 

đã được thông báo, thì một trong hai Bên có thể gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng cho Bên 

kia. Trong trường hợp này, việc chấm dứt Hợp đồng sẽ có hiệu lực ... ngày sau khi bên kia 

nhận được thông báo. 

Đối với trường hợp chấm dứt này, Chủ đầu tư sẽ phải thanh toán cho Nhà thầu: 

a) Các khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được thực hiện mà giá đã được nêu 

trong Hợp đồng; 

b) Chi phí cho thiết bị và vật tư được đặt hàng cho công trình đã được chuyển tới cho Nhà 

thầu, hoặc những thứ Nhà thầu có trách nhiệm chấp nhận giao hàng: thiết bị và vật tư này sẽ 

trở thành tài sản (và là rủi ro) của Chủ đầu tư khi đã được Chủ đầu tư thanh toán, và Nhà 

thầu sẽ để cho Chủ đầu tư tùy ý sử dụng; 

c) Mọi chi phí hoặc trách nhiệm khác mà trong trường hợp bất khả kháng Nhà thầu phải 

chịu để hoàn thành công trình; 

d) Chi phí di chuyển các công trình tạm và thiết bị của Nhà thầu khỏi công trình và trả lại 

các hạng mục thiết bị này cho công trình của Nhà thầu; 

e) Chi phí bồi thường cho đội ngũ nhân viên và các người lao động được Nhà thầu thuê cho 

toàn bộ thời gian liên quan đến công trình vào thời điểm chấm dứt Hợp đồng. 

ĐIỀU 24. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

24.1. Khiếu nại của Nhà thầu 
Trong trường hợp Nhà thầu cho rằng mình có quyền đối với bất kỳ sự gia hạn thời gian 

hoàn thành và/hoặc bất cứ sự thanh toán thêm theo bất kỳ Điều khoản nào có liên quan tới 

Hợp đồng, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư mô tả sự việc hay trường hợp dẫn tới 

việc phát sinh khiếu nại. Thông báo phải được đưa ra ngay và không được quá ... ngày sau 

khi Nhà thầu nhận thấy hoặc lẽ ra đã ý thức được sự việc hoặc trường hợp này. 

Nếu Nhà thầu không thông báo về khiếu nại trong vòng ... ngày thì thời gian hoàn thành sẽ 

không được kéo dài, Nhà thầu sẽ không được quyền thanh toán thêm và Chủ đầu tư không 

phải chịu mọi trách nhiệm về khiếu nại. Nếu không sẽ áp dụng những quy định sau đây của 

khoản này. 

Nhà thầu cũng phải trình các thông báo khác theo Hợp đồng yêu cầu và các chi tiết bổ sung 

cho việc khiếu nại, tất cả đều có liên quan tới sự việc hoặc trường hợp này. 

Nhà thầu phải giữ các bản hồ sơ hiện có ở tại công trường hoặc là ở một nơi mà Chủ đầu tư 

có thể chấp nhận vì có thể sẽ cần thiết để minh chứng cho khiếu nại. Với việc không thừa 
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nhận trách nhiệm của Chủ đầu tư, Chủ đầu tư có thể sau khi nhận được bất cứ một thông 

báo nào theo khoản này, phải giám sát việc lưu giữ các hồ sơ và/hoặc hướng dẫn Nhà thầu 

tiếp tục lưu giữ lâu hơn các hồ sơ hiện có. Nhà thầu phải cho phép Chủ đầu tư kiểm tra tất 

cả các hồ sơ, và phải nộp các bản sao (nếu được yêu cầu) cho Chủ đầu tư. 

Trong thời gian ... ngày sau khi Nhà thầu ý thức được (hoặc lẽ ra đã phải ý thức được), về 

sự việc hoặc trường hợp đưa đến khiếu nại, hoặc là trong khoảng thời gian khác tương tự 

mà có thể được Nhà thầu đưa ra và được Chủ đầu tư phê duyệt, Nhà thầu phải gửi cho Chủ 

đầu tư đầy đủ chi tiết khiếu nại bao gồm cả các chi tiết hỗ trợ về cơ sở của việc khiếu nại và 

của yêu cầu kéo dài thời gian và/hoặc thanh toán thêm. Nếu sự việc hoặc trường hợp dẫn 

đến khiếu nại vẫn tiếp tục có hiệu lực thì: 

(a) Các chi tiết đầy đủ của khiếu nại sẽ được xem xét như là tạm thời; 

(b) Nhà thầu phải gửi trực tiếp các khiếu nại tạm thời hàng tháng cho thấy sự chậm trễ tích 

lại và/hoặc khoản tiền khiếu nại và những chi tiết cụ thể mà Chủ đầu tư có thể yêu cầu; và 

(c) Nhà thầu phải gửi bản khiếu nại cuối cùng trong vòng ... ngày sau khi hết ảnh hưởng do 

sự việc hoặc trường hợp gây ra, hoặc trong khoảng thời gian khác có thể được Nhà thầu đề 

xuất và được Chủ đầu tư đồng ý. 

Trong vòng ... ngày sau khi nhận được một khiếu nại hoặc các chi tiết hỗ trợ thêm cho khiếu 

nại trước đây, hoặc trong khoảng thời gian khác có thể được Chủ đầu tư đề xuất và Nhà thầu 

chấp nhận, Chủ đầu tư phải trả lời với sự tán thành hay không tán thành và các nhận xét chi 

tiết. Họ cũng có thể yêu cầu thêm bất cứ chi tiết nào, nhưng tuy nhiên phải được trả lời trên 

các nguyên tắc của vụ khiếu nại trong khoảng thời gian đó. 

Mỗi Chứng chỉ thanh toán phải bao gồm các khoản tiền khiếu nại như đã được chứng minh 

hợp lý đúng với các điều khoản liên quan của Hợp đồng. Ngoại trừ và cho đến khi các chi 

tiết được cung cấp đầy đủ để chứng minh toàn bộ khiếu nại, Nhà thầu sẽ chỉ được quyền 

thanh toán cho phần của khiếu nại mà đã có thể chứng minh được. 

Chủ đầu tư sẽ phải tiến hành theo khoản 13.4. [Quyết định] để thống nhất hoặc quyết định 

(i) gia hạn (nếu có) thời gian hoàn thành (trước hoặc sau hạn định) theo khoản 10.4. [Gia 

hạn thời gian hoàn thành] và /hoặc (ii) thanh toán thêm (nếu có) mà Nhà thầu được quyền 

theo Hợp đồng. 

Các yêu cầu của khoản này là phần bổ sung thêm cho mọi khoản khác có thể áp dụng cho 

một khiếu nại. Nếu Nhà thầu không tuân thủ khoản này hoặc khoản khác có liên quan đến 

khiếu nại, thì bất cứ sự kéo dài thời gian hoàn thành và / hoặc khoản thanh toán thêm sẽ 

phải được xét đến mức độ (nếu có) mà sự vi phạm này đã cản trở hoặc làm ảnh hưởng đến 

việc điều tra khiếu nại, trừ khi khiếu nại không thông báo đúng như mô tả trong đoạn thứ 

hai của khoản này. 

24.2. Việc cử Ban xử lý tranh chấp (được áp dụng cho trường hợp các bên thỏa thuận giải 

quyết tranh chấp thông qua hòa giải bằng Ban xử lý tranh chấp) 

Trường hợp các bên thỏa thuận giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua hòa giải bằng ban 

xử lý tranh chấp, thì các tranh chấp phải được phân xử bởi Ban xử lý tranh chấp theo khoản 

24.4. [Có Kết luận của Ban xử lý tranh chấp]. Các bên sẽ cùng chỉ định ra Ban xử lý tranh 

chấp vào thời hạn.... ngày sau khi một bên thông báo cho Bên kia về ý định của mình về 

việc đưa tranh chấp lên Ban xử lý tranh chấp. 

Ban xử lý tranh chấp gồm, như quy định trong Điều kiện cụ thể, một hoặc ba người có trình 

độ phù hợp (“những thành viên”). Nếu số lượng thành viên không được quy định như vậy 

và các Bên không thống nhất, thì Ban xử lý tranh chấp sẽ gồm ba người. 

Nếu Ban xử lý tranh chấp bao gồm ba người, thì mỗi Bên sẽ cử một thành viên để cho bên 

kia chấp thuận. Các bên sẽ lấy ý kiến của hai thành viên này và sẽ thỏa thuận về thành viên 

thứ ba, người sẽ được chỉ định làm Chủ tịch. 

Tuy nhiên, nếu như có danh sách các thành viên hiện có trong Hợp đồng, thì các thành viên 

sẽ được chọn từ danh sách này hơn là một người nào khác mà không thể hoặc không tự 

nguyện chấp nhận sự chỉ định vào Ban xử lý tranh chấp. 
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Sự thống nhất giữa các Bên và cả thành viên duy nhất (“người xử lý tranh chấp”) hoặc là 

từng người một trong ba thành viên được sẽ kết hợp chặt chẽ bằng việc tham khảo Điều 

kiện của thỏa thuận xử lý tranh chấp với các sửa đổi được thống nhất giữa các thành viên. 

Các khoản thù lao cho thành viên duy nhất hoặc của mỗi một trong ba thành viên sẽ được 

các bên thống nhất khi thỏa thuận các mục chỉ định. Mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm trả một 

nửa khoản thù lao này. 

Nếu ở thời điểm nào đó mà các bên thỏa thuận, họ có thể chỉ định một người thích hợp hoặc 

các người để thay thế một hoặc nhiều thành viên của Ban Xử lý. Trừ khi các Bên thỏa thuận 

khác, việc chỉ định sẽ có hiệu lực nếu một thành viên từ chối đảm nhận hoặc không thể đảm 

nhận bởi nguyên nhân tử vong, không có năng lực, từ chức hoặc kết thúc nhiệm kỳ. Việc 

thay thế phải được chỉ định theo cách tương tự như đối với việc chỉ định hoặc thỏa thuận 

người bị thay thế như mô tả trong khoản này. 

Việc chỉ định bất cứ thành viên nào có thể bị kết thúc bằng sự nhất trí của cả hai Bên, nhưng 

Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu không được tự ý hành động. Mặt khác trừ khi có sự đồng ý của cả 

hai Bên, việc chỉ định Ban xử lý tranh chấp (gồm mỗi thành viên) sẽ chấm dứt khi Ban xử 

lý tranh chấp đã đưa ra quyết định về việc phân xử tranh chấp. 

24.3. Không thỏa thuận được về Ban xử lý tranh chấp 
Nếu có bất cứ điều kiện nào dưới đây gồm: 

(a) Các Bên bất đồng trong việc chỉ định thành viên duy nhất của Ban xử lý tranh chấp vào 

thời hạn được nêu trong khoản 24.2; 

(b) Một trong hai Bên không đề cử được thành viên (để bên kia chấp thuận) cho Ban xử lý 

tranh chấp gồm ba người vào thời hạn đó; 

(c) Các Bên không thống nhất việc chỉ định thành viên thứ ba (để giữ vai trò Chủ tịch của 

Ban xử lý tranh chấp) vào thời hạn đó; 

(d) Các Bên không thống nhất việc chỉ định một người thay thế trong vòng ... ngày ngay sau 

ngày mà thành viên duy nhất hoặc một trong ba thành viên từ chối hoặc không thể đảm 

nhận công việc do tử vong, không đủ khả năng, từ chức hoặc hết nhiệm kỳ, thì cơ quan chỉ 

định hoặc viên chức có tên trong Điều kiện cụ thể, dựa trên yêu cầu của một Bên nào hoặc 

cả hai Bên và sau khi trao đổi thỏa đáng với hai Bên, sẽ chỉ định thành viên vào Ban xử lý 

tranh chấp. Việc chỉ định này sẽ là kết luận cuối cùng. Mỗi Bên phải có trách nhiệm trả một 

nửa tiền thù lao cho cơ quan hoặc viên chức được quyền chỉ định này. 

24.4. Có kết luận của Ban xử lý tranh chấp 
Nếu một tranh chấp (bất cứ loại nào) xảy ra giữa các Bên liên quan đến, hoặc phát sinh từ 

Hợp đồng, bao gồm bất cứ tranh chấp nào liên quan đến việc chứng nhận, xác định, hướng 

dẫn, ý kiến hoặc đánh giá của Chủ đầu tư, thì ngay sau khi Ban xử lý tranh chấp được chỉ 

định theo khoản 24.2. [Việc cử Ban xử lý tranh chấp] và khoản 24.3. [Không thỏa thuận 

được về Ban xử lý tranh chấp] mỗi bên có thể đề đạt tranh chấp bằng văn bản cho Ban xử lý 

tranh chấp để xem xét và ra kết luận. Các ý kiến này phải được nêu rõ là chúng được thực 

hiện theo khoản này. 

Đối với Ban xử lý tranh chấp có ba người thì Ban xử lý tranh chấp sẽ được coi như đã nhận 

các ý kiến này vào ngày Chủ tịch Ban xử lý tranh chấp cũng nhận được. 

Hai Bên phải ngay lập tức có đủ mọi thông tin cho Ban xử lý tranh chấp, tạo điều kiện tiếp 

cận công trường và các phương tiện phù hợp mà Ban xử lý tranh chấp có thể yêu cầu cho 

mục đích đưa ra quyết định cho việc tranh chấp, Ban xử lý tranh chấp phải được coi là 

không hành động như các trọng tài. 

Trong thời gian ... ngày sau khi nhận được các ý kiến như vậy, hoặc nhận được khoản tạm 

ứng theo như Phụ lục số ... [Ban xử lý tranh chấp]. Những Điều kiện trong hợp đồng của 

thỏa thuận xử lý tranh chấp, bất cứ kỳ hạn nào muộn hơn, hoặc trong khoảng thời gian khác 

có thể được Ban xử lý tranh chấp đề xuất và được hai Bên chấp thuận Ban xử lý tranh chấp 

phải đưa ra quyết định của mình, những quyết định này phải hợp lý và phải được công bố 

rằng nó phù hợp với khoản này. Tuy nhiên nếu như không Bên nào thanh toán đầy đủ các 

hóa đơn được nộp bởi mỗi thành viên đúng theo Phụ lục số... [Ban xử lý tranh chấp], Ban 
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xử lý tranh chấp sẽ không có nghĩa vụ phải đưa ra quyết định cho đến khi hóa đơn được 

thanh toán đầy đủ. Quyết định sẽ ràng buộc hai Bên phải thực hiện ngay lập tức quyết định 

trừ khi và cho đến khi được xem xét lại theo sự hòa giải hoặc một quyết định trọng tài như 

được mô tả dưới đây. Trừ khi Hợp đồng đã chấm dứt, khước từ hoặc hủy bỏ, Nhà thầu phải 

tiếp tục thực hiện công trình theo Hợp đồng. 

Nếu một Bên không thỏa mãn với quyết định của Ban xử lý tranh chấp, thì Bên đó trong 

vòng ... ngày sau khi nhận được quyết định, có thể thông báo cho Bên kia về việc chưa thỏa 

mãn của mình. Nếu Ban xử lý tranh chấp không đưa ra quyết định trong vòng ... ngày (hoặc 

thời gian khác được chấp nhận) sau khi nhận được hồ sơ hoặc khoản thanh toán như vậy thì 

bên này trong vòng …… ngày sau thời hạn này có thể thông báo cho Bên kia về việc chưa 

thỏa mãn. 

Trong mỗi sự kiện, thông báo về việc chưa thỏa mãn phải công bố là nó phù hợp với khoản 

này, và trình bày những vấn đề của Tranh chấp và những lý do chưa thỏa mãn. Ngoại trừ 

những quy định trong khoản 24.7. [Không tuân thủ kết luận của Ban xử lý tranh chấp] và 

khoản 24.8. [Hết hạn việc chỉ định Ban xử lý tranh chấp], không bên nào được quyền khởi 

sự phân xử tranh chấp trừ khi một thông báo về việc chưa thỏa mãn đã được đưa ra theo 

khoản này. 

Nếu Ban xử lý tranh chấp đã đưa ra quyết định của mình về một vấn đề tranh chấp cho hai 

bên, và không có thông báo việc chưa thỏa mãn do các bên đưa ra trong vòng ….. ngày sau 

khi nhận được quyết định của Ban xử lý tranh chấp, thì quyết định sẽ là cuối cùng và ràng 

buộc cả hai bên. 

24.5. Hòa giải 
Nếu có bất kỳ nội dung được đưa ra trong kết luận của Ban xử lý tranh chấp mà một bên 

thông báo không thỏa mãn kết theo khoản 24.4. [Có kết luận của Ban xử lý tranh chấp] nêu 

trên, các Bên phải cố gắng để giải quyết tranh chấp bằng hoà giải trước khi khởi kiện. Tuy 

nhiên trừ khi các Bên thỏa thuận khác, việc Trọng tài phân xử có thể tiến hành vào hoặc sau 

ngày thứ ... sau ngày thông báo không thỏa mãn được đưa ra bởi một bên, ngay cả khi 

không có hòa giải. 

24.6. Giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài (chỉ thỏa thuận một trong hai hình 

thức này) 

Trừ khi tranh chấp được giải quyết thông qua kết luận của Ban xử lý tranh chấp hoặc hòa 

giải, còn bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến kết luận của Ban xử lý tranh chấp (nếu có) 

chưa phải là cuối cùng và nếu còn tranh chấp thì phải được giải quyết thông qua Trọng tài 

hoặc Tòa án. Khi đó, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp phải tuân thủ quy định của pháp 

luật hoặc quy tắc Trọng tài. 

24.7. Không tuân thủ kết luận của Ban xử lý tranh chấp 
Trong trường hợp mà: 

(a) Không Bên nào đưa ra thông báo không thỏa mãn trong thời gian được quy định tại 

khoản 24.4. [Có kết luận của Ban xử lý tranh chấp], 

(b) Kết luận có liên quan của Ban xử lý tranh chấp (nếu có) là cuối cùng và bắt buộc thực 

hiện. 

(c) Khi một Bên không tuân thủ kết luận của Ban xử lý tranh chấp thì Bên kia có thể đưa 

việc không tuân thủ này lên Trọng tài hoặc Tòa án phân xử theo khoản 24.6. [Giải quyết 

tranh chấp tại Trọng tài hoặc Tòa án], khoản 24.4. [Có kết luận của Ban xử lý tranh chấp] 

và khoản 24.5. [Hoà giải] sẽ không được áp dụng cho việc này. 

24.8. Hết hạn việc chỉ định của Ban xử lý tranh chấp 
Nếu tranh chấp xảy ra giữa các bên liên quan đến hoặc phát sinh ngoài hợp đồng hoặc việc 

thực hiện công trình và không có Ban xử lý tranh chấp thường xuyên, do bởi hết hạn chỉ 

định hay lý do khác thì: 

(a) Khoản 24.4. [Có kết luận của Ban xử lý tranh chấp] và khoản 24.5. [Hòa giải] sẽ không 

áp dụng, và 
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(b) Tranh chấp có thể được đưa lên Trọng tài hoặc Tòa án phân xử theo khoản 24.6. [Giải 

quyết tranh chấp tại Trọng tài hoặc Tòa án]. 

ĐIỀU 25. QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG 

25.1. Quyết toán hợp đồng 
Trong vòng ... ngày sau khi nhận được Biên bản nghiệm thu và xác nhận của Chủ đầu tư 

rằng Nhà thầu đã hoàn thành tất cả các công việc theo quy định của hợp đồng, Nhà thầu sẽ 

trình cho Chủ đầu tư   ... bộ hồ sơ quyết toán hợp đồng với các tài liệu trình bày chi tiết theo 

mẫu mà Chủ đầu tư đã chấp thuận về Giá trị của tất cả các công việc được làm theo đúng 

Hợp đồng, và số tiền khác mà Nhà thầu coi là đến hạn thanh toán theo Hợp đồng hoặc các 

thỏa thuận khác, bao gồm các tài liệu sau: 

(a) Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp đồng; 

(b) Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng; 

(c) Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ 

phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà bên Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho Nhà 

thầu; 

(d) Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình; 

(e) Các tài liệu khác (theo thỏa thuận trong hợp đồng nếu có). 

Nếu Chủ đầu tư không đồng ý hoặc cho rằng Nhà thầu chưa cung cấp đủ cơ sở để xác nhận 

một phần nào đó của hồ sơ quyết toán hợp đồng, Nhà thầu sẽ cung cấp thêm thông tin khi 

Chủ đầu tư có yêu cầu hợp lý và sẽ chỉnh sửa hồ sơ quyết toán theo sự nhất trí của hai bên. 

Nhà thầu sẽ chuẩn bị và trình cho Chủ đầu tư quyết toán hợp đồng như hai bên đã nhất trí. 

Tuy nhiên nếu sau khi có những cuộc thảo luận giữa các bên và bất kỳ thay đổi nào trong hồ 

sơ quyết toán hợp đồng mà hai bên đã nhất trí, Chủ đầu tư sẽ thanh toán các phần đã thống 

nhất này của hồ sơ quyết toán hợp đồng phù hợp với khoản 12.3. [Thanh toán]. 

Khi trình quyết toán hợp đồng, Nhà thầu sẽ trình Bản thanh toán trên giấy tờ khẳng định 

rằng toàn bộ Quyết toán hợp đồng thể hiện việc thanh toán đầy đủ và giải quyết xong tất cả 

số tiền phải trả cho Nhà thầu theo hoặc liên quan đến Hợp đồng. Bản thanh toán này có thể 

nêu rằng nó sẽ có hiệu lực khi Nhà thầu đã nhận lại Bảo lãnh Hợp đồng và việc cân bằng nợ 

nần của số tiền này mà Bản thanh toán sẽ có hiệu lực vào ngày đó. 

Căn cứ vào khoản 12.3. [Thanh toán], Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu toàn bộ số 

tiền còn nợ sau khi trừ đi tất cả số tiền mà Chủ đầu tư được quyền theo khoản 13.2. [Khiếu 

nại của Chủ đầu tư]. 

25.2. Chấm dứt trách nhiệm của Chủ đầu tư 
Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm với Nhà thầu về bất cứ việc gì và vấn đề gì theo hoặc 

liên quan đến Hợp đồng, trừ khi Nhà thầu đã nêu cụ thể một số tiền dùng cho việc đó: 

a) Trong Quyết toán hợp đồng và 

b) Trừ những vấn đề và việc nảy sinh sau khi ký Biên bản nghiệm thu công trình trong bản 

quyết toán hợp đồng được nêu trong khoản 25.1. [Quyết toán hợp đồng]. 

Tuy nhiên, khoản này không giới hạn trách nhiệm của Chủ đầu tư về các nghĩa vụ bồi 

thường hay trách nhiệm của Chủ đầu tư trong các trường hợp gian dối, cố ý vi phạm hay 

tiến hành sai công việc do lơ là của Chủ đầu tư. 

25.3. Thanh lý hợp đồng 
Các bên sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng trong vòng ... ngày, nhưng không quá 90 ngày kể từ 

ngày: 

a) Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký; 

b) Hợp đồng bị chấm dứt theo khoản 18.7. [Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư] hoặc 

khoản 19.2. [Chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu] hoặc Hợp đồng bị hủy bỏ theo quy định của 

pháp luật. 

ĐIỀU 26. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 
26.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã quy định trong hợp đồng này. Hợp 

đồng này bao gồm ... trang, và ……… Phụ lục được lập thành ... bản bằng tiếng Việt có 

hiệu lực pháp lý như nhau. Chủ đầu tư sẽ giữ ... bản tiếng Việt. Nhà thầu sẽ giữ ... bản tiếng 
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Việt (Trường hợp có sử dụng từ hai thứ Ngôn ngữ trở lên thì quy định thêm về số bản hợp 

đồng bằng các Ngôn ngữ khác). 

26.2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày....tháng….năm….. (hoặc thời điểm do các bên 

thỏa thuận) và sau khi Chủ đầu tư đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng theo khoản 

11.1. [Bảo đảm thực hiện hợp đồng]. 

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 

(Nếu Nhà thầu là nhà thầu liên danh thì 

tất cả các thành viên trong liên danh đều 

phải ký tên và đóng dấu, nếu có) 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

PHỤ LỤC SỐ 1 

ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 
Ngày …. tháng ….. năm.... 

Tên dự án 

Tên/số hợp đồng xây dựng: 

Chủ đầu tư 

Nhà thầu 

Giai đoạn thanh toán /lần thanh toán số: 
Căn cứ khối lượng đã được nghiệm thu, bên nhận thầu đề nghị bên giao thầu thanh toán số 

tiền như sau: 

Số TT Các chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Giá trị (đồng) Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 
Giá trị khối lượng hoàn thành theo 

hợp đồng (như Phụ lục 2) 
      

2 
Giá trị khối lượng các công việc phát 

sinh ngoài hợp đồng (như Phụ lục 3) 
      

3 
Giảm trừ tiền tạm ứng (theo quy định 

của hợp đồng) 
      

4 Giá trị đề nghị thanh toán (1+2-3)       

          

          

Bằng chữ: 

Hồ sơ kèm theo gồm: 

  

Nhà thầu 

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

Chủ đầu tư 

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

 

Đại diện Nhà tư vấn (nếu có) 

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) 
 

PHỤ LỤC 2 

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG 

Ngày …. tháng ….. năm.... 

Tên dự án 

Tên/số hợp đồng: 

Chủ đầu tư 

Nhà thầu 

Giai đoạn thanh toán /lần thanh toán số: 

Căn cứ xác định: 

Số 

TT 
Tên công việc 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng Đơn giá 

thanh 

Thành tiền (đồng) Ghi 

chú Theo HĐ Đã thực Theo Đã thực 

1425



hiện toán HĐ hiện 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                  

                  

                  

                  

  Tổng cộng               

Bằng chữ: 

  

Nhà thầu 

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) 
Chủ đầu tư 

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) 

PHỤ LỤC 3 

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH NGOÀI 

PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA HỢP ĐỒNG 
Ngày …. tháng ….. năm.... 

Tên dự án 

Tên/số hợp đồng xây dựng: 

Chủ đầu tư 

Nhà thầu 

Giai đoạn thanh toán /lần thanh toán số: 

Căn cứ xác định: 

Số TT Tên công việc 
Đơn 

vị tính 

Khối lượng 

phát sinh 

Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng) 

Ghi 

chú 
Theo Hợp 

đồng 

Theo đơn 

giá bổ 

sung 

Theo Hợp 

đồng 

Theo đơn 

giá bổ 

sung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                  

                  

  Tổng cộng               

Bằng chữ: 

  

Nhà thầu 

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) 
Chủ đầu tư 

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) 

Ghi chú: cột (5) và cột (7) sử dụng trong trường hợp các bên có thỏa thuận sử dụng đơn giá 

trong hợp đồng để áp dụng cho những công việc phát sinh ngoài phạm vi công việc của hợp 

đồng cho những công việc phát sinh có tính chất tương tự. 
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BỘ XÂY DỰNG 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 02/2017/TT-BXD Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017 

THÔNG TƯ 

HƯỚNG DẪN VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN 

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc;  

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch 

xây dựng nông thôn. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây

dựng nông thôn; hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn. 

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập,

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn. 

Điều 2. Nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng nông thôn 
1. Tuân thủ Điều 16 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP). 

2. Đảm bảo thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cấp xã, cấp huyện có liên quan

theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 3. Lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng nông thôn 
1. Trách nhiệm, hình thức, thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng nông thôn thực hiện

theo Điều 16, Điều 17 Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 23. Điều 24 Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP. 

2. Nội dung lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng nông thôn:

a) Nội dung lấy ý kiến về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng xã bao gồm:

Những định hướng cơ bản về phát triển dân cư; các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, hạ 

tầng xã hội, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. 

b) Nội dung lấy ý kiến về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn bao

gồm: Tổ chức không gian; quy mô các công trình công cộng, dịch vụ, nhà ở và các công 

trình hạ tầng kỹ thuật. 

Điều 4. Nội dung và quy cách thể hiện hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 

nông thôn 
1. Nội dung thuyết minh, bản vẽ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn phải

tuân thủ quy định tại Chương II của Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác 

có liên quan. 

2. Hệ thống ký hiệu bản vẽ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn phải tuân

thủ quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1. QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ 

Điều 5. Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã 
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Yêu cầu về nội dung nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã thực hiện theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP. 

Thời hạn quy hoạch chung xây dựng xã là 10 năm và phân kỳ quy hoạch là 05 năm. 

Điều 6. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã 
1. Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng huyện, vùng liên huyện, bản đồ ranh giới 

phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung xây dựng xã theo tỷ lệ thích hợp. 

2. Thuyết minh: 

a) Lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch; xác định quy mô, phạm vi và ranh giới lập quy 

hoạch. 

b) Xác định mục tiêu của quy hoạch; tính chất, chức năng, kinh tế chủ đạo của xã (kinh tế 

thuần nông, nông lâm kết hợp, tiểu thủ công nghiệp…). 

c) Dự báo sơ bộ về quy mô dân số, lao động, quy mô đất xây dựng toàn xã trong thời hạn 

quy hoạch và phân kỳ quy hoạch. 

d) Các yêu cầu trong quá trình lập đồ án: 

- Phân tích, đánh giá hiện trạng bao gồm: Hiện trạng về điều kiện tự nhiên, hiện trạng sử 

dụng đất, nhà ở, các công trình công cộng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, sản xuất, môi trường… 

- Xác định các yếu tố tác động của vùng xung quanh ảnh hưởng đến phát triển không gian 

trên địa bàn xã. 

- Rà soát, đánh giá các dự án và các quy hoạch còn hiệu lực trên địa bàn xã. 

- Xác định tiềm năng, động lực chính phát triển kinh tế - xã hội của xã. 

- Tổ chức không gian tổng thể toàn xã, tổ chức, phân bố các khu chức năng; hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất. 

- Đánh giá môi trường chiến lược. 

e) Danh mục các bản vẽ, số lượng hồ sơ và tổng dự toán chi phí lập quy hoạch. f) Tiến độ, 

tổ chức thực hiện đồ án. 

3. Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã gồm các nội dung 

quy định tại Điều 9 Thông tư này. 

4. Các văn bản pháp lý có liên quan; Đĩa CD lưu trữ toàn bộ nội dung thuyết minh và bản 

vẽ. 

Điều 7. Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã 
Yêu cầu về nội dung đồ án quy hoạch chung xây dựng xã thực hiện theo quy định tại Điều 

18 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP. 

Điều 8. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chung xây dựng xã 
1. Thành phần bản vẽ: 

a) Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng: Xác định vị trí, ranh giới lập quy hoạch (toàn bộ ranh giới 

hành chính của xã); thể hiện các mối quan hệ giữa xã và vùng trong huyện có liên quan về 

kinh tế - xã hội; Điều kiện địa hình, địa vật, các vùng có ảnh hưởng lớn đến kiến trúc cảnh 

quan của xã; hạ tầng kỹ thuật đầu mối và các vấn đề khác tác động đến phát triển xã. Thể 

hiện theo tỷ lệ thích hợp. 

b) Bản đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng: Sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hệ 

thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, cây xanh, nhà ở, ...); hiện trạng 

giao thông, cấp điện và chiếu sáng, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước 

bẩn; thu gom chất thải rắn, nghĩa trang, môi trường. Xác định khu vực thuận lợi, ít thuận lợi, 

không thuận lợi cho phát triển của xã. Thể hiện theo tỷ lệ 1/5000 hoặc 1/10.000. 

c) Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn xã. Thể hiện theo tỷ lệ 1/5000 hoặc 

1/10.000. 

d) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Thể hiện theo tỷ lệ 1/5000 hoặc 1/10.000. 

e) Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường; hạ tầng phục vụ sản xuất. 

Thể hiện theo tỷ lệ 1/5000 hoặc 1/10.000. 

2. Thuyết minh: 

a) Nêu lý do sự cần thiết lập quy hoạch; nêu đầy đủ căn cứ lập quy hoạch; xác định quan 

điểm và mục tiêu quy hoạch. 
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b) Phân tích và đánh giá hiện trạng tổng hợp: 

- Điều kiện tự nhiên như: đặc điểm địa lý, địa hình, địa mạo, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, 

tài nguyên nước, rừng, biển. Các ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, môi trường và 

các hệ sinh thái; 

- Dân số (số hộ dân, cơ cấu dân số, cơ cấu lao động, đặc điểm phát triển), đặc điểm về văn 

hóa, dân tộc và phân bố dân cư; 

- Phát triển kinh tế trong các lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp; đánh giá thế mạnh, 

tiềm năng và các hạn chế trong phát triển kinh tế; 

- Hiện trạng sử dụng và biến động từng loại đất (lưu ý các vấn đề về sử dụng và khai thác 

đất nông nghiệp; những vấn đề tồn tại trong việc sử dụng đất đai); 

- Hiện trạng về nhà ở, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất, môi 

trường, các công trình di tích, danh lam, thắng cảnh du lịch; 

- Việc thực hiện các quy hoạch có liên quan, các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn xã. 

c) Xác định tiềm năng, động lực và dự báo phát triển xã: 

- Dự báo quy mô dân số, lao động, số hộ cho giai đoạn quy hoạch 10 năm và phân kỳ quy 

hoạch 5 năm; 

- Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế chủ đạo như: kinh tế thuần nông, nông lâm 

kết hợp; chăn nuôi; tiểu thủ công nghiệp; dịch vụ; quy mô sản xuất, sản phẩm chủ đạo, khả 

năng thị trường, định hướng giải quyết đầu ra; 

- Xác định tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất (nông nghiệp 

sang phi nông nghiệp hoặc đất đô thị) phục vụ dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất; 

- Xác định quy mô đất xây dựng cho từng loại công trình công cộng, dịch vụ cấp xã, thôn, 

bản; quy mô và chỉ tiêu đất ở cho từng loại hộ gia đình như: hộ sản xuất nông nghiệp; hộ 

sản xuất tiểu thủ công nghiệp; hộ thương mại, dịch vụ trong toàn xã; 

d) Định hướng quy hoạch không gian tổng thể xã: 

- Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo thôn, bản. Xác định 

quy mô dân số, tính chất, nhu cầu đất ở cho từng khu dân cư mới và thôn, bản; 

- Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng, dịch vụ. Xác định vị trí, quy mô, định 

hướng kiến trúc cho các công trình công cộng, dịch vụ cấp xã, thôn, bản; 

- Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư mới và các thôn, bản cũ. 

Xác định các chỉ tiêu quy hoạch, định hướng kiến trúc cho từng loại hình ở phù hợp với đặc 

điểm của địa phương; 

- Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung, làng nghề, khu 

vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp; 

- Định hướng tổ chức các khu chức năng đặc thù khác trên địa bàn xã.  

e) Quy hoạch sử dụng đất: 

- Quy hoạch các loại đất trên địa bàn xã cập nhật phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện; 

- Xác định diện tích đất cho nhu cầu phát triển theo các giai đoạn 5 năm, 10 năm và các 

thông số kỹ thuật chính cho từng loại đất, cụ thể: đất nông nghiệp, đất xây dựng và các loại 

đất khác; 

- Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

f) Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: 

- Định hướng quy hoạch xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình đầu 

mối hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi xã. Xác định khung hạ tầng phục vụ sản xuất như: 

đường nội đồng, kênh mương thủy lợi; 

- Xác định vị trí, quy mô cho các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: đường trục xã, đường 

liên thôn, đường trục thôn, cao độ nền, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý chất thải và nghĩa 

trang. 

g) Đánh giá môi trường chiến lược. 

Nội dung đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo quy định tại Luật Bảo vệ môi 

trường, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/ 2015 của Chính phủ quy định về quy 
1429



hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và 

kế hoạch bảo vệ môi và các văn bản khác có liên quan. 

h) Dự kiến các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư. 

- Xác định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn xã và kế hoạch thực hiện theo 

từng giai đoạn; 

- Dự kiến sơ bộ nhu cầu vốn và các nguồn lực thực hiện. 

k) Kết luận và kiến nghị. 

3. Các phụ lục tính toán kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung 

cho thuyết minh, các số liệu tính toán) và các văn bản pháp lý liên quan. Đĩa CD lưu trữ 

toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ. 

4. Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch bao gồm các nội dung quy định tại Điều 

10 Thông tư này; Dự thảo Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch gồm các nội dung 

quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 9. Nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã 
1. Tên đồ án, vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch. 

2. Quan điểm, mục tiêu, động lực phát triển kinh tế chủ đạo của xã. 

3. Dự báo sơ bộ về quy mô dân số, lao động; quy mô đất đai; lựa chọn các chỉ tiêu về hạ 

tầng kỹ thuật áp dụng. 

4. Các yêu cầu nghiên cứu đồ án: 

a) Phân tích, đánh giá hiện trạng, xác định tính chất, chức năng; các yếu tố tác động đến 

phát triển kinh tế - xã hội của xã. 

b) Tổ chức không gian các khu chức năng công cộng, dịch vụ, nhà ở và chức năng khác. 

c) Tổ chức mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất toàn xã. 

d) Các yêu cầu khác theo đặc điểm của từng địa phương. 

5. Danh mục, số lượng hồ sơ, tổng dự toán chi phí lập quy hoạch. 

6. Tiến độ, tổ chức thực hiện đồ án. 

Điều 10. Nội dung phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã 
1. Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch. 

2. Mục tiêu quy hoạch, tính chất, chức năng của xã. 

3. Quy mô dân số, lao động; các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu. 

4. Phân khu chức năng. 

Hệ thống trung tâm xã; hệ thống thôn, bản, các khu dân cư tập trung; khu sản xuất; các khu 

vực có khả năng phát triển, hạn chế phát triển; khu vực cấm xây dựng; khu đặc thù; các 

công trình đầu mối, kết nối hạ tầng. 

5. Định hướng tổ chức không gian xã: 

a) Vị trí, quy mô, định hướng kiến trúc cho các công trình công cộng, dịch vụ cấp xã, thôn, 

bản. 

b) Chỉ tiêu, hình thức kiến trúc cho từng loại đất ở khu dân cư mới và cải tạo thôn, bản cũ. 

c) Tổ chức các khu vực sản xuất, (tiểu thủ công nghiệp tập trung, làng nghề và phục vụ sản 

xuất nông nghiệp…) dịch vụ và các khu vực đặc thù khác. 

6. Quy hoạch mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất, (mạng lưới 

công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, xử lý nước thải, vệ 

sinh môi trường, nghĩa trang toàn xã, các thôn, bản và vùng sản xuất), công trình đầu mối 

trong phạm vi xã. 

7. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn vốn. 

8. Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch. 

9. Tiến độ, giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã. 

Mục 2. QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 

Điều 11. Các loại quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn 
1. Quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng hoặc xây dựng mới Trung tâm xã. 

2. Quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng thôn, bản hoặc xây dựng các khu dân cư mới và khu 

tái định cư. 
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Điều 12. Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn 
Yêu cầu về nội dung nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã được thực hiện theo quy định 

tại Điều 17 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP. 

Điều 13. Nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn 
1. Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí, mối liên hệ khu vực; bản đồ ranh giới phạm vi nghiên cứu 

lập quy hoạch theo tỷ lệ thích hợp. 

2. Thuyết minh: 

2.1. Nội dung thuyết minh nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng hoặc xây 

dựng mới Trung tâm xã. 

a) Nêu lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch. 

b) Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch; quy mô dân số (nếu có).  

c) Các yêu cầu trong quá trình lập đồ án: 

- Đánh giá điều kiên tự nhiên, hiện trạng khu vực lập quy hoạch; 

- Tổ chức không gian, tầng cao, giải pháp kiến trúc công trình công cộng, dịch vụ, nhà ở 

(nếu có), cây xanh, các vùng hạn chế xây dựng, vùng cấm xây dựng, vùng bảo tồn; 

- Giải pháp quy hoạch mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, môi trường trong khu vực lập 

quy hoạch; 

- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trung tâm xã và 

trung tâm các thôn, bản; 

- Đánh giá môi trường chiến lược. 

d) Danh mục, số lượng hồ sơ, tiến độ thực hiện, tổng dự toán chi phí lập quy hoạch. 

2.2. Nội dung thuyết minh nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng thôn, bản 

hoặc xây dựng các khu dân cư mới và khu tái định cư. 

a) Nêu lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch. 

b) Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch; quy mô dân số. 

c) Các yêu cầu trong quá trình lập đồ án: 

- Đánh giá điều kiên tự nhiên, hiện trạng khu vực lập quy hoạch; 

- Giải pháp cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các công trình kiến trúc, di tích văn hóa hiện có, 

hướng dẫn cải tạo, xây mới nhà ở có bản sắc kiến trúc phù hợp với từng địa phương; 

- Giải pháp cải tạo, xây mới mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ đời sống dân cư 

trong thôn, bản; 

- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, đất ở cho các loại hộ gia đình và hệ thống các công trình hạ 

tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường thôn, bản; 

- Đánh giá môi trường chiến lược. 

d) Danh mục, số lượng hồ sơ, tiến độ thực hiện, tổng dự toán chi phí lập quy hoạch. 

3. Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông 

thôn gồm các nội dung quy định tại Điều 16 Thông tư này. 

4. Các văn bản pháp lý có liên quan; Đĩa CD lưu trữ toàn bộ nội dung thuyết minh và bản 

vẽ. 

Điều 14. Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn 
Yêu cầu về nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được thực 

hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP. 

Điều 15. Nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn 
1. Thành phần bản vẽ của đồ án được thể hiện theo tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000 bao gồm: 

a) Sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực lập quy hoạch. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/500 hoặc 1/2000. 

b) Bản đồ hiện trạng tổng hợp: Đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và 

đánh giá đất xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. 

c) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/500. 

d) Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/500. 
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e) Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ 

thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. 

f) Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/500. 

g) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. 

2.3. Nội dung thuyết minh đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng hoặc xây dựng mới 

trung tâm xã. 

a) Nêu lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch. 

b) Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch; quy mô dân số, số hộ (nếu có). 

c) Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất theo từng loại đất, tình hình xây 

dựng các công trình công cộng cấp xã theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới, xác định quy mô xây dựng, đất đai, yêu cầu và các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cho 

từng công trình công cộng, công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng cấp xã. 

d) Nêu giải pháp tổ chức không gian kiến trúc, quy hoạch sử dụng đất hệ thống các công 

trình công cộng, dịch vụ, nhà ở (nếu có) và mạng lưới hạ tầng kỹ thuật trung tâm xã. 

e) Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 

f) Đánh giá môi trường chiến lược. 

g) Các dự án ưu tiên, giải pháp huy động nguồn lực.  

h) Kết luận và kiến nghị. 

2.2. Nội dung thuyết minh đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng thôn, bản hoặc xây 

dựng các khu dân cư mới và khu tái định cư: 

a) Nêu lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch. 

b) Phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch; quy mô dân số, số hộ. 

c) Phân tích hiện trạng sử dụng đất, tình hình, đặc điểm xây dựng nhà ở, dự báo quy mô dân 

số, dự báo sử dụng quỹ đất xây dựng cho từng điểm dân cư. 

d) Nêu giải pháp tổ chức không gian kiến trúc, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bố trí các lô đất theo chức năng sử dụng, đáp ứng yêu cầu 

phát triển của từng giai đoạn quy hoạch và bảo vệ môi trường trong khu vực lập quy hoạch. 

e) Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cụ thể: quy mô, chỉ tiêu cơ bản về đất, công trình xây dựng. 

f) Đánh giá môi trường chiến lược. 

g) Các dự án ưu tiên, giải pháp huy động nguồn lực.  

h) Kết luận và kiến nghị. 

3. Các phụ lục tính toán kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung 

cho thuyết minh, các số liệu tính toán) và các văn bản pháp lý liên quan. Đĩa CD lưu trữ 

toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ. 

4. Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch gồm các nội dung quy định tại Điều 17 

Thông tư này; Dự thảo Quy định quản lý xây dựng theo đồ án gồm các nội dung quy định 

tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 16. Nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông 

thôn 
1. Tên đồ án, vị trí và quy mô lập quy hoạch. 

2. Mục tiêu, tính chất khu vực lập quy hoạch. 

3. Dự báo sơ bộ về quy mô dân số, lao động; quy mô đất đai; lựa chọn các chỉ tiêu về hạ 

tầng kỹ thuật áp dụng. 

4. Các yêu cầu nghiên cứu đồ án: 

a) Công tác điều tra khảo sát hiện trạng và thu thập tài liệu. 

b) Chức năng, diện tích, chỉ tiêu sử dụng đối với từng ô đất cải tạo, hoặc xây dựng mới (mật 

độ, hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình, chỉ giới xây dựng đối với từng công trình). 

c) Hình thức kiến trúc, màu sắc chủ đạo của các công trình bảo tồn, tôn tạo hoặc xây dựng 

mới. 
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d) Cải tạo hoặc xây dựng mới hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và giải pháp kết nối hạ 

tầng kỹ thuật. 

e) Các yêu cầu khác theo đặc điểm của từng địa phương. 

5. Danh mục, số lượng hồ sơ, kinh phí, thực hiện đồ án. 

6. Tiến độ, tổ chức thực hiện đồ án. 

Điều 17. Nội dung phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn 
1. Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch. 

2. Mục tiêu quy hoạch, tính chất khu vực lập quy hoạch. 

3. Quy mô, cơ cấu dân số, lao động. 

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Chức năng, diện tích, chỉ tiêu sử dụng đối với từng ô đất cải 

tạo, hoặc xây dựng mới (mật độ, hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình, chỉ giới xây dựng 

đối với từng công trình). 

5. Định hướng hình thức kiến trúc các công trình công cộng, dịch vụ, nhà ở và các vật thể 

kiến trúc khác. 

6. Các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

7. Hạng mục các công trình dự kiến đầu tư xây dựng. 

8. Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch. 

9. Giải pháp tổ chức thực hiện. 

Mục 3. QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN 

Điều 18. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 

nông thôn 
1. Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn 

được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 44/2015/NĐ-

CP và Thông tư này. 

2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn 

bằng văn bản với các nội dung được hướng dẫn tại Thông tư này, đồng thời ban hành Quy 

định quản lý xây dựng theo quy hoạch. 

Cơ quan trình duyệt: Uỷ ban nhân dân xã trình nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông 

thôn. 

Cơ quan thẩm định: Cơ quan quản lý xây dựng huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị chức 

năng của huyện có liên quan thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn. 

Cơ quan phê duyệt: Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây 

dựng nông thôn. 

3. Tổ chức tư vấn lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn chịu trách nhiệm về những nội 

dung nghiên cứu và tính toán kinh tế – kỹ thuật thể hiện trong thuyết minh, hồ sơ bản vẽ của 

đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn được duyệt. 

Điều 19. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn 
1. Trình tự điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn thực hiện theo điều 38 Luật Xây dựng 

số 50/2014/QH13. 

2. Các trường hợp thực hiện điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn. 

a) Đối với những xã đã có quy hoạch xây dựng nông thôn được duyệt nhưng chưa đáp ứng 

các chỉ tiêu về nông thôn mới quy định tại Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cấp xã, 

cấp huyện có liên quan theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn xuất hiện những thay 

đổi về chính sách, chủ trương, các quy hoạch cấp trên đã được phê duyệt làm thay đổi các 

dự báo của quy hoạch xây dựng nông thôn. 

c) Các biến động về địa lý- tự nhiên như: thay đổi ranh giới hành chính, sụt lở, lũ lụt, động 

đất và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến các dự báo về phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

3. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn quyết định việc điều 

chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật. 
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4. Khi điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn xác định rõ các yêu cầu, để đề xuất nội 

dung điều chỉnh như: sử dụng đất, giải pháp tổ chức không gian cho từng khu vực, giải pháp 

cải tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng, dịch vụ phù hợp với khả 

năng, nguồn lực và yêu cầu phát triển, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. 

Điều 20. Nội dung công bố quy hoạch xây dựng nông thôn 
Uỷ ban nhân dân xã có trách nhiệm công bố, công khai quy hoạch xây dựng nông thôn với 

các nội dung như sau: 

1. Đối với đồ án quy hoạch chung xây dựng xã: 

a) Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã; Quy định quản lý xây dựng 

theo quy hoạch. 

b) Sơ đồ quy hoạch không gian tổng thể xã.  

c) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 

d) Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng phục vụ sản xuất. 

2. Đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn: 

a) Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn; Quy 

định quản lý xây dựng theo quy hoạch.  

b) Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan.  

c) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. 

d) Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

3. Trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn, các dự án đầu tư xây dựng đã 

và đang triển khai cần được cập nhật và công bố kịp thời, đầy đủ để các tổ chức, cá nhân 

biết và giám sát thực hiện. 

Điều 21. Quy định quản lý và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng nông thôn 
1. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm quản lý quy hoạch thuộc địa giới hành chính do mình 

quản lý. 

2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn ban hành Quy 

định quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn. 

3. Nội dung Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch (theo Phụ lục số 02 ban hành kèm 

theo Thông tư này). 

4. Việc cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng được thực hiện theo Điều 43 của Luật 

Xây dựng năm 2014. 

Điều 22. Tổ chức cắm mốc chỉ giới xây dựng 
Thực hiện theo Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 23. Trách nhiệm thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng theo quy định tại Điều 28 Nghị định 

44/2015/NĐ-CP. 

2. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch–Kiến trúc (đối 

với TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên về tình hình 

lập, thực hiện theo quy hoạch xây dựng nông thôn đã được phê duyệt; định kỳ 6 tháng và 

hàng năm báo cáo Bộ Xây dựng. 

3. Vụ Quy hoạch – Kiến trúc có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn, theo 

dõi và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp 
Các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mà nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt trước 

thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì việc lập, thẩm định và phê duyệt thực hiện theo 

Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT- BTN&MT ngày 28/10/2011 của Bộ 

Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 25. Hiệu lực thi hành 
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1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2017 và thay thế cho Thông tư số 

09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy 

hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; Thông tư Liên tịch số 

13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, thẩm định, 

phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về 

Bộ Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ban Bí thư trung ương Đảng. 

- Ban chỉ đạo chương trình MTQG XD 

NTM; 

- Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc 

hội; 

- Viện kiểm sát tối cao; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc CP; 

- UBND, HĐND các tỉnh, TP trực thuộc 

TW; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- Công báo, Website: Chính phủ; Bộ Xây 

dựng; 

- Lưu: VP, Vụ QHKT.QĐ 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

Phan Thị Mỹ Linh 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

(Kèm theo Thông tư số: 02/2017/TT-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn) 

STT Mục đích sử dụng đất Ghi chú (*) 

1 Đất nông nghiệp  

1.1 Đất trồng lúa đất trồng lúa, đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng lúa 

nước còn lại, đất trồng lúa nương, 

1.2 Đất trồng trọt khác Đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hằng năm khác, đất 

bằng trồng cây hằng năm khác, đất nương rẫy trồng cây 

hằng năm khác. 

1.3 Đất rừng sản xuất Đất rừng sản xuất 

1.4 Đất rừng phòng hộ Đất rừng phòng hộ 

1.5 Đất rừng đặc dụng Đất rừng đặc dụng 

1.6 Đất nuôi trồng thủy sản Đất nuôi trồng thủy sản 

1.7 Đất làm muối Đất làm muối 

1.8  Đất nông nghiệp khác Đất nông nghiệp khác 

2 Đất xây dựng  

2.1 Đất ở Đất ở tại nông thôn 

2.2 Đất công cộng Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng cơ sở y tế, 

đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (chỉ tính đất các 

công trình phục vụ cấp xã); đất xây dựng cơ sở văn hóa 

(không bao gồm các công trình kinh doanh văn hóa) đất 

sinh hoạt cộng đồng; đất chợ, điểm bưu điện – văn hóa 

xã  

2.3 Đất cây xanh, thể dục, 

thể thao 

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao (chỉ tính đất xây 

dựng các công trình phục vụ cấp xã); đất vui chơi, giải 

trí công cộng (trừ bãi tắm) 

2.4 Đất tôn giáo, danh lam 

thắng cảnh, di tích, đình 

đền 

Đất có di tích lịch sử - văn hóa, đất danh lam thắng 

cảnh; đất cơ sở tôn giáo; đất cơ sở tín ngưỡng 

2.5 Đất công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp và làng nghề 

Đất cụm công nghiệp, đất khu công nghiệp, đất khu chế 

xuất (nằm trên địa bàn xã), đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp, 

2.6 Đất khoáng sản và sản 

xuất vật liệu xây dựng 

đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật 

liệu xây dựng, làm đồ gốm 

2.7 Đất xây dựng các chức 

năng khác 

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng cơ sở y tế, 

đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, Đất xây dựng cơ 

sở thể dục thể thao (không tính đất các công trình phục 

vụ cấp xã), bãi tắm biển; đất xây dựng cơ sở kinh doanh 

văn hóa, đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội, đất xây 

dựng cơ sở khoa học và công nghệ, đất xây dựng cơ sở 

ngoại giao, đất xây dựng các công trình sự nghiệp khác, 

đất thương mại dịch vụ, 

2.8 Đất hạ tầng kỹ thuật  

2.8.1 Đất giao thông  

2.8.2 Đất xử lý chất thải rắn đất bãi thải, xử lý chất thải 

2.8.3 Đất nghĩa trang, nghĩa 

địa 

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, hỏa táng 

2.8.4 Đất hạ tầng kỹ thuật 

khác 

Đất công trình năng lượng, đất công trình bưu chính, 

viễn thông (trừ điểm bưu điện – văn hóa xã, )các công 
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trình đầu mối phục vụ đời sống của người dân nông 

thôn như:cấp điện, cấp nước, thoát nước 

2.9  Đất hạ tầng phục vụ sản 

xuất 

Đất thủy lợi; đất phi nông nghiệp khác (kho, trạm, 

trại…) 

2.10 Đất quốc phòng, an ninh Đất quốc phòng, đất an ninh 

3 Đất khác  

3.1 Đất sông ngòi, kênh rạch, 

suối & mặt nước chuyên 

dùng 

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối, đất có mặt nước chuyên 

dùng, đất có mặt nước ven biển 

3.2 Đất chưa sử dụng Đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá 

không có rừng cây 

(*) Tên của các loại đất sử dụng trong phần Ghi chú được phù hợp với giải thích cách xác 

định tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

 

PHỤ LỤC SỐ 02 

ĐỀ CƯƠNG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO ĐỒ ÁN 

(Kèm theo Thông tư số: 02/2017/TT-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn) 

Chương I: Quy định chung 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

Điều 2. Phân vùng quản lý quy hoạch 
1. Ranh giới quy hoạch 

2. Quy mô, diện tích các khu chức năng trong vùng quy hoạch 

Chương II: Quy định cụ thể 
Mục 1. Quản lý theo Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới (quản 

lý cứng) 

Điều 3. Khu vực nhà ở dân cư: 
Các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu: 

+ Khu vực cải tạo: quy định về chiều cao tối đa, diện tích ô đất 

+ Khu vực xây mới: quy định về tầng cao, mật độ xây dựng, chiều cao công trình, chỉ giới 

xây dựng... 

Điều 4. Khu vực xây dựng công trình công cộng: 
1. Các công trình công cộng gồm: Trường học, trạm y tế, trụ sở UBND, chợ, nhà văn hóa, 

thể dục thể thao ... 

2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính để quản lý xây dựng: Mật độ xây dựng, chiều cao, hệ 

số sử dụng đất... 

Điều 5: Đất sản xuất 
1. Đất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp… 

2. Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ… 

Điều 6. Đất cây xanh 

Điều 7. Các khu vực bảo tồn, di tích, thắng cảnh, cấm xây dựng 

Điều 8. Khu vực dự trữ, an ninh quốc phòng 

Điều 9. Các công trình hạ tầng kỹ thuật 
1. Giao thông 

Quy định về lộ giới, chiều rộng, kết cấu mặt đường của các tuyến đường trục xã, liên xã, 

trục thôn, liên thôn. 

2. Cấp điện: Nguồn cấp, mạng lưới cấp. 

3. Cấp nước: Nguồn cấp, mạng lưới cấp. 

4. Thoát nước mưa: Phương án thoát, mạng lưới thoát, vị trí trạm bơm, cửa xả. 

5. Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang toàn xã và vệ sinh môi trường. 
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- Thoát nước thải: Phương án, vị trí trạm xử lý,công nghệ, công suất. 

- Thu gom và xử lý chất thải rắn: Phương án thu gom, cơ sở xử lý, công suất, công nghệ xử 

lý. 

- Nghĩa trang: Vị trí, quy mô, các hình thức táng. 

Mục 2. Quản lý theo đặc điểm của từng địa phương, vùng miền (quản lý mềm, theo 

hương ước vùng miền) 

Điều 9. Nhà ở dân cư nông thôn: 
- Về màu sắc, vật liệu công trình: theo tập quán từng vùng miền 

- Hình thức kiến trúc của từng loại nhà ở, công trình công cộng (tương ứng với từng vùng 

miền). 

- Cảnh quan: Hàng rào, cổng, cây xanh... 

Điều 10. Các công trình hạ tầng kỹ thuật 
1. Giao thông 

Quy định về chiều rộng, kết cấu mặt đường của các tuyến đường trong các đội, xóm, bản, 

ấp, bun... 

Cảnh quan đường làng, ngõ xóm 

2. Quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường. 

- Phương án thu gom vận chuyển. 

- Điểm thu gom. 

- Khoản cách an toàn môi trường, hạ tầng cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng công 

cộng. 

Chương III: Điều khoản thi hành 
Các quy định về tính pháp lý; kế hoạch tổ chức thực hiện quy định quản lý xây dựng theo đồ 

án quy hoạch xây dựng nông thôn. 

PHỤ LỤC SỐ 03 

QUY ĐỊNH HỆ THỐNG KÝ HIỆU BẢN VẼ TRONG HỒ SƠ NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN 

QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN 

(Kèm theo Thông tư số: 02/2017/TT-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn) 

PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG 
1. Hệ thống ký hiệu bản vẽ quy định tại Phụ lục này được sử dụng trong hồ sơ màu, hồ sơ 

đen trắng của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn theo Luật Xây dựng năm 

2014. 

2. Trong các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn, hệ thống ký hiệu bản vẽ được quy định 

trên cơ sở hệ thống trợ giúp của phần mềm Auto Cad. 

3. Đối với đồ án quy hoạch chung xây dựng xã hệ thống ký hiệu được thể hiện cho từng giai 

đoạn quy hoạch (ngắn hạn và dài hạn); Đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân 

cư nông thôn, hệ thống ký hiệu được thể hiện cho giai đoạn ngắn hạn. 

4. Ngoài những quy định trong hệ thống ký hiệu này, khi thể hiện bản vẽ quy hoạch xây 

dựng nông thôn còn phải tuân thủ theo các quy định ký hiệu chuyên ngành khác có liên 

quan. 

5. Trong trường hợp sử dụng các ký hiệu chưa có trong quy định thì phải có ghi chú kèm 

theo. 

PHẦN 2: QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ MÀU SẮC, ĐƯỜNG NÉT, KÝ HIỆU THỂ HIỆN 

TRONG HỒ SƠ NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN 
6. Bố cục bản vẽ thực hiện theo quy định tại PL3 đến PL4 kèm theo Thông tư số 

12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của 

nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng 

đặc thù. 

7. Ký hiệu bản vẽ hiện trạng, sử dụng đất và định hướng phát triển không gian trong hồ sơ 

nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn thực hiện theo KH-01 đến KH-03. 
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8. Ký hiệu bản vẽ hạ tầng kỹ thuật trong hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông 

thôn thực hiện theo quy định tại PL3 đến PL4 kèm theo Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 

29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 

xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù. 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 01/2017/TT-BXD Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017 

THÔNG TƯ 

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng 

và bảo trì công trình xây dựng; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát 

xây dựng. 

Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập dự 

án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, khảo sát phục vụ lập quy hoạch xây dựng 

và các công tác khảo sát khác có liên quan trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí khảo sát

xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách 

theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính 

phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 32/2015/NĐ-CP) và 

các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP). 

2. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định và quản lý chi

phí khảo sát xây dựng của các dự án sử dụng nguồn vốn khác vận dụng, áp dụng các quy 

định tại Thông tư này. 

Điều 3. Nguyên tắc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng 
1. Chi phí khảo sát xây dựng được xác định phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng

theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điều 12 Nghị định 

số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công 

trình xây dựng. 

2. Chi phí khảo sát xây dựng được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình và phù hợp

với các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng, các bước thiết kế, loại công tác khảo sát 

xây dựng, cấp công trình và các quy định có liên quan. 

3. Quản lý chi phí khảo sát xây dựng gồm: quản lý dự toán chi phí khảo sát xây dựng, quản

lý định mức dự toán khảo sát xây dựng và quản lý giá khảo sát xây dựng. 

4. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trong việc đảm bảo chất lượng khảo sát xây dựng

và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. 

Chương II 

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

Điều 4. Nội dung chi phí khảo sát xây dựng 

1. Chi phí khảo sát xây dựng được xác định bằng dự toán chi phí khảo sát xây dựng.

2. Dự toán chi phí khảo sát xây dựng bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu

thuế tính trước, chi phí khác phục vụ công tác khảo sát, thuế giá trị gia tăng và chi phí dự 

phòng. Nội dung các khoản mục chi phí như sau: 
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a) Chi phí trực tiếp bao gồm chi phí vật liệu, nhiên liệu; chi phí nhân công và chi phí máy, 

thiết bị khảo sát. 

b) Chi phí chung bao gồm chi phí quản lý của doanh nghiệp thực hiện công tác khảo sát xây 

dựng, chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục 

vụ khảo sát xây dựng tại công trường và một số chi phí khác có liên quan. 

c) Thu nhập chịu thuế tính trước là khoản lợi nhuận của doanh nghiệp khảo sát xây dựng 

được dự tính trước trong dự toán chi phí khảo sát xây dựng. 

đ) Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát gồm chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát xây 

dựng trên cơ sở nhiệm vụ khảo sát xây dựng được phê duyệt, lập báo cáo kết quả khảo sát 

xây dựng và chi phí hạng mục chung. 

đ) Thuế giá trị gia tăng là khoản thuế phải nộp theo quy định. 

e) Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và yếu tố trượt giá trong thời gian 

khảo sát xây dựng. 

Điều 5. Phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng 

1. Tùy theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện cụ thể để thực hiện các công tác khảo sát xây dựng 

của từng công trình, dự án, dự toán chi phí khảo sát xây dựng được xác định theo một trong 

các phương pháp sau: 

a) Xác định theo khối lượng và đơn giá khảo sát xây dựng; 

b) Xác định theo khối lượng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát 

và bảng giá tương ứng. 

2. Các phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng hướng dẫn tại phụ lục kèm 

theo Thông tư này. 

Điều 6. Xác định một số khoản chi phí có liên quan đến khảo sát xây dựng 

1. Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng xác định bằng 3% của dự toán chi phí khảo sát 

xây dựng tương ứng. 

2. Chi phí giám sát khảo sát xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây 

dựng công bố. 

Chương III 

QUẢN LÝ CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

Điều 7. Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng 

Chủ đầu tư, người đứng đầu cơ quan được giao chuẩn bị dự án có trách nhiệm tổ chức thẩm 

định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng cùng với nhiệm vụ khảo sát xây dựng. 

Điều 8. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng 

1. Dự toán chi phí khảo sát xây dựng đã phê duyệt được điều chỉnh trong trường hợp nhiệm 

vụ khảo sát xây dựng có sự điều chỉnh, bổ sung. 

2. Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng điều 

chỉnh. 

Điều 9. Quản lý định mức dự toán khảo sát xây dựng 

1. Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán khảo sát xây dựng theo quy định tại khoản 1 

Điều 34 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan vận 

dụng, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. 

2. Quản lý đinh mức khảo sát xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 

32/2015/NĐ-CP. 

Điều 10. Quản lý giá khảo sát xây dựng 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh) giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác 

định giá vật liệu khảo sát xây dựng, giá nhân công khảo sát xây dựng, giá ca máy và thiết bị 

khảo sát và đơn giá khảo sát xây dựng làm cơ sở để công bố giá khảo sát xây dựng phục vụ 

việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. 

2. Chủ đầu tư tổ chức xác định dự toán khảo sát xây dựng trên cơ sở phương pháp xác định 

giá khảo sát xây dựng, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện 

và biện pháp thi công cụ thể của công trình. 
1441



3. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực để lập, thẩm tra nhiệm vụ, 

đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng. Chi phí thẩm tra được xác định bằng cách lập dự toán. 

Chương IV  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 11. Xử lý chuyển tiếp 

1. Đối với dự toán chi phí khảo sát xây dựng đã phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của 

Thông tư này nhưng chưa ký hợp đồng thực hiện công tác khảo sát thì chủ đầu tư xem xét, 

quyết định việc áp dụng hướng dẫn của Thông tư này để điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát 

xây dựng. 

2. Đối với các công tác khảo sát xây dựng đã ký hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hợp 

đồng đã ký. 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2017. Thông tư số 17/2013/TT-BXD 

ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây 

dựng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ 

Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết. 

 

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- HĐNĐ, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc TW; 

- Văn phòng TW Đảng và các ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Cơ quan TW các đoàn thể; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư 

pháp; 

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 

Nhà nước; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Công báo, Website Chính phủ, 

Website Bộ Xây dựng; 

- Lưu: VT, Vụ KTXD, Viện KTXD 

(300b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Bùi Phạm Khánh 
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PHỤ LỤC 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng) 

Dự toán chi phí khảo sát xây dựng được xác định trên cơ sở vận dụng một trong các phương 

pháp sau: 

I. Phương pháp xác định theo khối lượng và đơn giá khảo sát xây dựng 

1. Dự toán chi phí khảo sát xây dựng xác định theo phương pháp này sử dụng công thức 

sau: 

Gks = [(T + C + TL) + Cpvks] x (1 + TGTGT) + Cdp (1) 

Trong đó:  

- Gks : Dự toán chi phí khảo sát xây dựng; 

- T : Chi phí trực tiếp; 

- C : Chi phí chung; 

- TL : Thu nhập chịu thuế tính trước; 

- Cpvks : Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát xây dựng; 

- TGTGT : Thuế suất thuế GTGT quy định cho công tác khảo sát xây dựng; 

- CDP : Chi phí dự phòng. 

2. Xác định các khoản mục chi phí: 

a) Chi phí trực tiếp (T) xác định theo công thức sau: 






h

1j

mks
jj

m

1j

nc
jj

n

1j

vl
jj DQDQDQT  (2) 

- Qj : Khối lượng công tác khảo sát xây dựng thứ j được xác định phù hợp với nhiệm vụ 

khảo sát xây dựng; 

- mks
j

nc
j

vl
j D,D,D  là đơn giá vật liệu, nhiên liệu; đơn giá nhân công; đơn giá máy và thiết bị 

khảo sát để hoàn thành công tác khảo sát xây dựng thứ j của công trình. Đơn giá vật liệu, 

nhiên liệu; đơn giá nhân công; đơn giá máy và thiết bị khảo sát được vận dụng đơn giá do 

cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc xác định theo hướng dẫn sau: 

+ Đơn giá vật liệu, nhiên liệu vl
jD xác định theo công thức: 






n

1i

vlvl
ii

vl
j )K1()GV(D  (3) 

Trong đó: 

• Vi: Mức hao phí vật liệu, nhiên liệu thứ i (i=1÷n) tính cho một đơn vị khối lượng công tác 

khảo sát xây dựng theo định mức dự toán khảo sát xây dựng; 

• vl
iG : Giá của một đơn vị khối lượng vật liệu, nhiên liệu thứ i(i=1÷n) được xác định theo 

mức giá do cơ quan có thẩm quyền công bố. Trường hợp loại vật liệu, nhiên liệu không có 

trong công bố giá của cơ quan có thẩm quyền được xác định theo báo giá phù hợp với thời 

điểm lập đơn giá và giá thị trường nơi thực hiện công tác khảo sát xây dựng. 

• Kvl: Hệ số chi phí vật liệu, nhiên liệu khác (nếu có) so với tổng chi phí vật liệu, nhiên liệu 

chủ yếu xác định trong định mức dự toán khảo sát xây dựng. 

+ Đơn giá nhân công ( nc
jD ) xác định theo công thức: 

)GN(D
n

1i

nc
ii

nc
j 



  (4) 

Trong đó: 

• Ni: Mức hao phí ngày công của kỹ sư, công nhân cho một đơn vị khối lượng công tác khảo 

sát xây dựng thứ i (i=1÷n) theo định mức dự toán khảo sát xây dựng; 

• Gnc: Giá nhân công của kỹ sư, nhân công trực tiếp khảo sát được xác định theo hướng dẫn 

của UBND cấp tỉnh nơi thực hiện công tác khảo sát xây dựng hoặc theo hướng dẫn của Bộ 

Xây dựng. 

+ Đơn giá ca máy và thiết bị khảo sát ( mks
jD ) xác định theo công thức: 
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  (5) 

Trong đó: 

• Mi: Mức hao phí ca máy của loại máy, thiết bị khảo sát chính thứ i (i=1÷n) tính cho một 

đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng theo định mức dự toán khảo sát xây dựng; 

• mks
iG : Giá ca máy của loại máy, thiết bị khảo sát chính thứ i (i=1÷n) theo bảng giá ca máy 

do cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc giá thuê máy phù hợp với thời điểm lập đơn giá và 

giá thị trường tại nơi thực hiện công tác khảo sát xây dựng; 

• Kmks: Hệ số chi phí máy khác (nếu có) so với tổng chi phí máy, thiết bị khảo sát chủ yếu 

xác định trong định mức dự toán khảo sát xây dựng. 

b) Chi phí chung (C) tính bằng tỷ lệ % trên chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp (T), cụ 

thể như sau: 

Chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp (tỷ đồng) ≤ 1 1 ÷ ≤ 2 > 2 

Định mức tỷ lệ chi phí chung C (%) 70 65 60 

c) Thu nhập chịu thuế tính trước (TL) xác định bằng 6% trên tổng chi phí trực tiếp (T) và 

chi phí chung (C). 

d) Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát xây dựng (Cpvks) xác định theo công thức: 

Cpvks = Cpabc + Chmc (6) 

Trong đó: 

- Cpabc: Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát, lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng xác 

định bằng tỷ lệ % trên tổng chi phí trực tiếp (T), chi phí chung (C) và thu nhập chịu thuế 

tính trước (TL); 

Tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung và thu nhập chịu 

thuế tính trước (tỷ đồng) 

≤ 2 > 2 

Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (%) 2 1,5 

Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng (%) 3 2,5 

- Chmc: Chi phí hạng mục chung bao gồm chi phí chỗ ở tạm thời tại hiện trường; chi phí di 

chuyển máy và thiết bị khảo sát; chi phí đảm bảo an toàn giao thông và chi phí bảo hiểm 

trách nhiệm nghề nghiệp. Tùy theo loại công tác khảo sát, khối lượng công tác khảo sát, 

điều kiện thực tế của công tác khảo sát và cấp công trình, chi phí hạng mục chung xác định 

trong khoảng từ 5% đến 8% trên tổng chi phí trực tiếp (T), chi phí chung (C) và thu nhập 

chịu thuế tính trước (TL). Trường hợp chi phí hạng mục chung xác định theo tỷ lệ phần 

trăm (%) nêu trên không đủ chi phí thì lập dự toán cụ thể đối với khoản chi phí này. 

đ) Thuế suất thuế giá trị gia tăng (TGTGT) xác định theo quy định đối với công tác khảo sát 

xây dựng. 

e) Chi phí dự phòng (Cdp) được xác định tối đa bằng 10% trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí 

chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí khác phục vụ công tác khảo sát và thuế giá trị 

gia tăng. 

II. Phương pháp xác định trên cơ sở khối lượng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân 

công; máy và thiết bị khảo sát và bảng giá tương ứng 

1. Khối lượng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát xác định 

bằng tổng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát cho từng khối 

lượng công tác khảo sát xây dựng, cụ thể như sau: 

a) Xác định từng khối lượng công tác khảo sát xây dựng; 

b) Xác định khối lượng các loại vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát 

tương ứng với từng khối lượng công tác khảo sát xây dựng theo nhiệm vụ khảo sát xây dựng 

thông qua mức hao phí về vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát để hoàn 

thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng. 
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c) Tính tổng khối lượng hao phí từng loại vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị 

khảo sát xây dựng bằng cách tổng hợp hao phí tất cả các loại vật liệu, nhân công, máy và 

thiết bị khảo sát xây dựng giống nhau của các công tác khảo sát xây dựng khác nhau. 

2. Bảng giá vật liệu, nhiên liệu; giá nhân công; giá ca máy và thiết bị khảo sát tương ứng 

xác định như sau: 

a) Giá vật liệu, nhiên liệu xác định theo mức giá do cơ quan có thẩm quyền công bố. Trường 

hợp loại vật liệu, nhiên liệu không có trong công bố giá của cơ quan có thẩm quyền được 

xác định theo báo giá phù hợp với thời điểm lập dự toán và giá thị trường nơi thực hiện 

công tác khảo sát xây dựng. 

b) Giá nhân công xác định theo hướng dẫn của UBND cấp tỉnh nơi thực hiện công tác khảo 

sát xây dựng hoặc theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

c) Giá ca máy và thiết bị khảo sát xây dựng xác định theo công bố của cơ quan có thẩm 

quyền hoặc giá thuê máy phù hợp với thời điểm lập dự toán và giá thị trường tại nơi thực 

hiện công tác khảo sát xây dựng. 

3. Ngoài chi phí trực tiếp của dự toán chi phí khảo sát xây dựng xác định theo khoản 1 và 2 

Điều này, các khoản mục chi phí còn lại của dự toán chi phí khảo sát xây dựng xác định 

tương tự như hướng dẫn tại điểm b, c, d, đ, e mục I của Phụ lục này. 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 03/2017/TT-BXD Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng 

và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 46/2015/NĐ-CP); 

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng; 

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn xác định chi phí thực hiện các công việc bảo trì công trình xây 

dựng quy định tại Điều 37 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này áp dụng đối với chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình xây

dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định dự toán chi phí bảo trì thực 

hiện bảo trì công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước 

ngoài ngân sách. 

2. Khuyến khích các công trình sử dụng nguồn vốn khác để thực hiện bảo trì công trình xây

dựng áp dụng các quy định tại Thông tư này. 

Điều 3. Nguyên tắc xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng 
1. Chi phí bảo trì công trình xây dựng được xác định bằng dự toán bảo trì công trình xây

dựng. 

2. Dự toán bảo trì công trình xây dựng (gọi tắt là dự toán bảo trì) là toàn bộ chi phí cần thiết

được xác định theo yêu cầu các công việc cần phải thực hiện phù hợp với quy trình bảo trì 

công trình xây dựng được duyệt. Dự toán bảo trì có thể gồm một, một số hoặc toàn bộ các 

nội dung chi phí trong thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo yêu cầu của quy trình bảo 

trì công trình xây dựng được duyệt. 

3. Dự toán bảo trì được xác định phù hợp với quy trình bảo trì công trình xây dựng được

duyệt hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo trì (gọi tắt là quy trình bảo trì công trình được duyệt). 

4. Căn cứ kế hoạch bảo trì công trình xây dựng (gọi tắt là kế hoạch bảo trì) trên cơ sở quy

trình bảo trì công trình được duyệt và hiện trạng công trình: 

a) Dự toán bảo trì được lập định kỳ hàng năm hoặc định kỳ theo giai đoạn (đối với công tác

sửa chữa) cho từng nội dung công việc được thực hiện. 

b) Trường hợp cần thiết phải thực hiện các công việc đột xuất chưa có trong kế hoạch bảo

trì thì chi phí thực hiện các công việc này được bổ sung vào kế hoạch bảo trì. 

5. Chi phí bảo trì được xác định đúng phương pháp, đủ các khoản mục chi phí theo quy

định, hiện trạng công trình và mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí. 

Điều 4. Các loại chi phí bảo trì công trình xây dựng 
1. Chi phí lập, thẩm tra quy trình bảo trì công trình xây dựng (nếu có);

2. Chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm gồm:

a) Chi phí lập kế hoạch bảo trì công trình (gồm chi phí lập kế hoạch, lập dự toán bảo trì

công trình xây dựng, thẩm định, thẩm tra và các chi phí khác có liên quan); 

b) Chi phí kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ;

c) Chi phí bảo dưỡng theo kế hoạch bảo trì hàng năm của công trình;

d) Chi phí lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình xây dựng.

3. Chi phí sửa chữa công trình định kỳ và đột xuất;

4. Chi phí kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo trì (nếu có);
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5. Chi phí quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì, kiểm tra công trình đột xuất theo 

yêu cầu (nếu có); 

6. Chi phí đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác 

sử dụng; 

7. Các chi phí cần thiết khác có liên quan. 

Điều 5. Phương pháp xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng 
1. Phương pháp xác định chi phí bảo trì công trình: 

a) Định mức chi phí theo tỷ lệ phần trăm (%); 

b) Khối lượng và đơn giá, trong đó gồm: khối lượng công việc thực hiện theo kế hoạch bảo 

trì và đơn giá bảo trì; khối lượng, số lượng chuyên gia được xác định theo yêu cầu cụ thể 

của từng loại công việc, nội dung, tiến độ thực hiện công việc, trình độ chuyên môn của 

từng chuyên gia, đơn giá tiền lương phù hợp với từng chuyên gia và các chi phí cần thiết 

khác có liên quan; 

c) Kết hợp các phương pháp nêu trên. 

2. Các loại chi phí bảo trì công trình xây dựng quy định tại Điều 4 Thông tư này được xác 

định như sau: 

a) Chi phí lập, thẩm tra quy trình bảo trì công trình xây dựng được xác định trong chi phí 

thiết kế kỹ thuật (đối với công trình yêu cầu thiết kế 3 bước) hoặc chi phí thiết kế bản vẽ thi 

công (đối với công trình yêu cầu thiết kế 2 bước và 1 bước). Chi phí thẩm tra quy trình bảo 

trì công trình xây dựng được xác định trong chi phí thẩm tra thiết kế công trình. Trường hợp 

công trình xây dựng đang được đầu tư xây dựng hoặc đã được đưa vào sử dụng nhưng chưa 

có quy trình bảo trì thì chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình phải tổ 

chức lập quy trình bảo trì cho công trình. Chi phí các công việc này được lập dự toán theo 

phương pháp khối lượng và đơn giá như hướng dẫn tại điểm b Khoản 1 Điều này. 

b) Chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm đối với các loại công trình xây 

dựng chuyên ngành do Bộ Xây dựng thống nhất quản lý nhà nước theo quy định tại Khoản 

1 Điều 51 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP được xác định trên cơ sở định mức chi phí theo tỷ 

lệ phần trăm (%) như hướng dẫn tại Phụ lục Thông tư này. Đối với các loại công trình xây 

dựng chuyên ngành quy định tại Khoản 2 Điều 51 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP thì tùy theo 

tính chất, đặc điểm các loại hình công trình mà các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành hướng dẫn phương pháp xác định chi phí này cho phù hợp. 

c) Chi phí sửa chữa công trình, chi phí kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác 

bảo trì, chi phí quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì, chi phí đánh giá an toàn chịu 

lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác sử dụng được lập dự toán theo 

phương pháp khối lượng và đơn giá hoặc phương pháp kết hợp được hướng dẫn tại điểm c 

Khoản 1 Điều này. 

d) Đối với các chi phí cần thiết khác có liên quan thì tùy theo tính chất, đặc điểm của từng 

chi phí để lựa chọn phương pháp xác định chi phí cho phù hợp với quy định. 

Điều 6. Định mức xây dựng phục vụ bảo trì công trình xây dựng 
1. Định mức xây dựng phục vụ bảo trì công trình xây dựng được xác định trên cơ sở tham 

khảo, áp dụng, vận dụng các định mức xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền công bố. 

2. Trường hợp cần phải xây dựng định mức xây dựng phục vụ bảo trì cho các công việc mới 

hoặc điều chỉnh các định mức xây dựng đã được công bố để phù hợp với tính chất, đặc 

điểm, điều kiện, biện pháp thi công, yêu cầu kỹ thuật các công việc bảo trì công trình nói 

trên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức xây dựng hoặc điều chỉnh 

và có thể thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy 

định để xác định định mức mới hoặc điều chỉnh định mức làm cơ sở để xác định chi phí bảo 

trì. 

3. Việc tham khảo, áp dụng, vận dụng định mức xây dựng phục vụ bảo trì công trình xây 

dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới theo các hướng dẫn và quy định về quản 

lý định mức xây dựng hiện hành. 

Điều 7. Quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng 
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1. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, 

phê duyệt dự toán bảo trì công trình hoặc thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ 

điều kiện năng lực theo quy định để lập, thẩm tra dự toán bảo trì công trình xây dựng làm cơ 

sở phê duyệt dự toán bảo trì công trình xây dựng. Trường hợp dự toán sửa chữa, cải tạo, 

nâng cấp công trình có chi phí từ 5 trăm triệu đồng trở lên thì thực hiện theo quy định tại 

điểm b Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. 

2. Chi phí lập và thẩm tra quy trình bảo trì công trình xây dựng được tính bổ sung vào chi 

phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình trong tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán chi phí 

bảo trì công trình trong trường hợp công trình xây dựng của dự án đang thực hiện đầu tư xây 

dựng nhưng chưa triển khai việc lập quy trình bảo trì công trình hoặc công trình xây dựng 

đã đưa vào khai thác sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì xây dựng. 

3. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình chịu trách nhiệm quản lý, thanh toán, 

quyết toán chi phí bảo trì công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 5 Điều 42 Nghị định 

số 46/2015/NĐ-CP. 

4. Trường hợp cần phải điều chỉnh quy trình bảo trì công trình xây dựng như quy định tại 

khoản 5 Điều 38 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP thì căn cứ vào các nội dung công việc cụ thể 

cần phải điều chỉnh để xác định dự toán chi phí bảo trì điều chỉnh và được tính trong dự 

toán chi phí bảo trì công trình. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 
1. Chủ đầu tư tổ chức lập, phê duyệt quy trình bảo trì theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. 

2. Sau khi công trình xây dựng đưa vào khai thác, sử dụng thì chủ sở hữu hoặc người quản 

lý sử dụng công trình có trách nhiệm lập kế hoạch bảo trì theo quy trình bảo trì công trình 

xây dựng được duyệt và chi phí bảo trì công trình từng năm, kể cả chi phí sửa chữa định kỳ 

đối với công trình đến kỳ sửa chữa theo kế hoạch bảo trì. 

3. Nguồn kinh phí bảo trì công trình thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định 

số 46/2015/NĐ-CP. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/5/2017 và thay thế Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 

25/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây 

dựng. 

  

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng TW Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- Cơ quan TW của các đoàn thể; 

- Viện Kiểm sát ND tối cao; 

- Toà án Nhân dân tối cao; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo; 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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PHỤ LỤC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ Xây dựng) 

BẢNG ĐỊNH MỨC TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CHI PHÍ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC 

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM 

Đơn vị tính: % 

Stt Loại công trình Định mức (t) 

1 Công trình dân dụng 0,08 ÷ 0,1 

2 
Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình công 

nghiệp nhẹ 
0,06 ÷ 0,1 

3 Công trình hạ tầng kỹ thuật 0,18 ÷ 0,25  

4 
Công trình giao thông trong đô thị trừ công trình đường sắt, 

công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ 
0,2 ÷ 0,4 

Hướng dẫn sử dụng: 

1. Chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm được xác định bằng định mức 

tỷ lệ phần trăm (%) theo bảng trên nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị công trình 

(không bao gồm phần thiết bị công nghệ của công trình) tính theo suất vốn đầu tư của công 

trình cùng loại và cùng cấp tại thời điểm lập kế hoạch bảo trì công trình như sau: 

CBTHN = t x (CXD + CTB) 

Trong đó: 

CBTHN: Chi phí bảo trì định kỳ hàng năm của đối tượng công trình cần bảo trì. 

t: tỷ lệ phần trăm (%) được xác định theo bảng trên. 

CXD; CTB: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị của dự án được tính theo suất vốn đầu tư của 

công trình cùng loại và cùng cấp tại thời điểm lập kế hoạch bảo trì công trình. 

2. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình xây dựng quyết định định mức tỷ lệ 

phần trăm (%) trong phạm vi tỷ lệ nêu trên căn cứ vào các điều kiện cụ thể về quản lý, khai 

thác, tuổi thọ, loại, cấp công trình. Trường hợp chi phí thực hiện các công việc bảo trì định 

kỳ hàng năm được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) như bảng trên chưa phù hợp 

với thực tế thực hiện công tác bảo trì thì chủ sở hữu trực tiếp quản lý, sử dụng công trình 

hoặc người quản lý, sử dụng công trình (trường hợp được chủ sở hữu công trình ủy quyền 

quản lý, sử dụng) báo cáo chủ sở hữu điều chỉnh định mức tỷ lệ làm cơ sở xác định chi phí 

thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm. 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 04/2017/TT-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; 

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động; 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi 

công xây dựng công trình. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; tổ

chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng (sau 

đây viết tắt là máy, thiết bị, vật tư); hướng dẫn khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo và giải 

quyết sự cố sập, đổ máy, thiết bị, vật tư sử dụng trong thi công xây dựng công trình. 

2. Ngoài các nội dung quy định tại Thông tư này thì việc quản lý an toàn lao động trong thi

công xây dựng công trình phải tuân theo các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động và pháp luật khác có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây 

dựng trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
1. An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là giải pháp phòng, chống tác động

của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm bảo đảm không làm suy giảm sức khỏe, 

thương tật, tử vong đối với con người, ngăn ngừa sự cố gây mất an toàn lao động trong quá 

trình thi công xây dựng công trình. 

2. Quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là hoạt động quản lý của

các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của Thông tư này và pháp 

luật khác có liên quan nhằm đảm bảo các yêu cầu về an toàn lao động trong thi công xây 

dựng công trình. 

3. Kiểm định viên là người hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, chịu trách nhiệm

trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo, giám sát thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối 

với máy, thiết bị, vật tư. 
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Chương II 

QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Điều 4. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng công trình 
1. Trước khi khởi công xây dựng công trình, nhà thầu tổ chức lập, trình chủ đầu tư chấp 

thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động. Kế hoạch này được xem xét định kỳ hoặc đột 

xuất để điều chỉnh phù hợp với thực tế thi công trên công trường. Nội dung cơ bản của kế 

hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo quy định tại Phụ lục I Thông tư này. 

2. Tổ chức bộ phận quản lý an toàn lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 

39/2016/NĐ-CP và tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đối với phần 

việc do mình thực hiện. 

3. Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động 

trong thi công xây dựng công trình đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. Nhà 

thầu phụ có trách nhiệm thực hiện các quy định nêu tại Điều này đối với phần việc do mình 

thực hiện. 

4. Tổ chức lập biện pháp thi công riêng, chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ 

mất an toàn lao động cao được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong 

xây dựng công trình. 

5. Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an 

toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công. 

6. Khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá 

trình thi công xây dựng công trình. 

7. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo chủ đầu tư về kết quả thực hiện công tác quản lý an toàn 

lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng. 

8. Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 5. Trách nhiệm của chủ đầu tư 
1. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do 

nhà thầu lập và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của nhà thầu. 

2. Phân công và thông báo nhiệm vụ, quyền hạn của người quản lý an toàn lao động theo 

quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Xây dựng tới các nhà thầu thi công xây dựng công 

trình. 

3. Tổ chức phối hợp giữa các nhà thầu để thực hiện quản lý an toàn lao động và giải quyết 

các vấn đề phát sinh về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. 

4. Đình chỉ thi công khi phát hiện nhà thầu vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao 

động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động. 

Yêu cầu nhà thầu khắc phục để đảm bảo an toàn lao động trước khi cho phép tiếp tục thi 

công. 

5. Chỉ đạo, phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra tai 

nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; khai báo sự cố gây mất an toàn lao động; 

phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết, điều tra sự cố về máy, thiết bị, vật tư theo 

quy định tại Điều 18, Điều 19 Thông tư này; tổ chức lập hồ sơ xử lý sự cố về máy, thiết bị, 

vật tư theo quy định tại Điều 20 Thông tư này. 

6. Trường hợp chủ đầu tư thuê nhà thầu tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công 

xây dựng công trình, chủ đầu tư được quyền giao cho nhà thầu này thực hiện một hoặc một 

số trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định tại Điều này thông qua hợp đồng tư vấn xây 

dựng. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát việc thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng, xử lý 

các vấn đề liên quan giữa nhà thầu tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công xây 

dựng công trình với các nhà thầu khác và với chính quyền địa phương trong quá trình thi 

công xây dựng công trình. 

7. Trường hợp áp dụng loại hợp đồng tổng thầu thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ - thi 

công xây dựng công trình (EPC) hoặc hợp đồng chìa khóa trao tay (sau đây viết tắt là tổng 

thầu), trách nhiệm quản lý an toàn lao động được quy định như sau: 
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a) Chủ đầu tư được quyền giao cho tổng thầu thực hiện một hoặc một số trách nhiệm của 

chủ đầu tư theo quy định tại Điều này thông qua hợp đồng xây dựng. Chủ đầu tư có trách 

nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng xây dựng và việc tuân thủ các quy định về 

quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của tổng thầu; 

b) Tổng thầu thực hiện các trách nhiệm do chủ đầu tư giao theo quy định tại điểm a khoản 

này và thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 4 Thông tư này đối với phần việc do mình 

thực hiện. 

8. Việc thực hiện các quy định nêu tại Điều này của chủ đầu tư không làm giảm trách nhiệm 

về đảm bảo an toàn lao động của các nhà thầu thi công xây dựng đối với các phần việc do 

mình thực hiện. 

Điều 6. Trách nhiệm của bộ phận quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây 

dựng công trình 
1. Triển khai thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng công 

trình đã được chủ đầu tư chấp thuận. 

2. Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ xảy ra tai nạn và 

các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu người lao động sử dụng đúng và 

đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát việc 

tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động đối với người lao động; quản lý số lượng người lao 

động làm việc trên công trường. 

3. Khi phát hiện vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động hoặc các nguy cơ xảy ra 

tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động thì phải có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, 

xử lý theo quy định nội bộ của nhà thầu; quyết định việc tạm dừng thi công xây dựng đối 

với công việc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; đình chỉ 

tham gia lao động đối với người lao động không tuân thủ biện pháp kỹ thuật an toàn hoặc vi 

phạm các quy định về sử dụng dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong thi công xây dựng 

và báo cáo cho chỉ huy trưởng công trường. 

4. Chủ động tham gia ứng cứu, khắc phục tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; 

tham gia ứng cứu khẩn cấp khi có yêu cầu của chủ đầu tư, người sử dụng lao động hoặc cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 7. Trách nhiệm của người lao động trên công trường xây dựng 
1. Thực hiện các quy định tại Điều 17 Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

2. Từ chối thực hiện các công việc được giao khi thấy không đảm bảo an toàn lao động sau 

khi đã báo cáo với người phụ trách trực tiếp nhưng không được khắc phục, xử lý hoặc nhà 

thầu không cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo đúng quy định. 

3. Chỉ nhận thực hiện những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 

sau khi đã được huấn luyện và cấp thẻ an toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 8. Kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình 

của cơ quan chuyên môn về xây dựng 
1. Nội dung kiểm tra bao gồm: sự tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý an toàn lao 

động của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; việc lập và thực 

hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động của chủ đầu tư và các nhà thầu trên công trường 

xây dựng. 

2. Tổ chức kiểm tra an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình: 

a) Đối với công trình xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP, 

thẩm quyền kiểm tra thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-

CP; 

b) Đối với công trình còn lại, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm tra. 

3. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này thực hiện kiểm tra như sau: 

a) Kiểm tra theo kế hoạch định kỳ, đột xuất hoặc phối hợp kiểm tra đồng thời với kiểm tra 

công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại khoản 8 Điều 34 Nghị định 

59/2015/NĐ-CP; 

b) Phối hợp kiểm tra theo kế hoạch của cơ quan quản lý nhà nước về lao động. 
1452



Điều 9. Chi phí thực hiện đảm bảo an toàn lao động 
1. Chi phí thực hiện đảm bảo an toàn lao động gồm: 

a) Chi phí lập và thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn; 

b) Chi phí huấn luyện an toàn lao động; thông tin, tuyên truyền về an toàn lao động; 

c) Chi phí trang cấp dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; 

d) Chi phí cho công tác phòng, chống cháy, nổ; 

đ) Chi phí phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động; 

e) Chi phí ứng phó sự cố gây mất an toàn lao động, xử lý tình trạng khẩn cấp; 

g) Chi phí cho việc kiểm tra công tác an toàn lao động của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng. 

2. Nguyên tắc xác định chi phí nêu tại khoản 1 Điều này như sau: 

a) Các chi phí quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều này được tính trong chi phí 

hạng mục chung thuộc chi phí khác của dự toán xây dựng công trình. Chi phí này phải được 

dự tính trong giá gói thầu, nhà thầu không được giảm bớt chi phí này trong quá trình đấu 

thầu; 

b) Chi phí quy định tại điểm g khoản 1 Điều này xác định theo quy định tại Điều 14 Thông 

tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

Chương III 

QUẢN LÝ ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ 

AN TOÀN LAO ĐỘNG SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG 

Điều 10. Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng 

trong thi công xây dựng 
1. Các loại máy, thiết bị, vật tư quy định tại Mục III Phụ lục Ib Nghị định 44/2016/NĐ-CP 

phải được kiểm định theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

2. Trường hợp phạm vi hoạt động của máy, thiết bị thi công vượt khỏi mặt bằng công 

trường hoặc do điều kiện thi công, thiết bị thi công phải đặt ở ngoài phạm vi công trường 

tạo ra vùng nguy hiểm có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng thì nhà thầu thi công 

xây dựng phải lập và trình chủ đầu tư phê duyệt biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn cho 

người, tài sản, công trình lân cận, báo cáo cơ quan có thẩm quyền ở địa phương nơi thi công 

công trình và phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư 

quy định tại khoản 1 Điều này phải được Bộ Xây dựng cấp, gia hạn, cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. 

4. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 

44/2016/NĐ-CP. 

5. Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng (sau đây viết tắt là cơ quan chuyên môn) có 

thẩm quyền cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định viên cho kiểm định viên thực hiện kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư quy định tại khoản 1 Điều này. 

6. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định viên theo quy định tại Điều 11, Điều 12 

Nghị định 44/2016/NĐ-CP. 

Điều 11. Hình thức tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động 
1. Kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải được huấn luyện, bồi 

dưỡng và sát hạch theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định 44/2016/NĐ-CP và được quy 

định thành các nhóm như sau: 

a) Nhóm 1: Kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với hệ giàn 

giáo; thanh, cột chống tổ hợp; hệ thống cốp pha trượt; hệ thống cốp pha leo; hệ giàn thép 

ván khuôn trượt; 

b) Nhóm 2: Kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy 

khoan, máy ép cọc, máy đóng cọc chuyên dùng có hệ thống tời nâng; máy bơm bê tông; 
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c) Nhóm 3: Kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với cần trục 

tháp; máy vận thăng sử dụng trong thi công xây dựng; sàn treo nâng người sử dụng trong thi 

công xây dựng; 

d) Nhóm 4: Kiểm định viên thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy thi 

công công trình ngầm, hầm, gồm: máy và thiết bị trong các công nghệ đào hở; máy và thiết 

bị trong các công nghệ đào kín; máy thi công tuyến ngầm bằng công nghệ khiên và tổ hợp 

khiên; máy sản xuất bê tông công trình ngầm. 

2. Kiểm định viên phải tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động ít nhất một lần trong thời gian chứng chỉ kiểm định viên còn hiệu lực và thời gian bồi 

dưỡng giữa hai lần không được vượt quá 30 tháng. 

3. Kết thúc khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, 

kiểm định viên phải tham gia sát hạch theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư này. 

Điều 12. Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động 
1. Nội dung huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động gồm phần lý thuyết 

và phần thực hành được quy định trong chương trình khung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp 

vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. 

2. Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động: 

a) Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn 

lao động; 

c) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; các thông 

tin quản lý nhà nước về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trên toàn quốc; 

b) Kiến thức tổng hợp về các máy, thiết bị phục vụ cho việc kiểm định, các kỹ năng, kinh 

nghiệm và các nội dung cần thiết khác có liên quan. 

3. Bộ Xây dựng ban hành chương trình khung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động. 

Điều 13. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch và cấp giấy chứng nhận hoàn thành 

khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 
1. Cơ quan chuyên môn có trách nhiệm: 

a) Lựa chọn đơn vị thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn 

lao động là các đơn vị đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và có tài liệu, giáo trình huấn luyện, bồi 

dưỡng phù hợp với chương trình khung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động; 

b) Kiểm tra và chấp thuận kế hoạch hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động quy định tại khoản 2 Điều này; 

c) Công bố thông tin của tổ chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao động trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. 

2. Kế hoạch tổ chức khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động bao gồm các nội dung sau: 

a) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động; số lượng học viên dự kiến tham gia; 

b) Tài liệu, giáo trình huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; 

danh sách giảng viên tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn 

lao động; 

c) Kế hoạch tổ chức sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sau khi kết thúc 

khóa huấn luyện, bồi dưỡng. 

3. Sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động: 

a) Nội dung sát hạch đối với khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động bao gồm lý thuyết và thực hành; 
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b) Học viên đủ điều kiện được sát hạch nếu đảm bảo tham gia tối thiểu 80% thời lượng quy 

định tại chương trình khung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn 

lao động; 

c) Kết quả sát hạch được đánh giá theo thang điểm 100, số điểm lý thuyết tối đa 50 điểm, số 

điểm thực hành tối đa 50 điểm. Học viên đạt yêu cầu khi kết quả sát hạch đạt từ 80 điểm trở 

lên, trong đó điểm lý thuyết phải đạt từ 40 điểm trở lên và điểm thực hành phải đạt từ 40 

điểm trở lên; 

d) Trường hợp kiểm định viên không tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động hoặc tham gia nhưng không đạt kết quả sát hạch theo quy định tại 

điểm c khoản này, cơ quan chuyên môn sẽ xem xét không cấp hoặc gia hạn chứng chỉ kiểm 

định viên thực hiện kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư tương ứng ở lần kế tiếp. 

4. Đơn vị thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 14. Trách nhiệm của đơn vị thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao động 
1. Xây dựng tài liệu, giáo trình huấn luyện, bồi dưỡng phù hợp chương trình khung huấn 

luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, phù hợp với đặc điểm đối 

tượng kiểm định và yêu cầu thực tế. 

2. Xây dựng và thực hiện đúng kế hoạch, quy chế huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch. 

3. Đảm bảo đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, con người, phục vụ công tác huấn luyện, bồi 

dưỡng, sát hạch lý thuyết và sát hạch thực hành. 

4. Thu phí huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

và chịu trách nhiệm bồi hoàn kinh phí huấn luyện, bồi dưỡng cho học viên trong trường hợp 

đơn vị không thực hiện việc huấn luyện, bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư này. 

5. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến khóa huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Hình thức, nội dung và mã số Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao động và chứng chỉ kiểm định viên 
1. Hình thức, nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động theo quy định tại Phụ lục Ia Nghị định 44/2016/NĐ-CP; hình thức, nội dung 

của chứng chỉ kiểm định viên theo quy định tại Phụ lục Ic Nghị định 44/2016/NĐ-CP. 

2. Mã số Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và 

chứng chỉ kiểm định viên: 

a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động gồm hai 

nhóm ký hiệu bằng chữ và bằng số được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), nhóm ký 

hiệu bằng chữ được ký hiệu là “CNATXD”, nhóm ký hiệu bằng số bao gồm hai chữ số đầu 

tiên thể hiện năm được cấp, bốn chữ số tiếp theo thể hiện thứ tự của Giấy chứng nhận; 

Ví dụ: CNATXD - 17.0028 

b) Chứng chỉ kiểm định viên gồm hai nhóm ký hiệu bằng chữ và bằng số được nối với nhau 

bằng dấu gạch ngang (-), nhóm ký hiệu bằng chữ được ký hiệu là “KĐATXD”, nhóm ký 

hiệu bằng số bao gồm hai chữ số đầu tiên thể hiện năm được cấp, bốn chữ số tiếp theo thể 

hiện thứ tự của chứng chỉ kiểm định viên. 

Ví dụ: KĐATXD - 17.0026 

Điều 16. Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng 
1. Nội dung đăng tải thông tin của tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động gồm: 

a) Tên, địa chỉ, mã số của tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; 

b) Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; 

c) Ngày cấp, ngày hết hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động; 
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d) Các lỗi vi phạm của tổ chức kiểm định (nếu có). 

2. Nội dung đăng tải thông tin của kiểm định viên gồm: 

a) Họ và tên; mã số kiểm định viên; số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; 

b) Danh mục máy, thiết bị, vật tư đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động; 

c) Ngày cấp, ngày hết hiệu lực của chứng chỉ kiểm định viên; 

d) Các lỗi vi phạm của kiểm định viên (nếu có). 

Chương IV 

KHAI BÁO, ĐIỀU TRA, BÁO CÁO VÀ GIẢI QUYẾT SỰ CỐ GÂY MẤT AN TOÀN 

LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Điều 17. Sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình 
1. Phân loại sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình bao gồm: 

a) Sự cố công trình xây dựng theo quy định tại khoản 34 Điều 3 Luật Xây dựng xảy ra trong 

quá trình thi công xây dựng công trình; 

b) Sự cố sập, đổ máy, thiết bị, vật tư sử dụng trong quá trình thi công xây dựng công trình 

(sau đây viết tắt là sự cố về máy, thiết bị vật tư). 

2. Việc khai báo, điều tra, báo cáo và giải quyết sự cố trong thi công xây dựng công trình 

được quy định như sau: 

a) Đối với sự cố nêu tại điểm a khoản 1 Điều này, việc khai báo, điều tra, báo cáo sự cố 

công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP. 

b) Đối với sự cố nêu tại điểm b khoản 1 Điều này, việc khai báo, điều tra, báo cáo sự cố 

được thực hiện theo các quy định tại Thông tư này. 

3. Đối với tai nạn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình nhưng không 

do các sự cố nêu tại khoản 1 Điều này gây ra thì việc khai báo, điều tra, báo cáo thực hiện 

theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 18. Giải quyết sự cố về máy, thiết bị, vật tư 
1. Khi xảy ra sự cố về máy, thiết bị, vật tư, bằng biện pháp nhanh nhất chủ đầu tư có trách 

nhiệm khai báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố theo mẫu quy định tại Phụ lục 

III Thông tư này. Ủy ban nhân dân cấp xã ngay sau khi nhận được thông tin phải báo cáo 

cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn về xây 

dựng và các tổ chức có liên quan để kịp thời tổ chức giải quyết sự cố. 

2. Ngoài việc khai báo theo quy định tại khoản 1 Điều này, các sự cố về máy, thiết bị, vật tư 

gây mất an toàn lao động gây chết người hoặc làm bị thương nặng từ hai người trở lên, nhà 

thầu thi công xây dựng phải khai báo theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động. 

3. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện các quy 

định tại Điều 19 Luật An toàn, vệ sinh lao động và thực hiện các biện pháp kịp thời để tìm 

kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm 

có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện khai báo theo quy định 

tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 

4. Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, hỗ trợ các cơ quan có liên quan tổ chức lực lượng tìm 

kiếm cứu nạn, bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện các công việc cần thiết khác trong quá 

trình giải quyết sự cố. 

5. Cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này có trách nhiệm: 

a) Kiểm tra hiện trường, kiểm tra việc khai báo, giải quyết sự cố của chủ đầu tư và các nhà 

thầu thi công xây dựng theo quy định tại Điều này; 

b) Xem xét, quyết định dừng, tạm dừng sử dụng đối với máy, thiết bị, vật tư; dừng, tạm 

dừng thi công đối với các hạng mục công trình, một phần hoặc toàn bộ công trình tùy theo 

mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sự cố; 

c) Xem xét, quyết định việc phá dỡ, thu dọn hiện trường sự cố trên cơ sở đảm bảo an toàn 

cho người, tài sản, công trình và các công trình lân cận. Hiện trường sự cố phải được các 

bên liên quan chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép các tư liệu cần thiết phục 
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vụ công tác điều tra xác định nguyên nhân và lập hồ sơ sự cố về máy, thiết bị, vật tư trước 

khi phá dỡ, thu dọn; 

d) Thông báo kết quả điều tra nguyên nhân sự cố về máy, thiết bị, vật tư cho chủ đầu tư, các 

chủ thể khác có liên quan; các yêu cầu đối với chủ đầu tư hoặc các bên có liên quan phải 

thực hiện để khắc phục sự cố về máy, thiết bị, vật tư; 

đ) Xử lý trách nhiệm của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật. 

6. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng hoặc chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng máy, 

thiết bị, vật tư có trách nhiệm khắc phục sự cố về máy, thiết bị, vật tư đảm bảo các yêu cầu 

về an toàn trước khi thi công trở lại. 

7. Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố về máy, thiết bị, vật tư có trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

và chi phí cho việc khắc phục sự cố. Tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng còn 

bị xử lý theo các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 19. Điều tra sự cố về máy, thiết bị, vật tư 
1. Thẩm quyền điều tra sự cố về máy, thiết bị, vật tư: 

a) Bộ Xây dựng, các Bộ quản lý xây dựng công trình chuyên ngành chủ trì hướng dẫn, điều 

tra sự cố gây hậu quả nghiêm trọng và các sự cố theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

hoặc Thủ tướng Chính phủ giao; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì điều tra sự cố gây mất an toàn lao động dẫn đến chết 

người hoặc làm bị thương nặng từ hai người trở lên xảy ra trên địa bàn tỉnh; 

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì điều tra sự cố trong các trường hợp còn lại. 

2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này thành lập Tổ điều tra sự cố để xác 

định nguyên nhân sự cố. Tổ điều tra sự cố bao gồm đại diện cơ quan chuyên môn về xây 

dựng, các cơ quan có liên quan và các chuyên gia về những chuyên ngành kỹ thuật liên 

quan. Trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì điều tra sự cố chỉ định tổ chức tư vấn xác định 

nguyên nhân sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục. 

3. Nội dung thực hiện điều tra xác định nguyên nhân sự cố về máy, thiết bị, vật tư: 

a) Thu thập hồ sơ, tài liệu, thông số kỹ thuật có liên quan và thực hiện các công việc chuyên 

môn để xác định nguyên nhân; 

b) Đánh giá mức độ an toàn của máy, thiết bị, vật tư, công trình và công trình lân cận (nếu 

có) sau sự cố; 

c) Phân định trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan; 

d) Lập hồ sơ xác định nguyên nhân sự cố, bao gồm: Báo cáo điều tra xác định nguyên nhân 

sự cố và các tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện. 

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm tạm ứng chi phí tổ chức điều tra xác định nguyên nhân sự cố. 

Sau khi có kết quả xác định nguyên nhân sự cố và phân định trách nhiệm thì tổ chức, cá 

nhân gây ra sự cố phải có trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức điều tra xác định nguyên nhân 

sự cố nêu trên. Trường hợp sự cố xảy ra do nguyên nhân bất khả kháng thì trách nhiệm chi 

trả chi phí tổ chức điều tra xác định nguyên nhân sự cố thực hiện theo quy định của hợp 

đồng xây dựng có liên quan. 

Điều 20. Hồ sơ xử lý sự cố về máy, thiết bị, vật tư 
Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ sự cố về máy, thiết bị, vật tư bao gồm các nội 

dung sau: 

1. Biên bản kiểm tra hiện trường: tên, địa điểm hạng mục công trình, công trình xây dựng bị 

ảnh hưởng do sự cố về máy, thiết bị, vật tư gây ra; thông số kỹ thuật, lý lịch máy, thiết bị, 

vật tư bị sự cố; hiện trạng hạng mục công trình, công trình xây dựng xảy ra sự cố, mô tả sơ 

bộ và diễn biến sự cố; sơ bộ về tình hình thiệt hại về người và vật chất; nguyên nhân xảy ra 

sự cố. 

2. Các tài liệu về thiết kế và thi công xây dựng công trình liên quan đến sự cố về máy, thiết 

bị, vật tư. 

3. Hồ sơ điều tra nguyên nhân sự cố; xử lý đối với tổ chức, cá nhân có liên quan; biện pháp 

khắc phục sự cố. 

4. Các tài liệu liên quan đến quá trình giải quyết sự cố. 
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Điều 21. Xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về quản lý an toàn lao động trong 

thi công xây dựng công trình 
1. Khi phát hiện vi phạm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của 

các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng, cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này có trách nhiệm: 

a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục các vi phạm; 

b) Trường hợp cần thiết, lập biên bản gửi cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy 

định của pháp luật và thông báo kết quả xử lý tới cơ quan chuyên môn về xây dựng; 

c) Công bố tên và hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây 

dựng trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này; 

d) Tạm dừng sử dụng máy, thiết bị, vật tư nếu phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự 

cố về máy, thiết bị, vật tư ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, công trình và công trình lân 

cận. 

2. Cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc khắc phục 

của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động đầu tư xây dựng khi cần thiết; quyết định 

cho phép tiếp tục sử dụng máy, thiết bị, vật tư bằng văn bản sau khi chủ đầu tư và các nhà 

thầu có báo cáo về việc khắc phục các tồn tại, đảm bảo các yêu cầu về an toàn lao động 

trong thi công xây dựng công trình. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Biểu 22. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng 
1. Xây dựng, ban hành và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 

theo thẩm quyền về quản lý về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. 

2. Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 39 Nghị định 39/2016/NĐ-CP. 

3. Xây dựng, ban hành quy trình kiểm định và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư thuộc thẩm quyền quản lý. 

4. Tổ chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định máy, thiết bị, vật 

tư thuộc thẩm quyền quản lý. 

5. Cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động và cấp, cấp lại chứng chỉ kiểm định viên thuộc thẩm quyền quản lý, công 

bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. 

6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện khai báo, điều tra, báo cáo và giải quyết sự cố về 

máy, thiết bị, vật tư; hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn lao động đối với các chủ 

thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; cập nhật thông tin các chủ thể tham gia hoạt động 

đầu tư xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình và công bố 

trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. 

7. Bộ Xây dựng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng là cơ 

quan chuyên môn có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện quản lý nhà nước 

về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. 

Điều 23. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
1. Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn lao 

động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn. 

2. Hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn lao động đối với các chủ thể tham gia hoạt 

động đầu tư xây dựng trên địa bàn; cập nhật thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư 

xây dựng vi phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn và 

gửi báo cáo về Bộ Xây dựng để công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. 

3. Tổ chức điều tra xác định nguyên nhân sự cố về máy, thiết bị, vật tư theo quy định tại 

Điều 19 Thông tư này. 
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4. Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây 

dựng công trình trên địa bàn trước ngày 15 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có 

yêu cầu theo mẫu quy định Phụ lục IV Thông tư này. 

5. Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công 

xây dựng công trình trên địa bàn cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc thẩm 

quyền quản lý. 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2017 và thay thế Thông tư 

số 22/2010/TT-BXD ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về 

an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về 

Bộ Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo 

cáo); 

- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ; 

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc 

hội; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc TW; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư 

pháp; 

- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà 

nước; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh 

tra Bộ Xây dựng; 

- Công báo; website Chính phủ; website 

Bộ Xây dựng; 

- Lưu: VT, GĐ. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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PHỤ LỤC I 
KẾ HOẠCH TỔNG HỢP VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng) 

1. Chính sách về quản lý an toàn lao động

(các nguyên tắc cơ bản về quản lý an toàn lao động; các quy định của pháp luật; lập kế 

hoạch, phổ biến và tổ chức thực hiện). 

2. Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động; trách nhiệm của các bên có liên

quan. 

3. Quy định về tổ chức huấn luyện về an toàn lao động

(bồi dưỡng huấn luyện cho các đối tượng là người phụ trách công tác an toàn lao động, 

người làm công tác an toàn lao động, người lao động; kế hoạch huấn luyện định kỳ, đột 

xuất). 

4. Quy định về các chu trình làm việc đảm bảo an toàn lao động

(chu trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc đối với các công việc có yêu cầu 

cụ thể). 

5. Hướng dẫn kỹ thuật về an toàn lao động

(các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến rơi, ngã; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn 

liên quan đến vật hay, vật rơi các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến sập, đổ kết 

cấu; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến máy, thiết bị vật tư sử dụng trong thi 

công xây dựng công trình; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến điện, hàn; các 

biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công trên mặt nước, dưới mặt nước; các biện 

pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công công trình ngầm; các biện pháp ngăn ngừa 

tai nạn liên quan đến cháy, nổ; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn cho cộng đồng, công trình 

lân cận; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn giao thông và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn 

lao động khác có liên quan). 

6. Tổ chức mặt bằng công trường

(các yêu cầu chung; đường đi lại và vận chuyển; xếp đặt nguyên vật liệu, nhiên liệu, cấu 

kiện thi công và các yêu cầu tổ chức mặt bằng công trường khác có liên quan). 

7. Quy định về quản lý an toàn lao động đối với dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân

(mũ bảo hộ; đai, áo an toàn; phương tiện bảo vệ cho mắt, tai, mặt, tay, chân; áo phao; mặt 

nạ thở, phòng độc; hộp sơ cứu và các dụng cụ, phương tiện khác có liên quan). 

8. Quản lý sức khỏe và môi trường lao động

(Hệ thống quản lý sức khỏe, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và các hệ 

thống khác có liên quan đến quản lý sức khỏe và môi trường lao động). 

9. Ứng phó với tình huống khẩn cấp

(Mạng lưới thông tin liên lạc, các quy trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có liên quan). 

10. Hệ thống theo dõi, báo cáo công tác quản lý an toàn lao động định kỳ, đột xuất

(Theo dõi và báo cáo việc thực hiện kế hoạch tổng thể về an toàn lao động; báo cáo về tình 

hình tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; 

chia sẻ thông tin về tai nạn, sự cố để nâng cao nhận thức của người lao động). 

11. Các phụ lục, biểu mẫu, hình ảnh kèm theo để thực hiện.

PHỤ LỤC II 
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG 

NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017của Bộ Xây dựng) 

Mẫu số I. Mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động. 

Mẫu số II. Mẫu Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động. 

PHỤ LỤC III 
KHAI BÁO SỰ CỐ VỀ MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng) 
1460



CHỦ ĐẦU TƯ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Địa chỉ: ………………. 

Số điện thoại:………….. 

Fax:……………………………. 

 

KHAI BÁO 

Sự cố về máy, thiết bị, vật tư 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã....1 

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình…………..2 khai báo sự cố về máy, thiết bị, vật 

tư như sau: 

1. Tên công trình, vị trí xây dựng; tóm tắt quy mô, công suất công trình. 

2. Tên các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình. 

3. Tên tổ chức thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư bị 

sự cố. 

4. Thời gian xảy ra sự cố về máy, thiết bị, vật tư, 

5. Mô tả sơ bộ sự cố về máy, thiết bị, vật tư; đặc tính kỹ thuật của máy, thiết bị, vật tư; hiện 

trạng công trình xây dựng khi xảy ra sự cố. 

6. Sơ bộ nguyên nhân gây ra sự cố. 

7. Số người chết, số người bị thương; sơ bộ thiệt hại về tài sản (nếu có). 

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các cơ quan có liên quan3; 

- Lưu:... 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

__________  
1 Tên UBND xã 
2 Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng bị ảnh hưởng do sự cố về máy, thiết bị, vật 

tư 
3 Công an, quân đội, y tế, cơ quan chuyên môn về xây dựng trên, địa bàn 

PHỤ LỤC IV 
BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017của Bộ Xây dựng) 

UBND TỈNH/ THÀNH 

PHỐ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……./………. ………, ngày …… tháng …… năm …… 

BÁO CÁO 

về tình hình quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh/thành 

phố … …. 

Năm ………. 
Kính gửi: Bộ Xây dựng 

1. Sự cố về máy, thiết bị, vật tư, tai nạn lao động trong thi công xây dựng 

Nguyên 

nhân  

  

Loại công 

trình 

Do sự cố công 

trình 

Do sự cố về máy, 

thiết bị, vật tư 

Do người lao động Do nguyên nhân 

khác 

Số 

vụ 

Số 

người 

chết 

Số 

người 

bị 

thương 

Số 

vụ 

Số 

người 

chết 

Số 

người 

bị 

thương 

Số 

vụ 

Số 

người 

chết 

Số 

người 

bị 

thương 

Số 

vụ 

Số 

người 

chết 

Số 

người 

bị 

thương 

Dân dụng                         
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Công nghiệp                         

Giao thông                         

Nông nghiệp 

và PTNT 
                        

Hạ tầng kỹ 

thuật 
                        

Tổng số                         

2. Kết quả kiểm tra an toàn lao động trong thi công xây dựng của cơ quan chuyên môn về 

xây dựng 

Loại công 

trình 

Số 

lượng 

công 

trình đã 

kiểm tra 

Số 

lượng 

nhà 

thầu đã 

thực 

hiện 

kiểm tra 

Số lượng nhà thầu vi phạm về an toàn lao động trong thi công 

xây dựng 

Vi phạm 

về việc 

lập, trình 

chấp 

thuận kế 

hoạch 

tổng hợp 

về an toàn 

lao động 

Vi phạm 

về việc 

không 

tuân thủ 

các quy 

chuẩn, 

tiêu chuẩn 

áp dụng 

Vi phạm 

về quản lý 

máy, thiết 

bị, vật tư 

Vi phạm 

về huấn 

luyện an 

toàn lao 

động 

Vi phạm 

về tổ chức 

bộ phận 

quản lý an 

toàn lao 

động 

Vi phạm 

các quy 

định 

khác về 

an toàn 

lao động 

theo quy 

định 

Công nghiệp                 

Giao thông                 

Nông nghiệp 

và PTNT 

                

Hạ tầng kỹ 

thuật 

                

Tổng số                 

3. Đánh giá tình hình tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng 

của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn (chủ đầu tư; các nhà thầu 

thi công xây dựng công trình; người lao động) 

a) Việc thành lập, bố trí hệ thống tổ chức quản lý công tác an toàn lao động theo quy định; 

b) Việc lập và chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng 

công trình; 

c) Việc tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng về an toàn lao động trong thi 

công xây dựng công trình; 

d) Quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong 

thi công xây dựng; 

đ) Việc tổ chức kiểm tra, giám sát về an toàn lao động trong thi công xây dựng; 

e) Việc tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho người quản lý, sử dụng lao động và người 

lao động tham gia thi công xây dựng công trình; 

g) Việc chấp hành kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng 

công trình; 

h) Tình hình các sự cố về máy, thiết bị, vật tư xảy ra trong quá trình thi công xây dựng trên 

địa bàn. 

4. Các nội dung báo cáo khác, nhận xét và kiến nghị. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: ….. 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ 

(Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 05/2017/TT-BXD Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH, QUẢN LÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY 

HOẠCH ĐÔ THỊ 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch 

xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn việc xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch 

đô thị gồm: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu đô thị, 

quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị, quy hoạch xây 

dựng khu chức năng đặc thù và quy hoạch xây dựng nông thôn. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà

nước ngoài ngân sách để xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng vốn khác vận dụng các quy định tại Thông tư

này để xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Điều 3. Nguyên tắc xác định chi phí 
1. Chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị phải được tính đúng, tính đủ, phù hợp

với đặc điểm, tính chất và yêu cầu sản phẩm từng loại công việc quy hoạch. 

2. Định mức chi phí được công bố tại Phụ lục kèm theo Thông tư này để tham khảo, sử

dụng trong quá trình lập và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Trường hợp quy mô của đồ án quy hoạch nằm trong khoảng giữa hai quy mô công bố tại 

Phụ lục kèm theo thì sử dụng phương pháp nội suy để xác định định mức chi phí. 

3. Xác định chi phí bằng dự toán đối với trường hợp lập đồ án quy hoạch xây dựng hoặc đồ

án quy hoạch đô thị có quy mô lớn hơn quy mô theo công bố và đối với các công việc quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị chưa có định mức chi phí được công bố tại Thông tư này, 

áp dụng chi phí kèm theo Thông tư này không phù hợp. 

Chương II 

XÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 

Điều 4. Xác định chi phí lập đồ án quy hoạch 
1. Chi phí xác định theo định mức chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô

thị (sau đây gọi là lập đồ án quy hoạch) công bố tại Thông tư này đã bao gồm các khoản chi 

phí cần thiết, để hoàn thành việc lập đồ án quy hoạch. Khi xác định chi phí lập đồ án quy 

hoạch theo định mức cần bổ sung thuế giá trị gia tăng. 

2. Chi phí lập đồ án quy hoạch xác định như sau:

a) Chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng được xác định trên cơ sở quy mô diện tích,

mật độ dân số của vùng quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 1 - Phụ lục số 1. 
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b) Chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị được xác định trên cơ sở quy mô dân số dự báo 

theo thời hạn quy hoạch trong nhiệm vụ quy hoạch được duyệt (không kể dự báo dân số 

theo tầm nhìn) và định mức chi phí tại Bảng số 2 - Phụ lục số 1. 

c) Chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị được xác định trên cơ sở quy mô diện tích 

quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 3 - Phụ lục số 1. 

d) Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị được xác định trên cơ sở quy mô diện tích quy 

hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 4 - Phụ lục số 1. 

đ) Chi phí lập đồ án thiết kế đô thị riêng xác định bằng dự toán nhưng không vượt quá 1,5 

lần mức chi phí tính theo định mức chi phí quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 tương ứng 

với diện tích của đồ án thiết kế đô thị. 

e) Chi phí lập đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của các thành phố trực thuộc 

Trung ương tính theo tỷ lệ % tại Bảng số 5 - Phụ lục số 1 so với chi phí lập đồ án quy hoạch 

chung đô thị tương ứng. 

g) Chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng các khu chức năng đặc thù được xác định 

trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 6 - Phụ lục số 1. 

h) Chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng đặc thù được xác 

định trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 7 - Phụ lục số 

1. 

i) Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng đặc thù được xác định 

trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 8 - Phụ lục số 1. 

k) Chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã được xác định trên cơ sở quy mô dân số 

dự báo theo thời hạn quy hoạch trong nhiệm vụ quy hoạch được duyệt (không kể dự báo dân 

số theo tầm nhìn) và định mức chi phí tại Bảng số 9 - Phụ lục số 1. 

l) Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được xác định trên 

cơ sở quy mô diện tích quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 10 - Phụ lục số 1. 

3. Chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch được xác định bằng dự toán, cụ thể như sau: 

a) Trường hợp điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch: căn cứ nội dung công việc cần điều 

chỉnh để xác định chi phí. 

b) Trường hợp điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch nhưng phạm vi điều chỉnh không vượt 

quá quy mô diện tích hoặc dân số của đồ án đã được phê duyệt thì chi phí điều chỉnh đồ án 

quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chi tiết đô thị tối đa không 

vượt quá 70% của chi phí lập đồ án quy hoạch mới tương ứng; chi phí điều chỉnh quy hoạch 

phân khu đô thị xác định tối đa không vượt quá 50% của chi phí lập đồ án quy hoạch mới 

tương ứng. 

Trường hợp phạm vi điều chỉnh vượt quá quy mô diện tích và dân số của đồ án đã được phê 

duyệt thì chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch tối đa không vượt quá 100% của chi phí lập đồ 

án quy hoạch mới tương ứng. 

4. Chi phí lập đồ án quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị; quy hoạch chuyên ngành 

hạ tầng kỹ thuật có tính chất liên vùng, liên tỉnh, liên đô thị và các đồ án quy hoạch xây 

dựng khác được xác định bằng dự toán. 

5. Đối với các công việc lập đồ án quy hoạch phải xác định chi phí bằng dự toán thì nội 

dung dự toán xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 2. Dự toán được xác định phải dựa trên 

cơ sở nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 5. Xác định chi phí lập nhiệm vụ, thẩm định nhiệm vụ, thẩm định đồ án, quản lý 

nghiệp vụ lập quy hoạch và một số công việc khác 
1. Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch tính theo định mức tỷ lệ % tại Bảng số 11 - Phụ lục số 1 

so với chi phí lập đồ án quy hoạch tương ứng. 

2. Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm 

vụ quy hoạch. 

3. Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch tính theo định mức tỷ lệ % tại Bảng số 11 - Phụ lục số 

1 so với chi phí lập đồ án quy hoạch, Riêng chi phí thuê tổ chức, chuyên gia (kể cả tổ chức, 

chuyên gia nước ngoài) phản biện đồ án quy hoạch phục vụ công tác thẩm định đồ án quy 
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hoạch (nếu có) được xác định bằng dự toán chi phí bổ sung ngoài chi phí thẩm định đồ án 

quy hoạch xây dựng tính theo định mức tỷ lệ % tại Bảng số 11. 

4. Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch tính theo tỷ lệ % so với chi phí lập đồ án quy 

hoạch. Định mức chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch được xác định tại Bảng số 

11 - Phụ lục số 1. Trường hợp công việc quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch xây dựng có 

phạm vi một vùng, liên vùng và lập đồ án quy hoạch chung của đô thị đặc biệt thì chi phí 

quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch tính theo định mức và điều chỉnh với hệ số K=2. 

5. Chi phí tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư được xác 

định bằng dự toán chi phí nhưng tối đa không vượt quá 2% của chi phí lập đồ án quy hoạch 

tương ứng. 

6. Chi phí công bố đồ án quy hoạch được xác định bằng dự toán chi phí nhưng tối đa không 

vượt quá 3% chi phí lập đồ án quy hoạch tương ứng. 

7. Chi phí làm mô hình quy hoạch tính theo định mức chi phí tại Bảng số 12 - Phụ lục số 1 

và nhân với diện tích của mô hình quy hoạch. 

Điều 6. Xác định các chi phí khác có liên quan 
1. Chi phí lập đồ án quy hoạch xác định theo định mức chưa bao gồm chi phí để thực hiện 

các công việc sau: 

a) Lập nhiệm vụ quy hoạch. 

b) Khảo sát xây dựng phục vụ lập đồ án quy hoạch. 

c) Mua hoặc lập các bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch. 

d) Các công việc khác phục vụ công tác lập đồ án quy hoạch. 

2. Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch xác định theo định mức chưa bao gồm chi phí để 

thực hiện các công việc sau: 

a) Thuê tổ chức, chuyên gia phản biện đồ án quy hoạch hoặc hội thảo chuyên đề phục vụ 

phản biện đồ án quy hoạch, nếu có. 

b) Tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư góp ý cho đồ án 

quy hoạch, nếu có. 

c) Cắm mốc giới theo quy hoạch ra ngoài thực địa. 

d) Công bố đồ án quy hoạch được duyệt. 

e) Thuê tổ chức, cá nhân tư vấn lập, thẩm tra dự toán chi phí quy hoạch. 

g) Các công việc khác phục vụ công tác quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch. 

3. Chi phí để thực hiện các công việc tại điểm 1 và 2 của Điều này được xác định bằng dự 

toán chi phí (theo hướng dẫn trong Phụ lục số 2) hoặc xác định theo các quy định, hướng 

dẫn hiện hành có liên quan. 

Điều 7. Xác định chi phí thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch 
Việc thuê tổ chức, cá nhân tư vấn nước ngoài lập quy hoạch phải phù hợp với quy định liên 

quan đến thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Chi phí thuê tổ 

chức, cá nhân tư vấn nước ngoài lập quy hoạch xác định bằng dự toán nhưng không vượt 

quá mức chi phí sau: 

1. Trường hợp thuê tổ chức tư vấn trong nước chủ trì phối hợp với chuyên gia tư vấn nước 

ngoài để lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch: Mức chi phí thuê tổ chức tư vấn trong nước và 

chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài không vượt quá 1,5 lần mức chi phí lập nhiệm 

vụ, lập đồ án quy hoạch tính theo Thông tư này. 

2. Trường hợp thuê tổ chức tư vấn trong nước và tổ chức tư vấn nước ngoài phối hợp để lập 

nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch: Mức chi phí thuê tổ chức tư vấn trong nước và tổ chức tư 

vấn nước ngoài xác định không vượt quá 2,5 lần mức chi phí lập nhiệm vụ, lập đồ án quy 

hoạch tính theo Thông tư này. 

3. Trường hợp thuê tổ chức tư vấn nước ngoài thực hiện toàn bộ công việc lập nhiệm vụ, lập 

đồ án quy hoạch: Mức chi phí thuê tổ chức tư vấn nước ngoài không vượt quá 3,5 lần mức 

chi phí lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch tính theo Thông tư này. 

Chương III: QUẢN LÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ 

THỊ 
1465



Điều 8. Quản lý chi phí lập quy hoạch 
1. Cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch có trách nhiệm quản lý tiết 

kiệm, hiệu quả chi phí lập quy hoạch và chi phí của các công việc khác có liên quan đến lập 

quy hoạch. Trong quá trình quản lý chi phí, cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ 

lập quy hoạch được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ kinh nghiệm năng lực để lập, thẩm 

tra dự toán chi phí quy hoạch. 

2. Chi phí thuê tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch được quản lý thông qua 

hợp đồng. Hợp đồng lập quy hoạch được xác định trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu, đàm 

phán và ký kết hợp đồng. Nội dung hợp đồng tư vấn lập quy hoạch phải tuân thủ các quy 

định của pháp luật về hợp đồng có liên quan; trong đó cần phải làm rõ quy định về giá của 

hợp đồng, các căn cứ để điều chỉnh giá hợp đồng (nếu có), số lần tạm ứng, thanh toán hợp 

đồng và sản phẩm cần phải hoàn thành. 

3. Cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch chịu trách nhiệm quản lý 

chi phí lập quy hoạch theo nội dung của hợp đồng và các quy định có liên quan. 

Điều 9. Quản lý các chi phí có liên quan đến việc lập đồ án quy hoạch 
1. Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch là giới hạn chi phí cho các hoạt động của cơ 

quan quản lý quá trình lập quy hoạch. Cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch chịu trách 

nhiệm quản lý chi phí này theo các quy định có liên quan. 

2. Trường hợp nhiệm vụ quy hoạch do cơ quan quản lý nhà nước lập thì chi phí lập nhiệm 

vụ quy hoạch xác định bằng dự toán và được quản lý theo quy định của cơ chế tài chính đối 

với cơ quan quản lý nhà nước. 

3. Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch được quản lý theo dự toán được duyệt. Việc thanh 

toán chi phí thẩm định lập đồ án quy hoạch phải phù hợp với các quy định của cấp có thẩm 

quyền. 

Điều 10. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch 
1. Cấp phê duyệt đồ án quy hoạch hoặc cấp được ủy quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt dự 

toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch và chi phí thực hiện các công việc 

có liên quan đến lập quy hoạch. 

2. Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thẩm định, 

phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch và chi phí thực hiện 

các công việc có liên quan đến lập quy hoạch đối với đồ án do mình tổ chức lập thuộc thẩm 

quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Xử lý chuyển tiếp 
1. Đối với các công việc lập quy hoạch đang thực hiện theo hợp đồng, việc thanh toán chi 

phí lập quy hoạch phải căn cứ nội dung của hợp đồng đã ký kết. 

2. Đối với các công việc lập quy hoạch đã tổ chức lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch và đang 

trong quá trình đàm phán hợp đồng thì cấp có thẩm quyền phê duyệt chi phí lập đồ án quy 

hoạch quyết định việc áp dụng quy định tại Thông tư này để xác định giá trị hợp đồng. 

3. Đối với các công việc lập quy hoạch đã phê duyệt dự toán chi phí nhưng chưa tổ chức lựa 

chọn nhà thầu thì cấp có thẩm quyền phê duyệt chi phí lập đồ án quy hoạch quyết định việc 

áp dụng quy định tại Thông tư này để điều chỉnh chi phí, nếu cần. 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2017. 

Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, 

quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 

này có hiệu lực thi hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ 

Xây dựng để xem xét, giải quyết 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

Nguyễn Đình Toàn 
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PHỤ LỤC SỐ 1: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUY HOẠCH 

1. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng 

Bảng số 1: Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng 

Quy mô 

(km2) 
≤20 50 100 250 500 750 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 

Định mức 

chi phí 

(triệu 

đồng/km2) 

25,29 14,64 9,43 6,20 3,73 2,99 2,49 1,34 0,71 0,53 0,32 0,29 0,24 0,21 

Ghi chú: 

a) Định mức chi phí tại Bảng số 1 quy định để lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng trong 

phạm vi ranh giới hành chính của một tỉnh, một thành phố trực thuộc trung ương (vùng tỉnh) 

và một huyện (vùng huyện). Trường hợp lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng không thuộc 

ranh giới một tỉnh, một thành phố trực thuộc trung ương hoặc một huyện thì định mức chi 

phí được điều chỉnh với các hệ số K như sau: 

Số lượng tỉnh (đối với vùng 

liên tỉnh) hoặc huyện (đối với 

vùng liên huyện) thuộc vùng 

quy hoạch 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Hệ số điều chỉnh (K) đối với 

vùng liên tỉnh 
1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,3 1,33 

Hệ số điều chỉnh (K) đối với 

vùng liên huyện 
1,04 1,08 1,12 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31 1,35 1,4 1,45 

b) Định mức chi phí tại Bảng số 1 quy định tương ứng với mật độ dân số của đồ án quy 

hoạch xây dựng vùng có mật độ dân số từ: 500 đến 1000 người/km2. Khi mật độ dân số của 

đồ án quy hoạch vùng khác với mật độ dân này thì định mức chi phí điều chỉnh với các hệ 

số K như sau: 

+ Mật độ dân số >1500 người/km2: K=1,2 

+ Mật độ dân số >1000 - 1500 người/km2: K = 1,1 

+ Mật độ dân số >200 - < 500 người/km2: K = 0,8 

+ Mật độ dân số ≤ 200 người/km: K = 0,6 

c) Định mức chi phí tại Bảng số 1 quy định để lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng trong 

phạm vi ranh giới hành chính của một tỉnh, một thành phố trực thuộc trung ương (vùng tỉnh) 

và một huyện (vùng huyện). Trường hợp lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng chức năng đặc 

thù thì định mức chi phí được điều chỉnh hệ số K = 1,2. Trường hợp lập đồ án quy hoạch 

xây dựng vùng dọc tuyến thì định mức chi phí được điều chỉnh hệ số K = 1,0. 

2. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch đô thị 

2.1 Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị 
Bảng số 2: Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị 

Loại 

đô thị 
Loại đặc biệt và loại I Loại II và III Loại IV và V 

Quy 

mô 

dân 

số 

quy 

hoạch 

(nghì

n 

người

) 

10.00

0 
7.000 5.000 3.000 

1.50

0 

1.00

0 

1.00

0 
500 250 100 100 80 50 30 10 4 

Định 34.88 26.28 20.55 14.81 9.08 6.69 6.02 4.54 3.31 2.38 2.14 1.79 1.55 95 71 43
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mức 

chi 

phí 

(triệu 

đồng) 

7 5 0 5 1 1 1 1 5 6 7 2 2 5 8 0 

Ghi chú: Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị tại Bảng số 2 đó bao gồm chi 

phí thiết kế đô thị và chi phí đánh giá môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch 

2.2 Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị (tỷ tệ 1/2000) 
Bảng số 3: Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị (Tỷ lệ 1/2000) 

Quy mô (ha) 75 100 200 300 500 750 1.000 2.000 3.000 5.000 

Định mức 

chi phí (triệu 

đồng/ha) 

9,75 8,53 6,47 4,52 3,05 2,44 2,08 1,76 1,48 1,14 

Ghi chú: 

a) Trường hợp lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/5.000 thì định mức chi phí 

điều chỉnh với hệ số K = 0,7 so với định mức chi phí quy định tại Bảng số 3. 

b) Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu trong đô thị tại Bảng số 3 đó bao gồm 

chi phí thiết kế đô thị và chi phí đánh giá môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch. 

2.3 Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị (tỷ lệ 1/500) 
Bảng số 4: Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị (Tỷ lệ 1/500) 

Quy mô (ha) ≤5 10 20 30 50 75 100 200 300 500 750 1.000 

Định mức 

chi phí (triệu 

đồng/ha) 

56,29 41,28 33,77 26,27 18,76 15,01 13,14 9,2 6,94 4,7 3,75 3,19 

Ghi chú: Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị tại Bảng số 4 đó bao gồm chi 

phí thiết kế đô thị và chi phí đánh giá môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch. 

2.4 Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của các thành 

phố trực thuộc Trung ương 
Bảng số 5: Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của thành 

phố trực thuộc Trung ương 

TT Loại đồ án 

Định mức chi phí (tỷ lệ %) 

so với chi phí lập đồ án 

quy hoạch chung đô thị 

1 Quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị 50 

2 Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị 46 

3 Quy hoạch cấp nước đô thị 25 

4 Quy hoạch thoát nước thải đô thị 35 

5 Quy hoạch xử lý chất thải rắn đô thị 19 

6 Quy hoạch nghĩa trang đô thị và cơ sở hỏa táng đô thị 11 

7 Quy hoạch chiếu sáng đô thị 12 

8 Quy hoạch cấp điện đô thị 15 

9 Quy hoạch thông tin liên lạc đô thị 17 

3. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù 

3.1. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù 
Bảng số 6: Định mức chi phí quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù 

Quy mô (ha) ≤500 1.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 40.000 60.000 

Định mức chi 

phí (triệu 

đồng/ha) 

2,35 1,57 0,55 0,32 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,10 

Ghi chú: 
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a) Trường hợp phải lập đồ án quy hoạch chung xây dựng cụm công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp thì định mức chi phí điều chỉnh với hệ số K = 0,55 so với định mức chi phí tại Đảng 

số 6. 

b) Trường hợp phải lập đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, khu công nghệ cao, 

khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật thì định mức chi phí điều chỉnh với hệ số K = 1,2 so với định 

mức chi phí tại Bảng số 6. 

c) Chi phí lập đồ án quy hoạch theo định mức chi phí tại Bảng số 6 đó bao gồm chi phí đánh 

giá môi trường chiến lược. 

3.2. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù 
Bảng số 7: Định mức chi phí quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù 

Quy mô (ha) ≤75 100 200 300 <500 

Định mức chi phí (triệu 

đồng/ha) 
9,75 8,53 6,47 4,52 3,05 

Ghi chú: Chi phí lập đồ án quy hoạch theo định mức chi phí tại Bảng số 7 đó bao gồm chi 

phí đánh giá môi trường chiến lược 

3.3. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù 

Bảng số 8: Định mức chi phí quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù 

Quy mô (ha) ≤5 10 20 30 50 75 100 200 

Định mức chi phí (triệu 

đồng/ha) 
56,29 41,28 33,77 26,27 18,76 15,01 13,14 9,20 

Ghi chú: Chi phí lập đồ án quy hoạch theo định mức chi phí tại Bảng số 8 đó bao gồm chi 

phí đánh giá môi trường chiến lược. 

4. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn 

4.1 Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã 

Bảng số 9: Định mức chi phí lập quy hoạch chung xây dựng xã 

Quy mô dân số (nghìn 

người) 
≤5 10 15 20 30 

Định mức chi phí (triệu 

đồng) 
129,60 189,00 216,00 239,76 270,00 

Ghi chú: a) Định mức chi phí quy định tại Bảng số 9 chưa bao gồm chi phí lập quy hoạch 

sản xuất và quy hoạch sử dụng đất của xã nông thôn. 

b) Định mức chi phí quy định tại Bảng số 9 được điều chỉnh trong các trường hợp sau: 

- Quy hoạch chung xây dựng xã có làng cổ: k =1,2; 

- Quy hoạch chung xây dựng xã có làng nghề sản xuất, xã ven đê: k =1,3. 

4.2 Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn 
Bảng số 10: Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn 

Quy mô diện tích (ha) ≤10 20 30 50 100 

Định mức chi phí (triệu 

đồng/ha) 
12,40 9,22 7,63 6,25 4,24 

5. Định mức chi phí cho một số công việc liên quan đến quá trình lập đồ án quy hoạch 

Bảng số 11: Định mức chi phí cho một số công việc xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi 

phí lập đồ án quy hoạch : 

TT 
Chi phí lập đồ án (triệu 

đồng) 
≤200 500 700 1.000 2.000 5.000 7.000 ≥10.000 

1 Lập nhiệm vụ (tỷ lệ%) 14,1 10,6 8,8 7,9 6,0 4,1 3,4 3,0 

2 
Thẩm định đồ án (tỷ 

lệ%) 
12,3 9,7 8,4 7,5 5,5 3,9 3,2 2,8 

3 

Quản lý nghiệp vụ lập 

đồ án quy hoạch (tỷ 

lệ%) 

10,6 8,8 7,9 7,1 5,1 3,7 3,0 2,6 
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Ghi chú: Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch theo định mức chi phí quy định tại Bảng số 11 

chưa bao gồm chi phí cho công việc khảo sát thực địa phục vụ việc thẩm định đồ án quy 

hoạch (nếu có). Trường hợp phải đi khảo sát thực địa phục vụ công tác thẩm định đồ án quy 

hoạch thì cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch lập dự toán để bổ sung chi phí thẩm định 

đồ án quy hoạch. 

6. Định mức chi phí làm mô hình quy hoạch 

Bảng số 12: Định mức chi phí làm mô hình quy hoạch 

Tỷ lệ mô hình 1/5.000 1/2.000 1/1.000 1/500 1/200 

Định mức chi phí (triệu 

đồng/m2) 
24 46 55 66 78 

Ghi chú: 

a) Diện tích để xác định chi phí làm mô hình quy hoạch theo định mức chi phí quy định tại 

Bảng số 12 là diện tích của mô hình quy hoạch. 

b) Định mức chi phí làm mô hình quy định tại Bảng số 12 tương ứng với mô hình được làm 

bằng các loại vật liệu có chất lượng tốt gồm: gỗ nhóm II, kính, mica, composit, hệ thống 

điều khiển, chỉ dẫn bằng điện tự động 

PHỤ LỤC SỐ 2: HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ 

1. Công thức xác định dự toán chi phí 

Ctv = Ccg + Cql + Ck + TN + VAT + Cdp 

Trong đó: 

- Ctv: Chi phí của công việc quy hoạch xây dựng cần lập dự toán. 

- Ccg: Chi phí chuyên gia. 

- Cql: Chi phí quản lý. 

- Ck: Chi phí khác. 

- TN: Thu nhập chịu thuế tính trước. 

- VAT: Thuế giá trị gia tăng. 

- Cdp: Chi phí dự phòng. 

2. Cách xác định các thành phần chi phí của dự toán chi phí 
a) Chi phí chuyên gia (Ccg): Xác định theo số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của 

chuyên gia và tiền lương của chuyên gia. 

- Số lượng chuyên gia (gồm các kỹ sư, kiến trúc sư, chuyên gia, kỹ thuật viên) được xác 

định theo yêu cầu cụ thể của từng loại công việc quy hoạch xây dựng, yêu cầu về tiến độ 

thực hiện công việc, trình độ chuyên môn của từng loại chuyên gia. Việc dự kiến số lượng, 

loại chuyên gia và thời gian thực hiện của từng chuyên gia phải được thể hiện trong đề 

cương thực hiện công việc quy hoạch xây dựng. Đề cương thực hiện công việc quy hoạch 

xây dựng phải phù hợp với nội dung, phạm vi của công việc trong nhiệm vụ quy hoạch xây 

dựng được duyệt. 

- Tiền lương chuyên gia tư vấn được xác định trên cơ sở mức tiền lương chuyên gia theo 

hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tương ứng với trình độ chuyên môn, 

kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn. 

b) Chi phí quản lý (Cql): Chi phí quản lý là khoản chi phí liên quan đến tiền lương của bộ 

phận quản lý, chi phí duy trì hoạt động của tổ chức tư vấn, chi phí văn phòng làm việc, các 

khoản chi phí bảo hiểm thuộc trách nhiệm của tổ chức tư vấn phải đúng. Chi phí quản lý xác 

định bằng khoảng từ 45% đến 55% của chi phí chuyên gia. 

c) Chi phí khác (Ck): gồm; Chi phí mua tài liệu, số liệu, bản đồ các loại, văn phòng phẩm, 

phần mềm lập quy hoạch (nếu có); chi phí khấu hao thiết bị; chi phí đi lại của chuyên gia; 

chi phí lưu trữ; chi phí hội nghị, hội thảo và các khoản chi phí khác (nếu có). 

- Chi phí mua tài liệu, số liệu, bản đồ các loại, văn phòng phẩm, phần mềm lập quy hoạch 

(nếu có): Dự kiến trên cơ sở yêu cầu cần thiết để thực hiện công việc lập quy hoạch xây 

dựng. 

- Chi phí khấu hao thiết bị: Dự kiến trên cơ sở yêu cầu về số lượng thiết bị, thời gian sử 

dụng thiết bị cần thiết để thực hiện công việc và giá thiết bị phổ biến trên thị trường. 
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- Chi phí hội nghị, hội thảo: Dự kiến trên cơ sở nhu cầu cần thiết của công việc lập quy 

hoạch xây dựng. 

- Các khoản chi phí khác xác định trên cơ sở dự kiến nhu cầu thực hiện của từng loại công 

việc lập quy hoạch xây dựng. 

d) Thu nhập chịu thuế tính trước (TN): Xác định bằng 6% của (Chi phí chuyên gia + Chi phí 

quản lý + Chi phí khác). 

e) Thuế giá trị gia tăng (VAT): Xác định theo quy định. 

f) Chi phí dự phòng (Cdp): Là khoản chi phí cho những phát sinh trong quá trình thực hiện 

công việc quy hoạch xây dựng. Chi phí dự phòng xác định tối đa không quá 10% so với 

toàn bộ các khoản mục chi phí nói trên. 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN 

TT Khoản mục chi phí Diễn giải 
Giá trị 

(đồng) 
Ghi chú 

1 Chi phí chuyên gia   Ccg 

2 Chi phí quản lý (45%-55%)*Ccg  Cql 

3 Chi phí khác   Ck 

4 Thu nhập chịu thuế tính trước 6%*(Ccg+Cql+Ck)  TN 

5 Thuế giá trị gia tăng %*(Ccg+Cql+Ck+TN)  VAT 

6 Chi phí dự phòng 10%*(Ccg+Cql+Ck+TN+VAT)  Cdp 

 Tổng cộng Ccg+Cql+Ck+TN+VAT+Cdp  Ctv 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 02/2019/TT-BXD Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2019 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY 

THẾ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH 

KỲ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về 

chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa 

đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

Điều 1. Phương thức gửi, nhận báo cáo; thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi báo cáo định 

kỳ 
1. Phương thức gửi, nhận báo cáo

a) Đối với trường hợp có hệ thống phần mềm báo cáo chuyên dùng, phương thức gửi và nhận

báo cáo được thực hiện trên hệ thống phần mềm chuyên dùng; 

b) Đối với các trường hợp khác, báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy và được

gửi bằng một trong các phương thức gửi trực tiếp, gửi qua Fax, gửi qua dịch vụ bưu chính; 

đồng thời gửi văn bản điện tử tới địa chỉ hòm thư điện tử của cơ quan nhận báo cáo. 

2. Thời gian chốt số liệu báo cáo trong chế độ báo cáo định kỳ thực hiện theo quy định tại Điều

12 Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ Quy định về chế độ báo cáo của 

cơ quan hành chính nhà nước. 

3. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ

a) Báo cáo định kỳ hằng tháng: từ ngày 16 đến ngày 25 của tháng thuộc kỳ báo cáo;

b) Báo cáo định kỳ hằng quý: từ ngày ngày 16 đến ngày 25 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo

cáo; 

c) Báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm: từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 25

tháng 6 và từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 của kỳ báo cáo; 

d) Báo cáo định kỳ hằng năm: từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 của kỳ báo cáo.

4. Đối với báo cáo phức tạp, phải tổng hợp qua nhiều cơ quan trung gian, thời hạn gửi báo cáo

định kỳ như sau: 

a) Thời hạn gửi báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện,

Sở Xây dựng chậm nhất vào ngày 16 của tháng cuối kỳ báo cáo; 

b) Thời hạn gửi báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi Sở Xây dựng, Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh chậm nhất vào ngày 18 của tháng cuối kỳ báo cáo; 

c) Thời hạn gửi báo cáo định kỳ của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Sở Xây

dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, ngành gửi Bộ Xây dựng chậm nhất vào ngày 20 của 

tháng cuối kỳ báo cáo. 

Điều 2. Báo cáo về tình hình hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
Chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định tại 

khoản 2 Điều 18 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình 

thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện như sau: 
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1. Chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hằng năm, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, 

tổng công ty nhà nước có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình hoạt động của các 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý. 

2. Nội dung báo cáo: Đánh giá chung về tình hình hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng; khó khăn, vướng mắc, kiến nghị; số liệu cần báo cáo theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 3. Báo cáo về tình hình quản lý chất lượng, an toàn lao động và giám định tư pháp 

trong lĩnh vực xây dựng 
Chế độ báo cáo về tình hình quản lý chất lượng, an toàn lao động và giám định tư pháp trong 

lĩnh vực xây dựng quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây 

dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, 

Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng Quy định về quản lý an toàn 

lao động trong thi công xây dựng công trình và Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 

của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây 

dựng thực hiện như sau: 

1. Chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hằng năm, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an báo cáo về tình hình quản lý chất lượng và an toàn lao động trong 

thi công xây dựng; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tình hình quản lý chất lượng, an toàn lao 

động và giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 

2. Nội dung báo cáo theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 4. Báo cáo tình hình quản lý cây xanh đô thị 
Chế độ báo cáo tình hình quản lý cây xanh đô thị quy định tại khoản 5 Điều 22, khoản 4 Điều 

23 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về Quản lý cây xanh đô thị 

thực hiện như sau: 

1. Chậm nhất vào ngày 16 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo 

cáo Sở Xây dựng về tình hình quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn quản lý; chậm nhất vào ngày 

20 tháng 12 hằng năm, Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Xây dựng về tình 

hình quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh. 

2. Nội dung báo cáo theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 5. Báo cáo tình hình lập và quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm 
Chế độ báo cáo tình hình lập và quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm quy định tại khoản 2, 

khoản 3 Thông tư số 11/2010/TT-BXD ngày 17/8/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về quản 

lý cơ sở dữ liệu ngầm đô thị thực hiện như sau: 

1. Chậm nhất vào ngày 16 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã thuộc tỉnh có 

trách nhiệm báo cáo Sở Xây dựng về tình hình lập và quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm. 

Báo cáo gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Tình hình lập và tổ chức thực hiện kế hoạch hằng năm về thu thập, điều tra khảo sát dữ liệu 

công trình ngầm theo phân cấp trên địa bàn quản lý; 

b) Tổng hợp về cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị theo phân cấp trên địa bàn quản lý theo 

quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 11/2010/TT-BXD ngày 17/8/2010 

của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị; 

c) Công tác quản lý và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu công trình ngầm theo phân cấp quản lý; 

d) Tình hình thực hiện công tác hạ ngầm các đường dây, đường cáp đi nổi trên địa bàn; 

đ) Các vấn đề khó khăn, vướng mắc quản lý và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu trên địa bàn và 

để xuất giải pháp khắc phục. 

2. Chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hằng năm, Sở Xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình lập và quản lý cơ sở dữ liệu công trình 

ngầm. Báo cáo gồm các nội dung chủ yếu sau: 
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a) Tình hình ban hành các quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ 

liệu về công trình ngầm đô thị tại các đô thị trên địa bàn tỉnh; 

b) Tình hình lập và tổ chức thực hiện kế hoạch hằng năm về thu thập, điều tra, khảo sát dữ liệu 

công trình ngầm của các đô thị trên địa bàn tỉnh; 

c) Tình hình lập kế hoạch và triển khai thực hiện việc hạ ngầm các đường dây, đường cáp đi 

nổi trên địa bàn; 

d) Công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ 

sở dữ liệu công trình ngầm; 

đ) Công tác tổ chức lưu trữ và khai thác sử dụng hồ sơ cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị 

theo phân cấp và theo quy định của pháp luật về lưu trữ; 

e) Các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu 

công trình ngầm của các đô thị trên địa bàn và để xuất giải pháp khắc phục. 

Điều 6. Báo cáo tình hình xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 
Chế độ báo cáo tình hình xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng quy định tại 

khoản 4 Điều 31 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, 

quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng thực hiện như sau: 

1. Chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo 

cáo Bộ Xây dựng tình hình xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Báo cáo gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Về công tác quy hoạch, tình hình thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo, đóng cửa và di chuyển 

nghĩa trang theo quy hoạch; quản lý và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng; quản lý chi phí, giá 

dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng; 

b) Diện tích đất nghĩa trang hiện có (ha)/ diện tích theo quy hoạch (ha); tỷ lệ sử dụng hình thức 

hỏa táng (%); số cơ sở hỏa táng, số lò hỏa táng; 

c) Các quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng; chính sách hỗ trợ, khuyến khích sử 

dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn (nếu có); 

d) Các khó khăn, vướng mắc trong quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và đề xuất giải pháp 

khắc phục. 

Điều 7. Báo cáo tình hình quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị 
Chế độ báo cáo về tình hình quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị quy định 

tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý 

chiếu sáng đô thị thực hiện như sau: 

1. Chậm nhất vào ngày 16 tháng 12 hằng năm, Đơn vị quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng 

công cộng đô thị có trách nhiệm gửi báo cáo về tình hình quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng 

công cộng đô thị tới Chính quyền đô thị và cơ quan chuyên môn về quản lý vận hành hệ thống 

chiếu sáng công trình công cộng. 

2. Báo cáo gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị theo quy hoạch đô thị hoặc 

quy hoạch chiếu sáng đô thị được duyệt; 

b) Tình hình lập và tổ chức thực hiện kế hoạch hằng năm về xây dựng mới, thay thế, cải tạo, 

duy trì bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị; 

c) Công tác triển khai thay thế và sử dụng sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện 

trên địa bàn; 

d) Hiện trạng về số lượng bóng đèn đang sử dụng theo loại nguồn sáng (Led, Sodium, thủy 

ngân cao áp ...); 

đ) Hiện trạng tỷ lệ chiều dài đường đô thị được chiếu sáng (tính từ đường khu vực trở lên); 

e) Hiện trạng tỷ lệ chiều dài đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng. 
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Điều 8. Báo cáo tình hình quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của đơn vị quản 

lý vận hành nhà ở 
Chế độ báo cáo về tình hình quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của đơn vị quản lý 

vận hành nhà ở quy định tại điểm a khoản 1; khoản 2 Điều 47 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở thực hiện 

như sau: 

Chậm nhất vào ngày 16 tháng 12 hằng năm, đơn vị quản lý vận hành nhà ở có trách nhiệm báo 

cáo cơ quan quản lý nhà ở về tình hình quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Mẫu 

số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 9. Báo cáo tình hình quản lý hành nghề môi giới bất động sản và sàn giao dịch bất 

động sản 
Chế độ báo cáo về tình hình quản lý hành nghề môi giới bất động sản và sàn giao dịch bất động 

sản quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định 

việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sản giao dịch bất động sản; việc thành lập và 

tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản thực hiện như sau: 

Chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hằng năm, Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng 

về tình hình cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; tình hình đào tạo bồi dưỡng kiến 

thức về môi giới bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản theo Mẫu số 05 

tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 10. Báo cáo về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng 
1. Chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo 

cáo Bộ Xây dựng về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, bao gồm các nội dung sau: 

a) Tình hình thực hiện quy hoạch các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng; 

b) Hoạt động đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng; 

c) Tình hình sử dụng vật liệu xây không nung tại địa phương; 

d) Tình hình xóa bỏ các lò sản xuất gạch đất sét nung thủ công tại địa phương; 

đ) Đề xuất các chính sách phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết 

kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường 

e) Các số liệu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng theo Mẫu số 06. 

2. Chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hằng năm, các Bộ, ngành báo cáo Bộ Xây dựng về tình 

hình sử dụng vật liệu xây của Bộ, ngành mình theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của một số Thông tư liên quan đến chế độ 

báo cáo định kỳ 
1. Thay thế Điều 8 Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng 

dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng 

tại Việt Nam và khoản 2 Điều 5 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 của Bộ Xây 

dựng Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam như 

sau: 

“Điều 8. Quy định về báo cáo 
1. Chậm nhất vào ngày 16 tháng 12 hằng năm, nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm báo cáo cơ 

quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng và Sở Xây dựng nơi có dự án về tình hình thực hiện 

hợp đồng theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hằng năm, Sở Xây dựng báo cáo cơ quan chuyên môn 

thuộc Bộ Xây dựng về tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng và công tác quản lý hoạt 

động xây dựng của nhà thầu nước ngoài trên địa bàn mình quản lý theo Mẫu số 09 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Thông tư này.” 
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2. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà công vụ như sau: 

“Điều 17. Nội dung và chế độ báo cáo 
1. Chậm nhất vào ngày 16 tháng 6 và ngày 16 tháng 12 hằng năm, đơn vị quản lý vận hành nhà 

ở công vụ có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhà ở công vụ về tình hình quản lý vận 

hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

2. Chậm nhất vào ngày 20 tháng 6 và ngày 20 tháng 12 hằng năm, cơ quan quản lý nhà ở công 

vụ có trách nhiệm báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu về tình hình quản lý, bố trí, cho thuê 

nhà ở công vụ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.” 

3. Chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hằng năm, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh báo cáo bằng văn bản và gửi về Bộ Xây dựng về tình hình quản lý nhà ở 

công vụ theo Mẫu số 11 và Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.” 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây 

dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Nhà ở như sau: 

“1. Chậm nhất vào ngày 20 tháng 6 và ngày 20 tháng 12 hằng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, 

Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình sở hữu nhà ở của tổ chức, cá 

nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 

này.” 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 13 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 

Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/TT-BXD ngày 

20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội như sau: 

“4. Chậm nhất vào ngày 20 tháng 6 và ngày 20 tháng 12 hằng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, 

Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Xây dựng về nhà ở xã 

hội trên địa bàn theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.” 

Điều 12. Bãi bỏ một số quy định liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ 
1. Bãi bỏ nội dung: “báo cáo về tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây 

dựng do Bộ quản lý gửi về Bộ Xây dựng theo Mẫu số 01 Phụ lục VIII Thông tư này” và nội 

dung: “báo cáo về tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng trên địa 

bàn gửi về Bộ Xây dựng theo Mẫu số 02 Phụ lục VIII Thông tư này” quy định tại khoản 2, 

khoản 3 Điều 24 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

2. Bãi bỏ khoản 4 Điều 23 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ 

Xây dựng Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. 

3. Bãi bỏ điểm e, khoản 2 Điều 17 Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22 tháng 4 năm 2014 

của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây 

dựng. 

4. Bãi bỏ khoản 9 Điều 15, và nội dung “Định kỳ 06 tháng 01 lần và hàng năm Sở Xây dựng có 

trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất 

động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản” quy định tại khoản 2 Điều 23 

Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc 

cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sản giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ 

chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. 

Điều 13. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019. 
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Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp 

thời về Bộ Xây dựng để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc 
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- Văn phòng TƯ và các ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- UBTƯ Mặt trận tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan TƯ của các đoàn thể; 

- Các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch-Kiến 

trúc; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư 

pháp); 

- Cổng TTĐT Chính phủ, Công báo; 

- Các Cục, vụ, Thanh tra thuộc Bộ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng; 

- Lưu: VT, TH (02). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sinh 
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PHỤ LỤC MẪU BÁO CÁO 
(Kèm theo Thông tư số: 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng) 

Mẫu số 01. Mẫu báo cáo về tình hình hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:  /….. ….., ngày … tháng …. năm… 

 

BÁO CÁO  

VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
Kính gửi: Bộ Xây dựng 

I. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

khó khăn, vướng mắc, kiến nghị 

II. Số liệu về các Ban quản lý dự án 

1. Danh sách các Ban quản lý dự án chuyển đổi, thành lập theo quy định của Luật Xây 

dựng 2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP 

TT 
Tên 

BQLDA 

Địa chỉ 

liên 

lạc/Điện 

thoại/Mail 

Ngày 

quyết 

định 

thành 

lập 

Cơ quan 

thành 

lập 

BQLDA 

Thành 

lập 

mới 

Sáp 

nhập/ 

kiện 

toàn 

Tên các 

BQLDA 

trước 

khi sáp 

nhập/ 

kiện 

toàn 

Mô hình 

BQLDA 

Số lượng cán bộ 

công nhân viên 

Chuyên 

ngành 

Khu 

vực 

Một 

dự 

án 

Tổng 

số 

Trình độ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng, 

trung 

cấp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

                            

- Lưu ý: Sau khi BQLDA chuyển đổi, số lượng cán bộ, nhân viên tăng/giảm so với trước khi 

sáp nhập/kiện toàn 

2. Danh sách các Ban quản lý dự án chưa chuyển đổi theo quy định của Luật Xây dựng 

2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP: 

TT 
Tên 

BQLDA 

Địa chỉ 

liên 

lạc/Điện 

thoại/Mail 

Ngày 

quyết định 

thành lập 

Cơ quan 

thành 

lập 

BQLDA 

Lý do 

chưa 

chuyển 

đổi mô 

hình 

Mô hình BQLDA 
Số lượng cán bộ 

công nhân viên 

Chuyên 

ngành 

Khu 

vực 

Một dự 

án 

Tổng 

số 

Trình độ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng, 

trung 

cấp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                        

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên (để báo cáo); 

- Lưu VT, đơn vị.. 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN BÁO CÁO 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 02. Báo cáo về tình hình quản lý chất lượng, an toàn lao động, giám định tư pháp 

trong lĩnh vực xây dựng 

TÊN CƠ QUAN 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……./…….. ……., ngày …… tháng …. năm …. 

 

BÁO CÁO 

Về tình hình quản lý chất lượng, an toàn lao động và giám định tư pháp trong lĩnh vực 

xây dựng do Bộ, ngành, địa phương quản lý năm... 

Năm ……… 
Kính gửi: Bộ Xây dựng 

Căn cứ Điều 53, Điều 54 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP), 

Căn cứ Điều 43 Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012, 

Căn cứ Khoản 3 Điều 86 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015, 

Bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện năm ....như sau: 

I. Tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng 
1. Công tác hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công 

trình xây dựng (Trả lời, giải đáp thắc mắc trong thực thi pháp luật; tổ chức hoặc phối hợp tổ 

chức tập huấn, phổ biến văn bản QPPL; ...) 

2. Kết quả kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của 

các chủ thể tham gia xây dựng công trình 

- Kết quả kiểm tra công tác công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo thẩm quyền. 

- Đánh giá chung về chất lượng và công tác quản lý chất lượng các công trình thuộc thẩm 

quyền quản lý. 

3. Kết quả giám định chất lượng, giải quyết sự cố công trình xây dựng 

- Công tác giám định chất lượng, giám định nguyên nhân sự cố đối với các công trình xây dựng 

theo thẩm quyền quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 51 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. 

- Kết quả giải quyết các sự cố thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 

46/2015/NĐ-CP. 

II. Tình hình quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng 
1. Tình hình sự cố về máy, thiết bị, vật tư, tai nạn lao động trong thi công xây dựng. 

2. Kết quả kiểm tra an toàn lao động trong thi công xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng. 

3. Đánh giá về tình hình tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng 

của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý. 

III. Về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng 
(Chỉ áp dụng đối với báo cáo của UBND cấp tỉnh) 

1. Danh sách các giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ 

việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng 

tính đến thời điểm báo cáo 

a) Danh sách giám định viên tư pháp xây dựng: 

TT 
Họ và 

tên 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Kinh 

nghiệm (1) 

Thông tin 

liên hệ (2) 

Nội dung 

giám định 

(3) 

Loại 

công 

trình (4) 

Số quyết định 

bổ nhiệm (5) 

... ……… …… ……. ………. ………… …………   …….. 

b) Danh sách người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc: 
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TT 
Họ và 

tên 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Kinh 

nghiệm (1) 

Thông tin 

liên hệ (2) 

Nội dung 

giám định 

(3) 

Loại 

công 

trình (4) 

Số quyết định 

công bố/thời 

gian công bố (5) 

... ……… …… ……. ………. ………… …………   …….. 

c) Danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp 

xây dựng: 

TT Họ và tên Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Kinh 

nghiệm 

(1) 

Thông tin 

liên hệ 

(2) 

Nội dung 

giám định 

(3) 

Loại 

công 

trình 

(4) 

Số quyết định 

công bố/thời 

gian công bố 

(5) 

... ……… …… ……. ………. ………… …………   …….. 

2. Tình trạng nợ đọng chi phí giám định tư pháp xây dựng, tiền bồi dưỡng giám định tư pháp 

xây dựng và tham dự phiên tòa tính đến thời điểm báo cáo 

a) Tổng số vụ việc nợ đọng chi phí giám định tư pháp xây dựng, tiền bồi dưỡng giám định tư 

pháp xây dựng và tham dự phiên tòa: 

b) Thống kê vụ việc nợ đọng chi phí giám định tư pháp xây dựng, tiền bồi dưỡng giám định tư 

pháp xây dựng và tham dự phiên tòa: 

TT 

Vụ việc giám định 

tư pháp nợ đọng 

(6) 

Thời gian hoàn thành kết 

luận giám định và đề nghị 

thanh toán 

(7) 

Lý do nợ đọng 

(8) 

Tên cơ quan trưng cầu 

giám định 

(9) 

1         

2         

…         

3. Số vụ việc giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn tỉnh trong năm báo cáo 

a) Tổng số vụ việc đã thực hiện và có kết luận giám định. 

b) Tổng số vụ việc từ chối giám định khi nhận được quyết định trưng cầu và lý do từ chối giám 

định. 

c) Tổng số vụ việc phải giám định bổ sung, giám định lại và lý do phải giám định bổ sung, 

giám định lại. 

IV. Các nội dung báo cáo khác và kiến nghị (nếu có) 

- Việc kiểm tra, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô 

thị (thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ). 

- Về quản lý chất lượng các công trình tháp thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền 

hình thuộc phạm vi quản lý. 

- Các khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật. 

- Đề xuất, kiến nghị. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: … 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
(Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu pháp nhân) 

Ghi chú: 
(1) Số năm kinh nghiệm thực hiện giám định (từ năm .... đến năm ....). 

(2) Địa chỉ, số điện thoại, email, số fax liên hệ. 

(3) Nội dung đăng ký giám định gồm: 

- Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong đầu tư xây dựng. 

- Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình. 
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- Giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố 

công trình xây dựng. 

- Giám định tư pháp về chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình. 

- Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí 

khác có liên quan. 

(4) Loại công trình đăng ký giám định gồm: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp 

và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật. 

(5) Số quyết định bổ nhiệm, công bố: Số ……. Ngày.... Tháng…… năm …... 

(6) Vụ việc đã được cá nhân, tổ chức giám định tư pháp hoàn thành và gửi kết luận giám định 

cho cơ quan trưng cầu, nhưng cơ quan trưng cầu đang nợ chi phí giám định tư pháp xây dựng, 

tiền bồi dưỡng giám định tư pháp xây dựng và tham dự phiên tòa. 

(7) Ghi rõ thời gian hoàn thành gửi kết luận giám định cho cơ quan trưng cầu và thời gian đã đề 

nghị thanh toán. 

(8) Lý do cơ quan trưng cầu nợ tiền bồi dưỡng, chi phí giám định. 

(9) Tên cơ quan trưng cầu nợ tiền bồi dưỡng, chi phí giám định. 

Mẫu số 03. Báo cáo về tình hình quản lý cây xanh đô thị của UBND cấp Huyện và Sở Xây 

dựng 

UBND CẤP HUYỆN/ 

SỞ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ……/…… ……., ngày …. tháng …. năm …. 

 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ 

Kính gửi: Sở Xây dựng/Bộ Xây dựng 

1. Diện tích đất cây xanh 

TT Thông số Đơn vị tính Chỉ tiêu 

1 Diện tích đất cây xanh toàn đô thị ha   

2 Diện tích đất cây xanh đô thị/người m2/người   

2. Lập quy hoạch cây xanh đường phố: 
Có: □                            Không: □ 

3. Ban hành quy định của địa phương về quản lý cây xanh đô thị 
Có: □                            Không: □ 

(Nếu có đề nghị gửi kèm theo báo cáo) 

4. Đánh số cây xanh, số cây xanh gẫy đổ 
Tổng số cây:                 ; trong đó: 

- Cây cổ thụ: 

- Cây có biển số: 

- Cây chưa có biển số: 

Tổng số cây gãy đổ:                 ;trong đó do bão, lũ: 

5. Lập hồ sơ quản lý cây xanh 
Có: □                            Không: □ 

6. Tuân thủ các quy định về trồng cây xanh đô thị (kích thước chiều       cao, đường kính, 

khoảng cách …….) 

Có: □                            Không: □ 

7. Giấy phép khi chặt hạ, dịch chuyển các loại cây xanh theo quy định: 
Có: □                            Không: □ 

8. Đơn vị được giao cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị: 
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9. Phân cấp quản lý cây xanh đô thị: 

10. Nhận xét và đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện quản lý cây xanh đô thị theo 

hướng dẫn của Nghị định 64: 
11. Ý kiến đề xuất bổ sung hoặc sửa đổi Nghị định 64: (nếu có) 

12. Các ý kiến khác: 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND cấp tỉnh; 

- Lưu:.... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 Mẫu số 04. Báo cáo tổng hợp số liệu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 
(áp dụng đối với đơn vị quản lý vận hành nhà ở báo cáo cơ quan quản lý nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước) 

ĐƠN VỊ QLVH NHÀ Ở 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:  /…. ….., ngày … tháng … năm… 

 

BÁO CÁO 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

STT 
Loại nhà 

ở 

Tổng số 

nhà ở 

Số lượng nhà ở đang 

quản lý theo các hình 

Các 

trường 

hợp đã 

thu hồi 

nhà ở và 

tình hình 

quản lý 

sử dụng 

sau khi 

thu hồi 

Số tiền thu được ghi chú 

    

căn, 

nhà 

ở 

m2 

Nhà ở 

cho 

thuê 

(căn, 

nhà ở) 

Nhà ở 

cho 

thuê 

mua 

(căn, 

nhà ở) 

Nhà ở 

đã bán 

(căn, 

nhà ở) 

 

nhà ở 

cho 

thuê 

(căn, 

nhà ở 

nhà ở 

cho thuê 

mua 

(căn, 

nhà ở) 

nhà ở 

đã bán 

(căn, 

nhà ở) 

  

I Nhà ở xã 

hội thuộc 

sở hữu 

nhà nước 

                    

1 
Căn hộ 

chung cư 

                    

2 
Nhà ở 

riêng lẻ 

                    

II Nhà ở để 

phục vụ 

tái định 

cư 
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1 
Căn hộ 

chung cư 

                    

2 
Nhà ở 

riêng lẻ 

                    

III Nhà ở cũ 

thuộc sở 

hữu nhà 

nước 

                    

1 Biệt thự                     

2 
Căn hộ 

chung cư 

                    

3 Nhà ở 

riêng lẻ 

                    

  

 

Nơi nhận: 

- Cơ quan quản lý nhà ở (để báo cáo); 

- Lưu VT, đơn vị.. 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN BÁO CÁO 

(Ký tên, đóng dấu) 

Mẫu số 05. Báo cáo về tình hình đào tạo môi giới bất động sản và kết quả cấp chứng chỉ 

hành nghề môi giới bất động sản 

SỞ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:  /…. ….., ngày … tháng … năm … 

 

BÁO CÁO 

VỀ TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KẾT QUẢ CẤP CHỨNG 

CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

Kính gửi: Bộ Xây dựng 

Số lượng Chứng chỉ môi giới 

BĐS đã cấp trong năm 

Số lượng cơ sở đào tạo 

đăng ký trong năm 

Số lượng học viên đào tạo 

trong năm 

      

      

      

  

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Số điện thoại: ……… 

Email:…………… 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 Mẫu số 06. Báo cáo số liệu về lĩnh vực Vật liệu xây dựng 

BÁO CÁO 

CÁC SỐ LIỆU VỀ LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

(số liệu kèm theo báo cáo về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh gửi Bộ Xây dựng) 

TT 
Chủng loại vật liệu xây 

dựng 
Đơn vị tính 

Tổng số cơ sở 

sản xuất 

Tổng công suất Ghi chú 

Thiết kế Thực tế  

1 Xi măng Triệu tấn         

2 Gạch ốp lát Triệu m2         
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3 Sứ vệ sinh Triệu SP         

4 Kính xây dựng triệu m2 (QTC)         

5 Vôi công nghiệp Tấn         

6 Vật liệu xây Tỷ viên         

- Vật liệu xây nung Tỷ viên         

- Vật liệu xây không nung Tỷ viên         

7 Tấm lợp fibro xi măng triệu m2         

8 Đá ốp lát m2         

9 Đá xây dựng m3         

10 Cát xây dựng m3         

Mẫu số 07. Báo cáo tình hình sử dụng vật liệu xây của bộ, ngành 

TÊN BỘ, NGÀNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:  /…. ….., ngày … tháng … năm … 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY 

(Năm:...) 
Kính gửi: Bộ Xây dựng 

STT 
Công 

trình 

Địa điểm 

xây dựng 

Vật liệu sử dụng    Ghi chú 

Gạch xây  Tấm tường  

      ĐVT 
Gạch 

nung 

Gạch 

không 

nung 

ĐVT 

 
Khối 

lượng 
  

                   

                   

                   

  

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

Mẫu số 08. Báo cáo tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài 

(Kèm theo Thông tư số:   /2019/TT-BXD ngày  /  /2019 của Bộ Xây dựng) 

(Định kỳ và khi hoàn thành công trình) 

TÊN NHÀ THẦU 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:  /… ……, ngày  tháng  năm…. 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI 
Kính gửi: Sở Xây dựng/ Cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng 

I. Tên công ty: 

Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam: 

Số điện thoại:     Fax:       E.mail: 

Số tài khoản tại Việt Nam: 

Tại Ngân hàng: 

Số giấy phép hoạt động xây dựng:        ngày cấp: 

Cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng: 

Người đại diện có thẩm quyền tại Việt Nam:        Chức vụ: 

II. Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư: 1484



1. Số Hợp đồng:               Ngày ký: 

2. Nội dung chính công việc nhận thầu: 

3. Giá trị hợp đồng: 

Tổng số giá trị hợp đồng: 

Trong đó: 

+ Giá trị tư vấn (thiết kế, quản lý xây dựng, giám sát...): 

+ Giá trị cung cấp vật tư trang thiết bị: 

+ Giá trị thầu xây dựng: 

+ Giá trị thầu lắp đặt: 

4. Thời hạn thực hiện Hợp đồng: từ…… đến……..  

5. Tình hình thực hiện đến thời điểm báo cáo: 

III. Hợp đồng đã ký với các thầu phụ: 

1. Hợp đồng thầu phụ thứ nhất: ký với công ty…… 

1.1. Số hợp đồng:                                      Ngày ký: 

1.2. Nội dung chính công việc giao thầu phụ; 

1.3. Giá trị hợp đồng: 

2. Hợp đồng thầu phụ thứ 2: (Tương tự như trên) 

3. Hợp đồng phụ thứ... 

IV. Việc đăng ký chế độ kế toán tại cơ quan thuế: 

1. Đã đăng ký chế độ kế toán tại cơ quan thuế: 

2. Đăng ký kiểm toán tại công ty kiểm toán: 

3. Đã thực hiện nộp thuế theo từng thời kỳ thanh toán: (có bản sao phiếu xác nhận nộp thuế của 

cơ quan thuế kèm theo)…… 

V. Những vấn đề khác cần trình bày về thành tích hoặc ý kiến đề nghị giúp đỡ của Bộ Xây 

dựng/Sở Xây dựng 

  

  ……..,Ngày……tháng……năm…… 

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty) 

Mẫu số 09. Báo cáo tình hình cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài 

và hoạt động của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam 

SỞ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:    /SXD…. ….., ngày …. tháng ….năm…… 

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO NHÀ THẦU NƯỚC 

NGOÀI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Kính gửi: Bộ Xây dựng 

I. Số liệu Tổng hợp 

TT Tên dự án Chủ đầu 

tư 

Số hiệu giấy 

phép cấp cho 

nhà thầu, 

ngày cấp 

Tên nhà thầu 

nước ngoài, 

quốc tịch, địa 

chỉ, vốn pháp 

định, vai trò 

nhận thầu 

công việc 

nhận thầu và 

giá hợp đồng 

Tên nhà thầu 

Việt Nam 

liên danh 

nhận thầu, 

hoặc làm 

thầu phụ; và 

giá trị nhận 

thầu (nếu có) 

Thời gian 

thực hiện 

thầu 

-Tình hình 

thực hiện 

- Các nhận 

xét khi kiểm 

tra 
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1 2 3 4 5 6 7 

              

              

  Tổng cộng           

II. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có) 
  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, đơn vị.. 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

Mẫu số 10. Báo cáo tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ 

(dành cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ và cơ quan quản lý nhà ở công vụ) 

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:   /… ….., ngày … tháng …. năm … 

BÁO CÁO 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ 

Kính gửi: Tên Cơ quan quản lý nhà ở công vụ 

I. Số liệu về nhà ở công vụ 

TT 
Loại nhà ở công 

vụ 

Tổng số 

nhà ở công 

vụ hiện 

đang quản 

lý (căn) 

Tổng 

diện 

tích sử 

dụng 

nhà ở 

công vụ 

hiện 

đang 

quản lý 

(m2) 

Tổng số 

nhà ở 

công vụ 

đã bố trí 

cho thuê 

(căn) 

Tổng 

diện tích 

sử dụng 

nhà ở 

công vụ 

đã bố trí 

cho thuê 

(m2) 

Tổng số 

người 

đang 

thuê 

(người) 

Giá thuê 

nhà ở 

công vụ 

(nghìn 

đồng/m2) 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Biệt thự               

2 Chung cư               

3 Nhà liền kề               

  ……….               

  TỔNG CỘNG               

II. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị 
 

Người lập biểu 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Điện thoại liên hệ………………………. 

…….., ngày …tháng…năm…. 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN BÁO CÁO 
(Ký tên và đóng dấu) 

Ghi chú: Đối với nhà ở công vụ là biệt thự thì báo cáo thêm về diện tích đất khuôn viên của 

biệt thự. 

 Mẫu số 11: Mẫu Biểu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ 

TÊN BỘ, NGÀNH/UBND CẤP TỈNH 

TT Loại nhà ở công 

vụ và địa chỉ 

Diện tích 

sử dụng 

nhà ở 

Tên người 

ở thuê nhà 

ở công vụ 

Chức vụ, cơ 

quan, đơn vị 

công tác của 

Thời 

gian bố 

trí theo 

Tiền thuê 

nhà hàng 

tháng 

Ghi chú 
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công vụ 

(m2) 

người thuê 

nhà ở công 

vụ 

hợp 

đồng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

I Biệt thự             

…….               

II Chung cư             

……               

III Nhà liền kề             

…….               

  Tổng cộng             

  

Người lập biểu 

(ký và ghi rõ họ, tên) 

Điện thoại liên hệ:……………………………. 

…….., ngày……tháng…..năm…… 

CƠ QUAN BÁO CÁO 
(Ký tên và đóng dấu) 

 Ghi chú: 

- Cột 3: Đối với nhà ở công vụ là biệt thự thì báo cáo thêm về diện tích đất khuôn viên của biệt 

thự; 

- Cột 6: Ghi rõ thời gian thuê nhà ở theo hợp đồng ký kết từ ngày ...tháng...năm đến 

ngày...tháng...năm; 

Mẫu số 12: Mẫu biểu báo cáo tổng hợp tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ 

TÊN BỘ, NGÀNH/UBND CẤP TỈNH 
I. Số liệu về nhà ở công vụ 

TT Loại nhà ở công vụ 
Tổng số nhà 

(căn) 

Tổng diện 

tích sử dụng 

nhà ở công 

vụ (m2) 

Tổng số 

người đang 

thuê 

(Người) 

Tổng số tiền 

thuê 

(đồng/tháng) 

ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Biệt thự           

2 Chung cư           

3 Nhà liền kề           

  …………           

  TỔNG HỢP           

II. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị 

Người lập biểu 

(ký và ghi rõ họ, tên) 

Điện thoại liên hệ:……………………………. 

…….., ngày……tháng…..năm…… 

CƠ QUAN BÁO CÁO 
(Ký tên và đóng dấu) 

 Ghi chú: Đối với nhà ở công vụ là biệt thự thì báo cáo thêm về diện tích đất khuôn viên của 

biệt thự. 

Mẫu số 13. Báo cáo tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài 

SỞ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:  /SXD…. ….., ngày … tháng … năm ….. 

 

BÁO CÁO 
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TÌNH HÌNH SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC 

NGOÀI 

TT Đối tượng sở hữu 

Loại nhà ở sở hữu Ghi chú 

Căn hộ 
Nhà ở riêng 

lẻ 
  

I Tổ chức nước ngoài       

1 Quốc tịch A       

2 Quốc tịch B       

3 ……….       

II Cá nhân nước ngoài       

1 Quốc tịch C       

2 Quốc tịch D       

3 ………..       

  Tổng cộng       

  

 

Nơi nhận: 

- Bộ Xây dựng (để báo cáo);  

- Lưu VT, đơn vị.. 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

(Ký tên, đóng dấu) 

Mẫu số 14. Báo cáo tổng hợp các dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp/công 

nhân khu công nghiệp 

SỞ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

BÁO CÁO 

CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI DÀNH CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP/CÔNG NHÂN 

KHU CÔNG NGHIỆP 

STT 

Tên 

các 

dự 

án 

Loại nhà 

Địa 

điểm 

xây 

dựng 

Chủ 

đầu 

tư dự 

án 

Quy mô dự án 
Tiến độ triển 

khai dự án 

Số căn 

hộ/nhà ở 

đã bàn 

giao đưa 

vào sử 

dụng đến 

thời điểm 

báo cáo 

Ghi 

chú 
        

Tổng 

diện 

tích 

đất 

dự án 

(ha) 

Diện 

tích 

đất 

NOXH 

(ha) 

Tổng 

số căn 

hộ/nhà 

ở 

Tổng 

diện 

tích 

sàn 

căn 

hộ/ 

nhà ở 

(m2) 

Khởi 

công 

Hoàn 

thành 

Đã 

tạm 

dừng 

triển 

khai 

         
 

TNT CN        
Số 

căn 

m2 

sàn 
         

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)         

I Các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng         
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1                                       

2                                       

...                                       

II Các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng         

1                                       

2                                       

…..                                       

  

 

Nơi nhận: 

- Bộ xây dựng (để báo cáo); 

- Lưu VT, đơn vị.. 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 04/2019/TT-BXD Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019 

THÔNG TƯ 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 26/2016/TT-BXD NGÀY 

26/10/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI 

DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết là Nghị định số 46/2015/NĐ-CP); 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 

26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây gọi là Thông tư số 26/2016/TT-BXD) 
1. Sửa đổi khoản 4, bổ sung khoản 5, khoản 6 Điều 6 như sau:

a) Sửa đổi khoản 4 như sau:

“4. Tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình phải lập báo cáo về công 

tác giám sát thi công xây dựng công trình gửi chủ đầu tư và chịu trách nhiệm về tính chính xác, 

trung thực, khách quan đối với những nội dung trong báo cáo này. Báo cáo được lập trong các 

trường hợp sau: 

a) Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn thi công xây dựng. Chủ đầu tư quy định việc

lập báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn thi công xây dựng và thời điểm lập báo cáo. 

Nội dung chính của báo cáo được quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục V Thông tư này; 

b) Báo cáo khi tổ chức nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành gói thầu, hạng mục công

trình, công trình xây dựng. Nội dung của báo cáo được quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục V 

Thông tư này.” 

b) Bổ sung khoản 5, khoản 6 như sau:

“5. Trách nhiệm và quyền hạn của giám sát trưởng 

a) Tổ chức quản lý, điều hành toàn diện công tác giám sát thi công xây dựng theo các nội dung

quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, phù hợp với các nội dung của hợp 

đồng, phạm vi công việc được chủ đầu tư giao, hệ thống quản lý chất lượng và các quy định 

của pháp luật có liên quan; 

b) Phân công công việc, quy định trách nhiệm cụ thể và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giám

sát thi công xây dựng của các giám sát viên; 

c) Thực hiện giám sát và ký biên bản nghiệm thu đối với các công việc phù hợp với nội dung

chứng chỉ hành nghề được cấp trong trường hợp trực tiếp giám sát công việc xây dựng. Kiểm 

tra, rà soát và ký bản vẽ hoàn công do nhà thầu thi công xây dựng lập so với thực tế thi công 

theo quy định; 

d) Tham gia nghiệm thu và ký biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng (nếu có),

gói thầu, hạng mục công trình, công trình xây dựng. Từ chối nghiệm thu khi chất lượng hạng 

mục công trình, công trình xây dựng không đáp ứng yêu cầu thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 
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chuẩn áp dụng cho công trình; thông báo cho chủ đầu tư lý do từ chối nghiệm thu bằng văn 

bản; 

đ) Chịu trách nhiệm trước tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình và trước pháp luật về 

các công việc do mình thực hiện. Từ chối việc thực hiện giám sát bằng văn bản khi công việc 

xây dựng không tuân thủ quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng đối với công trình phải cấp 

phép xây dựng, thiết kế xây dựng, hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu và quy 

định của pháp luật; 

e) Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi 

công xây dựng công trình; 

g) Không chấp thuận các ý kiến, kết quả giám sát của các giám sát viên khi không tuân thủ giấy 

phép xây dựng đối với công trình phải cấp phép xây dựng, thiết kế xây dựng, quy chuẩn kỹ 

thuật, tiêu chuẩn áp dụng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công và biện pháp đảm bảo an toàn 

được phê duyệt, hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu và quy định của pháp 

luật; 

h) Đề xuất với chủ đầu tư bằng văn bản về việc tạm dừng thi công khi phát hiện bộ phận công 

trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, có khả 

năng gây sập đổ một phần hoặc toàn bộ công trình; 

i) Kiến nghị với chủ đầu tư về việc tổ chức quan trắc, thí nghiệm, kiểm định hạng mục công 

trình, công trình xây dựng trong trường hợp cần thiết và các nội dung liên quan đến thay đổi 

thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có). 

6. Trách nhiệm và quyền hạn của giám sát viên 

a) Thực hiện giám sát công việc xây dựng theo phân công của giám sát trưởng phù hợp với nội 

dung chứng chỉ hành nghề được cấp. Chịu trách nhiệm trước giám sát trưởng và pháp luật về 

các công việc do mình thực hiện; 

b) Giám sát công việc xây dựng theo giấy phép xây dựng đối với công trình phải cấp phép xây 

dựng, thiết kế xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp 

thi công và biện pháp đảm bảo an toàn được phê duyệt; 

c) Trực tiếp tham gia và ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng; kiểm tra, rà soát bản vẽ 

hoàn công do nhà thầu thi công xây dựng lập so với thực tế thi công đối với các công việc xây 

dựng do mình trực tiếp giám sát; 

d) Từ chối thực hiện các yêu cầu trái với hợp đồng xây dựng đã được ký giữa chủ đầu tư với 

các nhà thầu và quy định của pháp luật; 

đ) Báo cáo kịp thời cho giám sát trưởng về những sai khác, vi phạm so với giấy phép xây dựng 

đối với công trình phải cấp phép xây dựng, thiết kế xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn 

áp dụng, biện pháp thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp đảm bảo an toàn được phê duyệt, hợp 

đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu và quy định của pháp luật. Kiến nghị, đề xuất 

từ chối nghiệm thu công việc xây dựng với giám sát trưởng bằng văn bản; 

e) Đề xuất với giám sát trưởng bằng văn bản về việc tạm dừng thi công đối với trường hợp phát 

hiện bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo 

an toàn, có khả năng gây sập đổ một phần hoặc toàn bộ công trình và thông báo kịp thời cho 

chủ đầu tư xử lý; 

g) Đề xuất, kiến nghị với giám sát trưởng về việc tổ chức quan trắc, thí nghiệm, kiểm định 

hạng mục công trình, công trình xây dựng trong trường hợp cần thiết và các nội dung liên quan 

đến thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có).” 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 2, bổ sung khoản 3 Điều 9 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 2 như sau: 

“b) Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu giám sát thi công xây dựng, giám sát trưởng; 
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c) Người đại diện theo pháp luật, chỉ huy trưởng của các nhà thầu chính thi công xây dựng hoặc 

tổng thầu trong trường hợp áp dụng hợp đồng tổng thầu; trường hợp nhà thầu là liên danh phải 

có đầy đủ người đại diện theo pháp luật, chỉ huy trưởng của từng thành viên trong liên danh;” 

b) Bổ sung khoản 3 như sau: 

“3. Trường hợp hạng mục công trình, công trình xây dựng có nhiều nhà thầu chính tham gia thi 

công xây dựng công trình, Chủ đầu tư có thể tổ chức nghiệm thu và lập biên bản nghiệm thu 

hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng với từng nhà thầu chính thi công xây 

dựng.” 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, bổ sung điểm d khoản 1, khoản 3a Điều 13 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau: 

“3. Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa 

vào sử dụng có điều kiện khi còn một số công việc hoàn thiện cần được thực hiện sau theo quy 

định tại khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. 

Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục tổ chức thi công và nghiệm thu đối với các công việc còn lại 

theo thiết kế được duyệt; quá trình thi công phải đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến việc 

khai thác, vận hành bình thường của hạng mục công trình, công trình xây dựng đã được chấp 

thuận kết quả nghiệm thu.”. 

b) Bổ sung điểm d khoản 1 như sau: 

“d) Cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra theo các nội dung quy định tại điểm a, 

điểm b và điểm c khoản 3a Điều này.” 

c) Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 như sau: 

“3a. Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 

46/2015/NĐ-CP tổ chức kiểm tra các nội dung như sau: 

a) Kiểm tra thực tế thi công xây dựng công trình so với giấy phép xây dựng đối với công trình 

phải cấp phép xây dựng, thiết kế xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, biện pháp 

thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp đảm bảo an toàn được phê duyệt; 

b) Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công 

trình; 

c) Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư 

và các nhà thầu có liên quan trong khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng công trình; 

d) Kiểm tra các điều kiện để nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây 

dựng.” 

4. Sửa đổi khoản 2 Điều 14 Thông tư số 26/2016/TT-BXD như sau: 

“2. Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng là một thành phần chi phí thuộc 

khoản mục chi phí khác và được dự tính trong tổng mực đầu tư xây dựng công trình. 

Dự toán chi phí quy định tại Khoản 1 Điều này được lập căn cứ vào đặc điểm, tính chất của 

công trình; địa điểm nơi xây dựng công trình; thời gian, số lượng cán bộ, chuyên gia (nếu có) 

tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu và khối lượng công việc phải thực hiện. Đối với công 

trình sử dụng vốn nhà nước, chi phí quy định tại điểm c khoản 1 Điều này không vượt quá 20% 

chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán 

chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 5 

Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.” 

5. Bổ sung Điều 15a, Điều 15b vào sau Điều 15 Thông tư số 26/2016/TT-BXD như sau: 

“Điều 15a. Quản lý công tác thí nghiệm hiện trường trong quá trình thi công xây dựng công 

trình 

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra điều kiện năng lực, chấp thuận phòng thí nghiệm, trạm 

thí nghiệm hiện trường do nhà thầu đề xuất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đủ các 

phép thử thực hiện các thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phục vụ quản lý chất lượng công 

trình trước khi tổ chức thi công xây dựng. 
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2. Nhà thầu có trách nhiệm lập kế hoạch thí nghiệm theo quy định tại khoản 3 Điều này trình 

Chủ đầu tư chấp thuận trước khi tổ chức thi công xây dựng công trình. 

3. Nội dung của kế hoạch thí nghiệm gồm: 

a) Các thí nghiệm cần thực hiện; tần suất, số lượng các phép thử đối với từng loại thí nghiệm 

theo quy định của thiết kế xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, chỉ dẫn kỹ thuật 

và khối lượng công việc xây dựng; 

b) Quy định cụ thể về việc lấy mẫu, bảo dưỡng, thực hiện thí nghiệm, lưu mẫu và xử lý kết quả 

thí nghiệm; 

c) Quy định về trách nhiệm thực hiện của các nhà thầu, bộ phận giám sát của chủ đầu tư. 

4. Trong quá trình thi công xây dựng, bộ phận giám sát của chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức 

kiểm tra định kỳ các hoạt động của phòng thí nghiệm, trạm thí nghiệm hiện trường, cụ thể như 

sau: 

a) Kiểm tra phòng thí nghiệm bao gồm: kiểm tra hồ sơ năng lực của thí nghiệm viên trực tiếp 

thực hiện thí nghiệm, kiểm tra quy trình thực hiện thí nghiệm và kiểm tra việc thực hiện hiệu 

chỉnh thiết bị thí nghiệm theo quy định; 

b) Kiểm tra trạm thí nghiệm hiện trường được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động 

thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 

5. Nhà thầu thí nghiệm có trách nhiệm thực hiện công tác thí nghiệm theo đúng kế hoạch thí 

nghiệm đã được chủ đầu tư chấp thuận. Trường hợp có thay đổi, điều chỉnh, nhà thầu lập kế 

hoạch thí nghiệm điều chỉnh trình chủ đầu tư chấp thuận trước khi tổ chức thực hiện. 

Điều 15b. Quan trắc công trình, bộ phận công trình trong quá trình thi công xây dựng 

1. Việc quan trắc xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng được thực hiện trong 

các trường hợp sau: 

a) Thực hiện theo quy định của thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công đã được 

phê duyệt; 

b) Thực hiện khi công trình có biểu hiện bất thường (ví dụ: công trình xuất hiện sụt, trượt, lún, 

nghiêng, nứt,...) cần phải được quan trắc phục vụ việc đánh giá, xác định nguyên nhân để có 

biện pháp xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố công trình trong quá trình thi công xây dựng. 

2. Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện công tác quan trắc theo quy 

định tại khoản 1 Điều này và quy định của hợp đồng xây dựng. Chủ đầu tư có thể lựa chọn nhà 

thầu độc lập với nhà thầu thi công xây dựng để thực hiện một số công tác quan trắc trong quá 

trình thi công xây dựng công trình. 

3. Đối với công trình sử dụng vốn nhà nước, trường hợp chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu quan 

trắc độc lập với nhà thầu thi công xây dựng để thực hiện một số công tác quan trắc trong quá 

trình thi công xây dựng công trình thì nhà thầu thi công xây dựng không thực hiện các công 

việc này và sử dụng kết quả quan trắc độc lập theo thỏa thuận với Chủ đầu tư. 

4. Nội dung chủ yếu của đề cương quan trắc bao gồm: nội dung, tần suất, thời điểm quan trắc; 

nhân lực, máy móc, thiết bị quan trắc; mốc chuẩn được sử dụng để quan trắc; quy trình thực 

hiện quan trắc; quy định về nội dung báo cáo và đánh giá kết quả quan trắc. 

5. Trách nhiệm của Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu độc lập thực hiện quan trắc công 

trình (sau đây gọi là nhà thầu quan trắc): 

a) Lập đề cương quan trắc trình chủ đầu tư chấp thuận; 

b) Tổ chức thực hiện quan trắc theo đề cương được chấp thuận; lập báo cáo và đánh giá kết quả 

quan trắc. 

6. Trách nhiệm của chủ đầu tư: 

a) Chấp thuận đề cương quan trắc do nhà thầu quan trắc lập làm cơ sở cho việc tổ chức thực 

hiện. Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình 
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kiểm tra đề cương quan trắc hoặc thuê đơn vị tư vấn kiểm tra đề cương quan trắc của nhà thầu 

trong trường hợp cần thiết trước khi chấp thuận; 

b) Tổ chức giám sát, đánh giá kết quả quan trắc của nhà thầu. Quy định các trường hợp và yêu 

cầu nhà thầu thiết kế đánh giá, có ý kiến về kết quả quan trắc trong quá trình thi công xây dựng 

công trình; 

c) Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng sử dụng kết quả quan trắc trong quá trình thi công xây 

dựng theo quy định của thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công đã được phê 

duyệt. 

7. Trách nhiệm của nhà thầu thiết kế: 

a) Xem xét, kiểm tra đề cương quan trắc do nhà thầu lập khi được chủ đầu tư yêu cầu, đảm bảo 

phù hợp với những nội dung quan trắc theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, biện 

pháp thi công; 

b) Đánh giá kết quả quan trắc đối với những nội dung quan trắc theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế, 

chỉ dẫn kỹ thuật và các nội dung quan trắc khác trong quá trình thi công xây dựng công trình 

khi được chủ đầu tư yêu cầu 

8. Trong quá trình thực hiện quan trắc và đánh giá kết quả quan trắc, nếu phát hiện số liệu quan 

trắc cho thấy công trình có nguy cơ sự cố hoặc có yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thi công 

xây dựng công trình thì nhà thầu thực hiện quan trắc, đánh giá kết quả quan trắc phải báo cáo 

ngay với chủ đầu tư bằng văn bản để có biện pháp xử lý kịp thời." 

6. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 18 như sau: 

“b) Trường hợp kiểm định theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan quản 

lý nhà nước về xây dựng quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 29, điểm d khoản 5 Điều 40 Nghị 

định số 46/2015/NĐ-CP (gọi chung là cơ quan yêu cầu), chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người 

quản lý, sử dụng công trình lựa chọn tổ chức kiểm định theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

này và có ý kiến chấp thuận của cơ quan yêu cầu.” 

7. Thay thế Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD bằng Phụ lục I Thông tư này. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để 

xem xét, giải quyết./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chính phủ;; 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 

PHỤ LỤC I 
(Kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng) 

Mẫu số 01 Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng 

Mẫu số 02 Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng 

Mẫu số 03 
Thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với việc 

nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng 

Mẫu số 04 Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công trình. 

Mẫu số 05 
Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu, giai đoạn, 

hạng mục công trình, công trình xây dựng. 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 08/2019/TT-BXD Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư (sau đây viết là Nghị định 63/2018/NĐ-CP); 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết là Nghị định 46/2015/NĐ-CP); 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công 

trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư quy định chi tiết nội dung về giám sát, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo 

loại hợp đồng quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, và 10 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP. 

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan được ủy quyền theo quy 

định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định 63/2018/NĐ-CP, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (sau đây 

gọi chung là nhà đầu tư) và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đầu tư xây dựng công 

trình theo hình thức đối tác công tư. 

Điều 2. Trách nhiệm giám sát, quản lý chất lượng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
1. Thực hiện các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng tại các văn bản quy phạm

pháp luật về xây dựng và các quy định tại khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này. 

2. Đối với công trình được đầu tư xây dựng không áp dụng loại hợp đồng BT

a) Kiểm tra yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ

yêu cầu và kiểm tra kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu của dự án (nếu có) trong 

bước thực hiện dự án trước khi doanh nghiệp dự án phê duyệt theo quy định trong hợp đồng dự 

án; 

b) Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng của nhà đầu tư và các nhà thầu

tham gia thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định 

trong hợp đồng dự án. Khi thực hiện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức lập, phê duyệt 

đề cương kiểm tra bao gồm phạm vi kiểm tra, nội dung kiểm tra, tần suất kiểm tra và các yêu 

cầu khác phù hợp với công việc cần thực hiện; 

c) Đề nghị nhà đầu tư yêu cầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng thay thế nhân sự

trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu năng lực theo quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 

cầu và quy định của pháp luật về xây dựng; 

d) Đề nghị nhà đầu tư tạm dừng hoặc đình chỉ thi công xây dựng công trình khi phát hiện có sự

cố gây mất an toàn công trình, có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn chịu lực, phòng cháy 

chữa cháy, môi trường ảnh hưởng đến tính mạng, an toàn cộng đồng, an toàn công trình lân cận 

và yêu cầu nhà thầu tổ chức khắc phục trước khi tiếp tục thi công xây dựng công trình; 

1495



đ) Tổ chức kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và toàn bộ công 

trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng hoặc khi được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu. 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức lựa chọn và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

kiểm định theo quy định của pháp luật về đấu thầu; kiểm tra việc thực hiện kiểm định theo quy 

định. Trình tự kiểm định, đề cương kiểm định được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

xây dựng; 

e) Kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng 

theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định 46/2015/NĐ-CP và quy định trong hợp đồng dự 

án; 

g) Tổ chức kiểm định chất lượng công trình làm cơ sở chuyển giao theo quy định trong hợp 

đồng dự án đối với loại hợp đồng BOT, BLT khi kết thúc thời gian kinh doanh hoặc thuê dịch 

vụ; 

h) Phối hợp với nhà đầu tư lập hồ sơ bàn giao công trình; 

i) Kiểm tra việc tổ chức thực hiện bảo hành, bảo trì công trình xây dựng theo quy định của 

pháp luật và quy định trong hợp đồng dự án. 

3. Đối với công trình được đầu tư xây dựng theo loại hợp đồng BT 

a) Thực hiện các quy định tại điểm a, đ, h khoản 2 Điều này; 

b) Giao đơn vị quản lý dự án hoặc ban quản lý dự án theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị 

định 63/2018/NĐ-CP hoặc thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp 

luật về xây dựng thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định tại khoản 1 

Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP. 

Trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhà đầu tư tổ chức thực hiện một 

số nội dung quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Nội dung công việc giao 

cho nhà đầu tư thực hiện được lập trên cơ sở thỏa thuận giữa nhà đầu tư và cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền nhưng không bao gồm các nội dung quy định tại điểm b, d, e, h, n, o khoản 1 

Điều 26 Nghị định 46/2015/NĐ-CP. 

c) Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công xây dựng công trình khi phát hiện có sự cố gây mất an toàn 

công trình, có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, môi 

trường ảnh hưởng đến tính mạng, an toàn cộng đồng, an toàn công trình lân cận và yêu cầu nhà 

thầu tổ chức khắc phục trước khi tiếp tục thi công. 

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể giao cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện 

quy định nêu tại điểm a, b, e, i khoản 2 Điều này; giao ban quản lý dự án, đơn vị quản lý dự án 

thực hiện các quy định nêu tại điểm đ, g, h khoản 2 Điều này. Trong mọi trường hợp cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết. 

5. Việc phân định trách nhiệm về giám sát, quản lý chất lượng công trình xây dựng của cơ quan 

có thẩm quyền ký hợp đồng dự án và doanh nghiệp dự án phải được quy định rõ trong hợp 

đồng dự án. 

Điều 3. Trách nhiệm giám sát, quản lý chất lượng của nhà đầu tư 
1. Thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc giám sát, quản lý chất lượng công trình xây 

dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

2. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại hợp đồng dự án về quản lý chất lượng công trình 

xây dựng. 

3. Thực hiện giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình trên cơ sở thỏa thuận với cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Thông tư này. 

4. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại hợp đồng dự án và các quy định của pháp 

luật khác có liên quan. 

5. Tổ chức thực hiện chuyển giao công nghệ, đào tạo, bảo hành, bảo trì và quản lý sử dụng 

công trình phù hợp với yêu cầu của hợp đồng dự án 

Điều 4. Chi phí kiểm định, giám sát, quản lý chất lượng thi công xây dựng 1496



1. Chi phí kiểm định quy định tại điểm đ, g khoản 2 Điều 2 Thông tư này và trách nhiệm chi trả 

chi phí kiểm định được xác định theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Nghị định 46/2015/NĐ-CP. 

2. Chi phí giám sát thi công xây dựng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Thông tư này được 

xác định theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện hoặc giao một phần công việc 

giám sát thi công xây dựng cho nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 

Thông tư này thì tổng chi phí giám sát thi công xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền và nhà đầu tư không vượt quá chi phí giám sát thi công xây dựng theo quy định. 

3. Chi phí thực hiện kiểm tra công tác giám sát, quản lý chất lượng của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư này là một thành phần chi phí thuộc 

chi phí giám sát hợp đồng dự án. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định chi phí này trên cơ 

sở các công việc cần thực hiện kiểm tra. 

Chi phí giám sát hợp đồng dự án là một thành phần chi phí trong chi phí hoạt động của đơn vị 

quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được xác định theo quy định về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

2. Bãi bỏ Điều 4 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây 

dựng. 

3. Các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư được ký hợp đồng dự án chính 

thức trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì công tác giám sát, quản lý chất lượng 

được tiếp tục thực hiện theo quy định của hợp đồng dự án. 

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để 

xem xét, giải quyết./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc TW; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Công báo, Website của Chính phủ, 

Website BXD; 

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW; 

- Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; 

- Lưu: VT, Cục GĐ. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 1134/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CÁC HAO PHÍ XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ 

THI CÔNG XÂY DỰNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng kèm 

theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong 

xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2015. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Cơ quan TW của các đoàn thể; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc CP; 

- Các Sở Xây dựng, các Sở có công 

trình xây dựng chuyên ngành; 

- Các Tập đoàn Kinh tế; Tổng Công ty 

Nhà nước; 

- Các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng; 

- Website của Bộ Xây dựng; 

- Lưu VP; Vụ PC; Vụ KTXD; Viện 

KTXD; (THa)300. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

Bùi Phạm Khánh 

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

I. THUYẾT MINH 
Máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây gọi tắt là máy) là các loại máy và thiết bị được 

truyền chuyển động bằng động cơ, chạy bằng xăng, dầu, điện, gas, khí nén và một số thiết bị 

không có động cơ sử dụng trong đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và hạ tầng kỹ thuật. 

Định mức các hao phí xác định giá ca máy gồm: số ca làm việc trong năm; định mức khấu hao, 

sửa chữa, tiêu hao nhiên liệu - năng lượng, nhân công điều khiển và định mức chi phí khác. 

1. Nội dung định mức các hao phí
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1.1. Số ca làm việc trong năm (gọi tắt là số ca năm): là số ca làm việc của máy bình quân trong 

một năm trong cả đời máy. 

1.2. Định mức khấu hao: là mức độ giảm giá trị bình quân của máy do hao mòn (vô hình và 

hữu hình) sau một năm sử dụng. 

1.3. Định mức sửa chữa: là mức chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy nhằm duy trì và khôi phục 

năng lực hoạt động tiêu chuẩn của máy trong một năm sử dụng. 

1.4. Định mức tiêu hao nhiên liệu - năng lượng: là mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (như 

xăng, dầu, điện, gas hoặc khí nén) để tạo ra động lực cho máy hoạt động trong một ca làm việc 

(gọi là nhiên liệu chính) và nhiên liệu phụ (như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, 

nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động). 

1.5. Định mức nhân công điều khiển: là số lượng, thành phần, nhóm, cấp bậc công nhân điều 

khiển, vận hành máy trong một ca làm việc. 

1.6. Định mức chi phí khác: là định mức cho các khoản chi phí đảm bảo để máy hoạt động bình 

thường, có hiệu quả trong một năm sử dụng. 

2. Kết cấu định mức các hao phí 
Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng gồm 2 chương được 

trình bày theo nhóm, loại máy và được mã hóa thống nhất bằng mã hiệu. 

Chương I: Máy và thiết bị thi công xây dựng 
M101.0000: Máy thi công đất và lu lèn 

M102.0000: Máy nâng chuyển 

M103.0000: Máy và thiết bị gia cố nền móng 

M104.0000: Máy sản xuất vật liệu xây dựng 

M105.0000: Máy và thiết bị thi công mặt đường bộ 

M106.0000: Phương tiện vận tải đường bộ 

M107.0000: Máy khoan đất đá 

M108.0000: Máy và thiết bị động lực 

M109.0000: Máy và thiết bị thi công công trình thủy 

M110.0000: Máy và thiết bị thi công trong hầm 

M111.0000: Máy và thiết bị thi công đường ống, đường cáp ngầm 

M112.0000: Máy và thiết bị thi công khác 

Chương II: Máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm 
M201.0000: Máy và thiết bị khảo sát 

M202.0000: Máy và thiết bị thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng 

M203.0000: Máy và thiết bị thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp 

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
1. Định mức các hao phí xác định giá ca máy công bố làm cơ sở tham khảo, sử dụng để xác 

định giá ca máy theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng. 

2. Định mức tiêu hao nhiên liệu - năng lượng và định mức nhân công điều khiển của máy và 

thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm đã được tính vào mức hao phí trong định mức dự 

toán. 

3. Đối với máy có cùng công năng nhưng khác về công suất hoặc thông số kỹ thuật chủ yếu 

chưa được công bố thì sử dụng định mức các hao phí của máy có cùng công năng hoặc điều 

chỉnh cho phù hợp. 

4. Đối với máy mới chưa có định mức các hao phí thì căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Xây dựng 

để xác định. 

5. Đối với những máy làm việc ở vùng nước mặn, nước lợ và trong môi trường ăn mòn cao thì 

định mức khấu hao, định mức sửa chữa được điều chỉnh với hệ số 1,05. 

Chương I: 1499



MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG 

Mã hiệu 
Loại máy và 

thiết bị 

Số 

ca 

năm 

Định mức (%) Định mức 

tiêu hao 

nhiên liệu, 

năng lượng 

Nhân công điều 

khiển máy 
Khấu 

hao 

Sửa 

chữa 

Chi 

phí 

khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 

M101.0000 
MÁY THI CÔNG ĐẤT VÀ LU 

LÈN 
      

M101.0100 Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu:   

M101.0101 0,40 m3 260 17,0 5,80 5 43 lít diezel 1x4/7 

M101.0102 0,50 m3 260 17,0 5,80 5 51 lít diezel 1x4/7 

M101.0103 0,65 m3 260 17,0 5,80 5 59 lít diezel 1x3/7+1x5/7 

M101.0104 0,80 m3 260 17,0 5,80 5 65 lít diezel 1x3/7+1x5/7 

M101.0105 1,25 m3 260 17,0 5,80 5 83 lít diezel 1x4/7+1x6/7 

M101.0106 1,60 m3 260 16,0 5,50 5 
113 lít 

diezel 
1x4/7+1x6/7 

M101.0107 2,30 m3 260 16,0 5,50 5 
138 lít 

diezel 
1x4/7+1x7/7 

M101.0108 3,60 m3 300 14,0 4,00 5 
199 lít 

diezel 
1x4/7+1x7/7 

M101.0200 
Máy đào một gầu, bánh hơi - dung 

tích gầu: 
    

M101.0201 0,75 m3 260 17,0 5,40 5 57 lít diezel 1x3/7+1x5/7 

M101.0202 1,25 m3 260 17,0 4,70 5 73 lít diezel 1x4/7+1x6/7 

M101.0300 Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu:   

M101.0301 0,40 m3 260 17,0 5,80 5 59 lít diezel 1x3/7+1x5/7 

M101.0302 0,65 m3 260 17,0 5,80 5 65 lít diezel 1x3/7+1x5/7 

M101.0303 1,00 m3 260 17,0 5,80 5 83 lít diezel 1x4/7+1x6/7 

M101.0304 1,20 m3 260 16,0 5,50 5 
113 lít 

diezel 
1x4/7+1x6/7 

M101.0305 1,60 m3 260 16,0 5,50 5 
128 lít 

diezel 
1x4/7+1x7/7 

M101.0306 2,30 m3 260 16,0 5,50 5 
164 lít 

diezel 
1x4/7+1x7/7 

M101.0400 Máy xúc lật - dung tích gầu:       

M101.0401 0,60 m3 260 16,0 4,80 5 29 lít diezel 1x4/7 

M101.0402 1,00 m3 260 16,0 4,80 5 39 lít diezel 1x4/7 

M101.0403 1,25 m3 260 16,0 4,80 5 47 lít diezel 1x3/7+1x5/7 

M101.0404 1,65 m3 260 16,0 4,80 5 75 lít diezel 1x3/7+1x5/7 

M101.0405 2,30 m3 260 14,0 4,40 5 95 lít diezel 1x4/7+1x6/7 

M101.0406 2,80 m3 260 14,0 4,40 5 
101 lít 

diezel 
1x4/7+1x6/7 

M101.0407 3,20 m3 260 14,0 3,80 5 134 lít 1x4/7+1x6/7 
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diezel 

M101.0500 Máy ủi - công suất:         

M101.0501 75 cv 230 18,0 6,00 5 38 lít diezel 1x4/7 

M101.0502 110 cv 250 17,0 5,80 5 46 lít diezel 1x3/7+1x5/7 

M101.0503 140 cv 250 17,0 5,80 5 59 lít diezel 1x3/7+1x5/7 

M101.0504 180 cv 250 16,0 5,50 5 76 lít diezel 1x3/7+1x5/7 

M101.0505 250 cv 250 16,0 5,20 5 94 lít diezel 1x3/7+1x6/7 

M101.0506 320 cv 250 14,0 4,10 5 
125 lít 

diezel 
1x3/7+1x7/7 

M101.0600 Máy cạp tự hành - dung tích thùng:     

M101.0601 9 m3 240 17,0 4,20 5 
132 lít 

diezel 
1x3/7+1x6/7 

M101.0602 16 m3 240 16,0 4,00 5 
154 lít 

diezel 
1x3/7+1x7/7 

M101.0603 25 m3 240 16,0 4,00 5 
182 lít 

diezel 
1x3/7+1x7/7 

M101.0700 Máy san tự hành - công suất:       

M101.0701 108 cv 210 17,0 3,60 5 39 lít diezel 1x3/7+1x5/7 

M101.0702 180 cv 210 16,0 3,10 5 54 lít diezel 1x3/7+1x5/7 

M101.0800 
Máy đầm đất cầm tay - trọng 

lượng: 
      

M101.0801 50 kg 150 20,0 5,40 4 3 lít xăng 1x3/7 

M101.0802 60 kg 150 20,0 5,40 4 3,5 lít xăng 1x3/7 

M101.0803 70 kg 150 20,0 5,40 4 4 lít xăng 1x3/7 

M101.0804 80 kg 150 20,0 5,40 4 5 lít xăng 1x3/7 

M101.0900 Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng:     

M101.0901 9 t 230 18,0 4,30 5 34 lít diezel 1x5/7 

M101.0902 16 t 230 18,0 4,30 5 38 lít diezel 1x5/7 

M101.0903 25 t 230 17,0 4,10 5 55 lít diezel 1x5/7 

M101.1000 Máy đầm rung tự hành - trọng lượng:     

M101.1001 8 t 230 17,0 4,60 5 19 lít diezel 1x4/7 

M101.1002 15 t 230 17,0 4,30 5 39 lít diezel 1x4/7 

M101.1003 18 t 230 17,0 4,30 5 53 lít diezel 1x4/7 

M101.1004 25 t 230 17,0 3,70 5 67 lít diezel 1x4/7 

M101.1100 Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng:     

M101.1101 6,0 t 230 18,0 2,90 5 20 lít diezel 1x3/7 

M101.1102 8,5 t 230 18,0 2,90 5 24 lít diezel 1x3/7 

M101.1103 10 t 230 18,0 2,90 5 26 lít diezel 1x4/7 

M101.1104 15,5 t 230 17,0 2,70 5 42 lít diezel 1x4/7 

M101.1200 Quả đầm - trọng lượng:         

M101.1201 16 t 230 17,0 2,50 5   1x4/7 

M102.0000 MÁY NÂNG CHUYỂN         
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M102.0100 Cần trục ô tô - sức nâng:         

M102.0101 3 t 220 10,0 5,10 5 25 lít diezel 
1x1/4+1x3/4 lái xe 

nhóm 1 

M102.0102 4 t 220 10,0 5,10 5 26 lít diezel 
1x1/4+1x3/4 lái xe 

nhóm 1 

M102.0103 5 t 220 10,0 4,70 5 30 lít diezel 
1x1/4+1x3/4 lái xe 

nhóm 1 

M102.0104 6 t 220 10,0 4,70 5 33 lít diezel 
1x1/4+1x3/4 lái xe 

nhóm 1 

M102.0105 10 t 220 10,0 4,50 5 37 lít diezel 
1x1/4+1x3/4 lái xe 

nhóm 2 

M102.0106 16 t 220 10,0 4,50 5 43 lít diezel 
1x1/4+1x3/4 lái xe 

nhóm 2 

M102.0107 20 t 220 9,0 4,50 5 44 lít diezel 
1x1/4+1x3/4 lái xe 

nhóm 2 

M102.0108 25 t 220 9,0 4,30 5 50 lít diezel 
1x1/4+1x3/4 lái xe 

nhóm 3 

M102.0109 30 t 220 9,0 4,30 5 54 lít diezel 
1x1/4+1x3/4 lái xe 

nhóm 3 

M102.0110 40 t 220 8,0 4,10 5 64 lít diezel 
1x1/4+1x3/4 lái xe 

nhóm 3 

M102.0111 50 t 220 8,0 4,10 5 70 lít diezel 
1x1/4+1x3/4 lái xe 

nhóm 3 

M102.0200 Cần trục bánh hơi - sức nâng:       

M102.0201 16 t 200 10,0 4,50 5 33 lít diezel 1x3/7+1x5/7 

M102.0202 25 t 200 10,0 4,50 5 36 lít diezel 1x4/7+1x6/7 

M102.0203 40 t 200 9,0 4,00 5 50 lít diezel 1x4/7+1x6/7 

M102.0204 63 t 200 9,0 4,00 5 61 lít diezel 1x4/7+1x6/7 

M102.0205 90 t 200 8,0 3,80 5 69 lít diezel 1x4/7+1x7/7 

M102.0206 100 t 200 8,0 3,80 5 74 lít diezel 2x4/7+1x7/7 

M102.0207 110 t 200 8,0 3,60 5 78 lít diezel 2x4/7+1x7/7 

M102.0208 130 t 200 8,0 3,60 5 81 lít diezel 2x4/7+1x7/7 

M102.0300 Cần trục bánh xích - sức nâng:       

M102.0301 5 t 200 10,0 5,40 5 32 lít diezel 1x3/7+1x5/7 

M102.0302 10 t 200 10,0 4,50 5 36 lít diezel 1x3/7+1x5/7 

M102.0303 16 t 200 10,0 4,50 5 45 lít diezel 1x3/7+1x5/7 

M102.0304 25 t 200 9,0 4,60 5 47 lít diezel 1x4/7+1x6/7 

M102.0305 28 t 200 9,0 4,60 5 49 lít diezel 1x4/7+1x6/7 

M102.0306 40 t 200 8,5 4,10 5 51 lít diezel 1x4/7+1x6/7 

M102.0307 50 t 200 8,5 4,10 5 54 lít diezel 1x4/7+1x6/7 

M102.0308 63 t 200 8,0 4,10 5 56 lít diezel 1x4/7+1x7/7 

M102.0309 80 t 200 8,0 3,80 5 58 lít diezel 1x4/7+1x7/7 

M102.0310 100 t 200 8,0 3,80 5 59 lít diezel 2x4/7+1x7/7 
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M102.0311 110 t 200 8,0 3,60 5 63 lít diezel 2x4/7+1x7/7 

M102.0312 130 t 200 7,5 3,60 5 72 lít diezel 2x4/7+1x7/7 

M102.0313 150 t 200 7,5 3,60 5 83 lít diezel 2x4/7+1x7/7 

M102.0400 Cần trục tháp - sức nâng:       

M102.0401 5 t 280 16,0 4,70 6 42 kWh 1x3/7+1x5/7 

M102.0402 10 t 280 14,0 4,00 6 60 kWh 1x3/7+1x5/7 

M102.0403 12 t 280 14,0 4,00 6 68 kWh 1x3/7+1x5/7 

M102.0404 15 t 280 14,0 4,00 6 90 kWh 1x3/7+1x5/7 

M102.0405 20 t 280 13,0 3,80 6 113 kWh 1x3/7+1x5/7 

M102.0406 25 t 280 13,0 3,80 6 120 kWh 1x3/7+1x6/7 

M102.0407 30 t 280 13,0 3,80 6 128 kWh 1x3/7+1x6/7 

M102.0408 40 t 280 13,0 3,50 6 135 kWh 1x3/7+1x6/7 

M102.0409 50 t 280 13,0 3,50 6 143 kWh 2x4/7+1x6/7 

M102.0410 60 t 280 13,0 3,50 6 198 kWh 2x4/7+1x6/7 

M102.0411 
Cẩu tháp 

MD 900 
280 13,0 3,50 6 480 kWh 2x4/7+1x6/7+1x7/7 

M102.0500 
Cần cẩu 

nổi: 
            

M102.0501 

Kéo theo - 

sức nâng 30 

t 

170 10,0 6,20 7 81 lít diezel 

1 t.phII.1/2+3 thợ 

máy (2x2/4 + 

1x3/4) +1 thợ điện 

2/4 + 1 thủy thủ 2/4 

M102.0502 

Tự hành - 

sức nâng 

100 t 

170 10,0 6,00 7 
118 lít 

diezel 

1 t.tr 1/2 + 1 tpII 

1/2 + 4 thợ máy 

(3x2/4 + 1x4/4) + 1 

thợ điện 3/4 + 1 

thủy thủ 2/4 

M102.0600 Cổng trục - sức nâng:         

M102.0601 10 t 170 14,0 2,80 5 81 kWh 1x3/7+1x5/7 

M102.0602 30 t 170 14,0 2,80 5 90 kWh 1x3/7+1x6/7 

M102.0603 60 t 170 14,0 2,50 5 144 kWh 1x3/7+1x7/7 

M102.0604 90 t 170 14,0 2,50 5 180 kWh 1x3/7+1x7/7 

M102.0701 

Cẩu lao 

dầm K33-

60 

170 14,0 3,50 6 233 kWh 
1x3/7+4x4/7 

+1x6/7 

M102.0702 

Thiết bị 

nâng hạ 

dầm 90T 

170 14,0 3,50 6 168 kWh 
1x3/7+2x4/7 

+1x6/7 

M102.0800 
Cầu trục - sức 

nâng: 
          

M102.0801 30 t 280 10,0 2,30 5 48 kWh 1x3/7+1x6/7 

M102.0802 40 t 280 10,0 2,30 5 60 kWh 1x3/7+1x6/7 

M102.0803 50 t 280 10,0 2,30 5 72 kWh 1x3/7+1x6/7 
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M102.0804 60 t 280 10,0 2,30 5 84 kWh 1x3/7+1x7/7 

M102.0805 90 t 280 10,0 2,30 5 108 kWh 1x3/7+1x7/7 

M102.0806 110 t 280 10,0 2,10 5 132 kWh 1x3/7+1x7/7 

M102.0807 125 t 280 10,0 2,10 5 144 kWh 1x3/7+1x7/7 

M102.0808 180 t 280 10,0 2,10 5 168 kWh 1x3/7+1x7/7 

M102.0809 250 t 280 10,0 2,00 5 204 kWh 1x3/7+1x7/7 

M102.0900 Máy vận thăng - sức nâng:         

M102.0901 
0,8 t - H 

nâng 80 m 
280 18,0 4,30 5 21 kWh 1x3/7 

M102.0902 
3 t - H nâng 

100 m 
280 17,0 4,10 5 39 kWh 1x3/7 

M102.1000 Máy vận thăng lồng - sức nâng:       

M102.1001 
3 t - H nâng 

100 m 
280 17,0 4,10 5 47 kWh 1x3/7 

M102.1100 Tời điện - sức kéo:           

M102.1101 0,5 t 230 17,0 5,10 4 4 kWh 1x3/7 

M102.1102 1,0 t 230 17,0 5,10 4 5 kWh 1x3/7 

M102.1103 1,5 t 230 17,0 4,60 4 6 kWh 1x3/7 

M102.1104 3,0 t 230 17,0 4,60 4 11 kWh 1x3/7 

M102.1105 3,5 t 230 17,0 4,60 4 12 kWh 1x3/7 

M102.1106 5,0 t 230 17,0 4,60 4 14 kWh 1x3/7 

M102.1200 Pa lăng xích - sức nâng:         

M102.1201 3 t 230 17,0 4,60 4   1x3/7 

M102.1202 5 t 230 17,0 4,20 4   1x3/7 

M102.1300 Kích nâng - sức nâng:         

M102.1301 10 t 180 14,0 2,20 5   1x4/7 

M102.1302 30 t 180 14,0 2,20 5   1x4/7 

M102.1303 50 t 180 14,0 2,20 5   1x4/7 

M102.1304 100 t 180 14,0 2,20 5   1x4/7 

M102.1305 200 t 180 14,0 2,20 5   1x4/7 

M102.1306 250 t 180 14,0 2,20 5   1x4/7 

M102.1307 500 t 180 14,0 2,20 5   1x4/7 

M102.1400 
Kích thông 

tâm 
            

M102.1401 RRH - 100 t 180 14,0 2,20 5   1x4/7 

M102.1402 
YCW - 250 

t 
180 14,0 2,20 5   1x4/7 

M102.1403 
YCW - 500 

t 
180 14,0 2,20 5   1x4/7 

M102.1501 

Kích đẩy 

liên tục tự 

động ZLD-

180 14,0 3,50 5 29 kWh 1x4/7+1x5/7 
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60 (60t, 6c) 

M102.1602 

Kích sợi 

đơn YDC - 

500 t 

180 14,0 2,20 5   1x4/7 

M102.1700 Xe nâng - chiều cao nâng:         

M102.1701 12 m 260 14,0 4,00 5 25 lít diezel 
1x1/4+ 1x3/4 lái xe 

nhóm 2 

M102.1702 18 m 260 14,0 3,80 5 29 lít diezel 
1x1/4+ 1x3/4 lái xe 

nhóm 2 

M102.1703 24 m 260 14,0 3,80 5 33 lít diezel 
1x1/4+ 1x3/4 lái xe 

nhóm 2 

M102.1800 
Xe thang - chiều dài 

thang: 
        

M102.1801 9 m 260 14,0 3,90 5 25 lít diezel 
1x1/4+ 1x3/4 lái xe 

nhóm 2 

M102.1802 12 m 260 14,0 3,70 5 29 lít diezel 
1x1/4+ 1x3/4 lái xe 

nhóm 2 

M102.1803 18 m 260 14,0 3,70 5 33 lít diezel 
1x1/4+ 1x3/4 lái xe 

nhóm 2 

M103.0000 
MÁY VÀ THIẾT BỊ GIA CỐ NỀN 

MÓNG 
    

M103.0100 
Búa diezel tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu 

búa: 
  

M103.0101 1,2 t 220 17,0 4,40 5 56 lít diezel 1x2/7+1x4/7+1x5/7 

M103.0102 1,8 t 220 17,0 4,40 5 59 lít diezel 1x2/7+1x4/7+1x6/7 

M103.0103 3,5 t 220 16,0 3,90 5 62 lít diezel 2x2/7+1x4/7+1x6/7 

M103.0104 4,5 t 220 16,0 3,90 5 65 lít diezel 2x2/7+1x4/7+1x6/7 

M103.0200 Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa:   

M103.0201 1,2 t 220 16,0 3,90 5 
24 lít diezel 

+ 14 kWh 
1x2/7+1x3/7+1x4/7 

M103.0202 1,8 t 220 16,0 3,90 5 
30 lít diezel 

+ 14 kWh 
1x2/7+1x3/7+1x5/7 

M103.0203 2,5 t 220 14,0 3,50 5 
36 lít diezel 

+ 25 kWh 
2x2/7+1x3/7+1x6/7 

M103.0204 3,5 t 220 14,0 3,50 5 
48 lít diezel 

+ 25 kWh 
2x2/7+1x3/7+1x6/7 

M103.0205 4,5 t 220 14,0 3,50 5 
63 lít diezel 

+ 34 kWh 
2x2/7+1x3/7+1x6/7 

M103.0206 5,5 T 220 14,0 3,50 5 
78 lít diezel 

+ 34 kWh 
2x2/7+1x3/7+1x6/7 

M103.0300 Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích - công suất:   

M103.0301 60 kW 220 16,0 4,80 5 40 lít diezel 1x3/7+1x5/7+1x6/7 

M103.0400 Búa rung - công suất:         

M103.0401 40 kW 200 17,0 3,80 5 108 kWh 1x3/7+1x4/7 
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M103.0402 50 kW 200 17,0 3,80 5 135 kWh 1x3/7+1x4/7 

M103.0403 170 kW 200 17,0 2,60 5 357 kWh 1x3/7+1x4/7 

M103.0500 Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa: 

M103.0501 ≤ 1,8 t 200 14,0 5,90 6 42 lít diezel 

1 t.phII.1/2 + 3 thợ 

máy (2x2/4+1x3/4) 

+ 1 thợ điện 2/4 + 1 

thủy thủ 2/4 

M103.0502 ≤ 2,5 t 200 14,0 5,90 6 47 lít diezel 

1 t.phII.1/2 + 3 thợ 

máy (2x2/4+1x3/4) 

+ 1 thợ điện 2/4 + 1 

thủy thủ 2/4 

M103.0503 ≤ 3,5 t 200 14,0 5,90 6 52 lít diezel 

1 t.phII.1/2 + 3 thợ 

máy (2x2/4+1x3/4) 

+ 1 thợ điện 2/4 + 1 

thủy thủ 2/4 

M103.0504 ≤ 5,0 t 200 14,0 5,90 6 58 lít diezel 

1 t.phII.1/2 + 3 thợ 

máy (2x2/4+1x3/4) 

+ 1 thợ điện 2/4 + 1 

thủy thủ 2/4 

M103.0505 ≤ 7,0 t 200 14,0 5,60 6 63 lít diezel 

1 t.phII.1/2 + 3 thợ 

máy (2x2/4+1x3/4) 

+ 1 thợ điện 2/4 + 1 

thủy thủ 2/4 

M103.0506 ≤ 10,0 t 200 14,0 5,60 6 69 lít diezel 

1 t.phII.1/2 + 3 thợ 

máy (2x2/4+1x3/4) 

+ 1 thợ điện 2/4 + 1 

thủy thủ 2/4 

M103.0600 
Tàu đóng cọc C 96 - búa thủy lực, trọng lượng đầu 

búa: 
  

M103.0601 7,5 t 200 13,0 4,60 6 
162 lít 

diezel 

1 t.tr1/2 + 1 

t.phII.1/2 + 4 thợ 

máy (3x2/4+1x4/4) 

+ 1 thợ điện 3/4 + 1 

thủy thủ 2/4 

M103.0700 Máy ép cọc trước - lực ép:       

M103.0701 60 t 180 22,0 4,00 5 38 kWh 1x3/7+1x4/7 

M103.0702 100 t 180 22,0 4,00 5 53 kWh 1x3/7+1x4/7 

M103.0703 150 t 180 22,0 4,00 5 75 kWh 1x3/7+1x4/7 

M103.0704 200 t 180 22,0 4,00 5 84 kWh 1x3/7+1x4/7 

M103.0801 
Máy ép cọc 

sau 
160 22,0 4,00 5 36 kWh 1x3/7+1x4/7 

M103.0901 

Máy ép 

thủy lực 

(KGK-

130C4), lực 

200 17,0 2,60 5 138 kWh 1x3/7+1x4/7 
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ép 130 t 

M103.1001 
Máy cắm 

bấc thấm 
180 14,0 3,10 5 48 lít diezel 1x3/7+1x5/7 

M103.1100 
Máy khoan 

cọc nhồi: 
            

M103.1101 
Máy khoan 

cọc nhồi ED 
220 17,0 8,20 5 52 lít diezel 2x3/7+1x4/7+1x6/7 

M103.1102 

Máy khoan 

cọc nhồi 

Bauer (mô 

men xoay > 

200kNm) 

220 17,0 6,50 5 59 lít diezel 2x3/7+1x4/7+1x6/7 

M103.1103 

Gầu đào (thi 

công móng 

cọc, tường 

Barrette) 

260 17,0 5,80 5     

M103.1201 
Máy khoan 

tường sét 
220 17,0 6,50 5 

32 lít diezel 

+ 171 kW 
1x3/7+1x4/7+1x6/7 

M103.1301 
Máy khoan 

cọc đất 
220 17,0 6,50 5 

36 lít diezel 

+ 167 kW 
1x3/7+1x4/7+1x6/7 

M103.1401 
Máy cấp xi 

măng 
220 17,0 6,50 5     

M103.1500 
Máy trộn dung dịch khoan - dung 

tích: 
    

M103.1501 ≤ 750 lít 280 20,0 6,40 5 13 kWh 1x3/7 

M103.1502 1000 lít 280 18,0 5,80 5 18 kWh 1x4/7 

M103.1600 
Máy sàng lọc Bentonit, Polymer - năng 

suất: 
    

M103.1601 100 m3/h 280 18,0 5,80 5 21 kWh 1x4/7 

M103.1700 Máy bơm dung dịch Bentonit, Polymer - năng suất:   

M103.1701 200 m3/h 280 18,0 5,80 5 50 kWh 1x4/7 

M104.0000 
MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG 
    

M104.0100 Máy trộn bê tông - dung tích:       

M104.0101 250 lít 110 20,0 6,50 5 11 kWh 1x3/7 

M104.0102 500 lít 140 20,0 6,50 5 34 kWh 1x4/7 

M104.0200 Máy trộn vữa - dung tích:         

M104.0201 80 lít 120 20,0 6,80 5 5 kWh 1x3/7 

M104.0202 150 lít 120 20,0 6,80 5 8 kWh 1x3/7 

M104.0203 250 lít 120 20,0 6,80 5 11 kWh 1x3/7 

M104.0300 
Máy trộn vữa xi măng - dung 

tích: 
      

M104.0301 1200 lít 120 20,0 6,80 5 72 kWh 1x4/7 

M104.0302 1600 lít 120 20,0 6,80 5 96 kWh 1x4/7 
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M104.0400 Trạm trộn bê tông - năng suất:       

M104.0401 16 m3/h 220 18,0 5,80 5 92 kWh 1x3/7+1x5/7 

M104.0402 25 m3/h 220 18,0 5,60 5 116 kWh 1x3/7+1x5/7 

M104.0403 30 m3/h 220 18,0 5,60 5 172 kWh 2x3/7+1x5/7 

M104.0404 50 m3/h 220 18,0 5,60 5 198 kWh 2x3/7+1x5/7 

M104.0405 75 m3/h 220 17,0 5,30 5 418 kWh 2x3/7+1x4/7+1x6/7 

M104.0406 90 m3/h 220 17,0 5,30 5 425 kWh 2x3/7+1x4/7+1x6/7 

M104.0407 125 m3/h 220 17,0 5,30 5 446 kWh 2x3/7+1x4/7+1x6/7 

M104.0408 160 m3/h 220 17,0 5,00 5 553 kWh 3x3/7+1x4/7+1x6/7 

M104.0500 Máy sàng rửa đá, sỏi - năng suất:       

M104.0501 35 m3/h 110 20,0 7,60 5 76 kWh 1x4/7 

M104.0502 45 m3/h 110 20,0 7,60 5 97 kWh 1x4/7 

M104.0600 
Máy nghiền sàng đá di động - năng 

suất: 
    

M104.0601 20 m3/h 220 20,0 8,60 5 315 kWh 1x3/7+1x4/7 

M104.0602 25 m3/h 220 20,0 7,60 5 357 kWh 2x3/7+1x4/7 

M104.0603 125 m3/h 220 20,0 7,60 5 630 kWh 2x3/7+1x4/7 

M104.0700 Máy nghiền đá thô - năng suất:       

M104.0701 14 m3/h 220 20,0 8,60 5 134 kWh 1x3/7+1x4/7 

M104.0702 200 m3/h 220 20,0 8,60 5 840 kWh 
1x3/7+2x4/7+ 

1x5/7+1x6/7 

M104.0800 Trạm trộn bê tông asphan - năng suất:     

M104.0801 25 t/h 150 16,0 5,70 5 210 kWh 4x4/7+3x5/7+1x6/7 

M104.0802 50 t/h 150 16,0 5,70 5 300 kWh 5x4/7+3x5/7+1x6/7 

M104.0803 60 t/h 150 16,0 5,70 5 324 kWh 5x4/7+3x5/7+1x6/7 

M104.0804 80 t/h 150 13,0 5,50 5 384 kWh 5x4/7+4x5/7+1x6/7 

M104.0805 120 t/h 150 13,0 5,50 5 714 kWh 5x4/7+4x5/7+1x6/7 

M105.0000 
MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG 

BỘ 
  

M105.0100 
Máy phun nhựa đường - công 

suất: 
      

M105.0101 190 cv 120 14,0 5,60 6 57 lít diezel 
1x1/4+1x3/4 lái xe 

nhóm 2 

M105.0200 
Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng 

suất: 
    

M105.0201 65 t/h 150 16,0 6,40 5 34 lít diezel 1x3/7+1x5/7 

M105.0202 100 t/h 150 16,0 6,40 5 50 lít diezel 1x3/7+1x5/7 

M105.0203 
130 cv đến 

140 cv 
150 16,0 3,80 5 63 lít diezel 1x3/7+1x5/7 

M105.0301 

Máy rải 

cấp phối đá 

dăm - năng 

150 16,0 4,20 5 30 lít diezel 1x3/7+1x5/7 
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suất 60 

m3/h 

M105.0401 

Máy cào 

bóc đường 

Wirtgen - 

1000C 

220 18,0 5,80 5 92 lít diezel 1x4/7+1x5/7 

M105.0501 

Thiết bị sơn 

kẻ vạch 

YHK 10A 

170 20,0 3,50 5   1x4/7 

M105.0601 
Lò nấu sơn 

YHK 3A 
170 17,0 3,60 5 11 lít diezel 1x4/7 

M105.0701 

Thiết bị 

đun rót 

mastic 

170 17,0 4,50 5 4 lít xăng 1x4/7 

M105.0801 
Nồi nấu 

nhựa 500 lít 
170 25,0 10,00 5   1x4/7 

M105.0901 
Máy rải bê 

tông SP500 
180 14,0 4,20 5 73 lít diezel 1x6/7+1x5/7+2x3/7 

M106.0000 
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG 

BỘ 
    

M106.0100 Ô tô vận tải thùng - trọng tải:       

M106.0101 1,5 t 220 18,0 6,20 6 7 lít xăng 
1x2/4 lái xe nhóm 

1 

M106.0102 2 t 220 18,0 6,20 6 12 lít xăng 
1x2/4 lái xe nhóm 

1 

M106.0103 2,5 t 220 17,0 6,20 6 13 lít xăng 
1x2/4 lái xe nhóm 

1 

M106.0104 5 t 220 17,0 6,20 6 25 lít diezel 
1x2/4 lái xe nhóm 

1 

M106.0105 7 t 220 17,0 6,20 6 31 lít diezel 
1x2/4 lái xe nhóm 

1 

M106.0106 10 t 220 16,0 6,20 6 38 lít diezel 
1x2/4 lái xe nhóm 

2 

M106.0107 12 t 220 16,0 6,20 6 41 lít diezel 
1x3/4 lái xe nhóm 

2 

M106.0108 15 t 220 16,0 6,20 6 46 lít diezel 
1x3/4 lái xe nhóm 

2 

M106.0109 20 t 220 14,0 5,40 6 56 lít diezel 
1x3/4 lái xe nhóm 

2 

M106.0200 Ô tô tự đổ - trọng tải:         

M106.0201 5 t 260 17,0 7,50 6 41 lít diezel 
1x2/4 lái xe nhóm 

1 

M106.0202 7 t 260 17,0 7,30 6 46 lít diezel 
1x2/4 lái xe nhóm 

1 

M106.0203 10 t 260 17,0 7,30 6 57 lít diezel 1x2/4 lái xe nhóm 1509



2 

M106.0204 12 t 260 17,0 7,30 6 65 lít diezel 
1x3/4 lái xe nhóm 

2 

M106.0205 15 t 260 16,0 6,80 6 73 lít diezel 
1x3/4 lái xe nhóm 

2 

M106.0206 20 t 300 16,0 6,80 6 76 lít diezel 
1x3/4 lái xe nhóm 

2 

M106.0207 22 t 300 16,0 6,80 6 77 lít diezel 
1x3/4 lái xe nhóm 

2 

M106.0208 25 t 300 14,0 6,80 6 81 lít diezel 
1x3/4 lái xe nhóm 

3 

M106.0209 27 t 300 14,0 6,60 6 86 lít diezel 
1x3/4 lái xe nhóm 

3 

M106.0300 Ô tô đầu kéo - công suất:         

M106.0301 272 cv 200 11,0 4,00 6 56 lít diezel 
1x3/4 lái xe nhóm 

3 

M106.0302 360 cv 200 11,0 3,80 6 68 lít diezel 
1x3/4 lái xe nhóm 

3 

M106.0400 Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn:   

M106.0401 6 m3 220 17,0 5,70 6 43 lít diezel 
1x1/4+1x3/4 lái xe 

nhóm 2 

M106.0402 10,7 m3 220 17,0 5,50 6 64 lít diezel 
1x1/4+1x3/4 lái xe 

nhóm 2 

M106.0403 14,5 m3 220 17,0 5,50 6 70 lít diezel 
1x1/4+1x3/4 lái xe 

nhóm 3 

M106.0500 Ô tô tưới nước - dung tích:       

M106.0501 4 m3 220 15,0 4,80 6 20 lít diezel 
1x2/4 lái xe nhóm 

1 

M106.0502 5 m3 220 14,0 4,40 6 23 lít diezel 
1x3/4 lái xe nhóm 

1 

M106.0503 6 m3 220 14,0 4,40 6 24 lít diezel 
1x3/4 lái xe nhóm 

1 

M106.0504 7 m3 220 13,0 4,10 6 26 lít diezel 
1x3/4 lái xe nhóm 

1 

M106.0505 9 m3 220 13,0 4,10 6 27 lít diezel 
1x3/4 lái xe nhóm 

2 

M106.0506 16 m3 240 13,0 4,10 6 35 lít diezel 
1x3/4 lái xe nhóm 

2 

M106.0600 
Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung 

tích: 
    

M106.0601 2 m3 220 17,0 5,20 6 19 lít diezel 
1x2/4 lái xe nhóm 

1 

M106.0602 3 m3 220 17,0 5,20 6 27 lít diezel 
1x3/4 lái xe nhóm 

1 
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M106.0700 Ô tô bán tải - trọng tải:         

M106.0701 1,5 t 200 18,0 4,50 6 18 lít xăng 
1x2/4 lái xe nhóm 

1 

M106.0800 Rơ mooc - trọng tải:         

M106.0808 100 t 200 13,0 3,10 6   1x3/7 

M106.0809 125 t 200 13,0 3,10 6   1x3/7 

M107.0000 MÁY KHOAN ĐẤT ĐÁ         

M107.0100 Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan:   

M107.0101 

D ≤ 42 mm 

(động cơ 

điện-1,2 

kW) 

180 20,0 8,50 5 5 kWh 1x3/7 

M107.0102 

D ≤ 42 mm 

(truyền 

động khí 

nén - chưa 

tính khí nén) 

180 20,0 8,50 5   1x3/7 

M107.0103 

D ≤ 42 mm 

(khoan SIG 

- chưa tính 

khí nén) 

180 20,0 6,50 5   1x3/7 

M107.0104 

Búa chèn 

(truyền 

động khí 

nén - chưa 

tính khí nén) 

180 20,0 8,50 5   1x3/7 

M107.0200 
Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính 

khoan: 

M107.0201 D75-95 mm 240 18,0 5,30 5   1x3/7+1x4/7 

M107.0202 
D105-110 

mm 
240 18,0 5,30 5   1x3/7+1x4/7 

M107.0300 Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan: 

M107.0301 

D 45 mm (2 

cần - 147 

cv) 

250 15,0 3,90 6 
84 lít 

diezel 
2x4/7+2x7/7 

M107.0302 

D 45 mm (3 

cần - 255 

cv) 

250 15,0 3,90 6 
138 lít 

diezel 
2x4/7+2x7/7 

M107.0400 Máy khoan néo - độ sâu khoan:       

M107.0401 
H 3,5 m (80 

cv) 
250 15,0 3,90 6 

38 lít 

diezel 
2x4/7+2x7/7 

M107.0500 
Máy khoan ngược (toàn tiết diện), đường kính 

khoan: 
  

M107.0501 
D 2,4 m 

(250 kW) 
200 15,0 3,20 6 

675 

kWh 
2x4/7+2x7/7 
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M107.0600 Tổ hợp dàn khoan neo, công suất:       

M107.0601 9 kW 200 20,0 1,80 6 16 kWh 1x4/7 

M107.0700 Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy:     

M107.0701 YG 60 220 15,0 4,50 5 
28 lít 

diezel 
2x3/7+1x4/7 

M108.0000 MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC       

M108.0100 
Máy phát điện lưu động - công 

suất: 
      

M108.0101 2,5-3 kW 140 14,0 4,20 5 
2 lít 

diezel 
1x3/7 

M108.0102 10 kW 140 14,0 4,20 5 
11 lít 

diezel 
1x3/7 

M108.0103 30 kW 140 13,0 3,90 5 
24 lít 

diezel 
1x3/7 

M108.0104 50 kW 140 13,0 3,90 5 
36 lít 

diezel 
1x3/7 

M108.0105 75 kW 140 12,0 3,60 5 
45 lít 

diezel 
1x4/7 

M108.0200 Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất:     

M108.0201 120 m3/h 150 12,0 5,00 5 
14 lít 

xăng 
1x4/7 

M108.0202 200 m3/h 150 12,0 5,00 5 
24 lít 

xăng 
1x4/7 

M108.0203 300 m3/h 150 12,0 5,00 5 
33 lít 

xăng 
1x4/7 

M108.0204 600 m3/h 150 11,0 4,60 5 
46 lít 

xăng 
1x4/7 

M108.0300 Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất:     

M108.0301 120 m3/h 150 12,0 5,40 5 
14 lít 

diezel 
1x4/7 

M108.0302 240 m3/h 150 12,0 5,40 5 
28 lít 

diezel 
1x4/7 

M108.0303 300 m3/h 150 12,0 5,40 5 
32 lít 

diezel 
1x4/7 

M108.0304 360 m3/h 150 12,0 5,40 5 
35 lít 

diezel 
1x4/7 

M108.0305 420 m3/h 150 12,0 5,40 5 
38 lít 

diezel 
1x4/7 

M108.0306 540 m3/h 150 12,0 5,40 5 
36 lít 

diezel 
1x4/7 

M108.0307 600 m3/h 150 11,0 5,00 5 
38 lít 

diezel 
1x4/7 

M108.0308 660 m3/h 150 11,0 5,00 5 
39 lít 

diezel 
1x4/7 
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M108.0309 1200 m3/h 150 11,0 3,90 5 
75 lít 

diezel 
1x4/7 

M108.0310 1260 m3/h 150 11,0 3,50 5 
89 lít 

diezel 
1x4/7 

M108.0400 Máy nén khí, động cơ điện - năng suất:     

M108.0401 5 m3/h 150 13,0 5,20 5 2 kWh 1x3/7 

M108.0406 216 m3/h 150 12,0 3,80 5 52 kWh 1x3/7 

M108.0407 270 m3/h 150 12,0 3,80 5 80 kWh 1x3/7 

M108.0408 300 m3/h 150 12,0 3,80 5 86 kWh 1x3/7 

M108.0409 600 m3/h 150 12,0 3,40 5 
125 

kWh 
1x4/7 

M109.0000 
MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG 

TRÌNH THỦY 
  

M109.0100 Sà lan - trọng tải:           

M109.0101 200 t 260 13,0 5,90 6   2 thủy thủ 2/4 

M109.0102 250 t 260 13,0 5,90 6   2 thủy thủ 2/4 

M109.0103 300 t 260 13,0 5,90 6   2 thủy thủ 2/4 

M109.0104 400 t 260 13,0 5,50 6   2 thủy thủ 2/4 

M109.0105 600 t 260 13,0 5,50 6   2 thủy thủ 2/4 

M109.0106 800 t 260 13,0 5,20 6   2 thủy thủ 2/4 

M109.0107 1000 t 260 13,0 5,20 6   2 thủy thủ 2/4 

M109.0108 1200 t 260 13,0 5,00 6   2 thủy thủ 2/4 

M109.0109 1350 t 260 13,0 5,00 6   2 thủy thủ 2/4 

M109.0110 1800 t 260 13,0 5,00 6   2 thủy thủ 2/4 

M109.0200 Phao thép - trọng tải:         

M109.0201 60 t 210 13,0 5,90 6     

M109.0202 200 t 210 13,0 5,90 6     

M109.0203 250 t 210 13,0 5,90 6     

M109.0301 Pông tông 210 17,0 5,20 6     

M109.0400 Thuyền (ghe) đặt máy bơm - trọng tải:     

M109.0401 5 t 210 13,0 5,20 6 
44 lít 

diezel 
1thuyền trưởng 1/2 

M109.0402 40 t 210 13,0 5,20 6 
131 lít 

diezel 

1 thuyền trưởng 1/2 + 

1 thủy thủ 1x3/4 

M109.0500 Ca nô - công suất:           

M109.0501 15 cv 200 12,0 6,00 6 
3 lít 

diezel 
1 thuyền trưởng 1/2 

M109.0502 23 cv 200 12,0 6,00 6 
5 lít 

diezel 
1 thuyền trưởng 1/2 

M109.0503 30 cv 200 12,0 5,40 6 
6 lít 

diezel 
1 thuyền trưởng 1/2 

M109.0504 55 cv 200 12,0 5,40 6 10 lít 1 thuyền trưởng 1/2 + 
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diezel 1 thủy thủ 2/4 

M109.0505 75 cv 200 11,0 4,60 6 
14 lít 

diezel 

1 thuyền trưởng 1/2 + 

1 thủy thủ 2/4 

M109.0506 90 cv 200 11,0 4,60 6 
16 lít 

diezel 

1 thuyền trưởng 1/2 + 

1 thủy thủ 2/4 

M109.0507 120 cv 200 11,0 4,60 6 
18 lít 

diezel 

1 thuyền trưởng 1/2 + 

1 thủy thủ 2/4 

M109.0508 150 cv 200 11,0 4,60 6 
23 lít 

diezel 

1 thuyền trưởng 1/2 + 

1 máy I 1/2 +1 thủy thủ 

2/4 

M109.0600 Xuồng cao tốc - công suất:         

M109.0601 25 cv 150 11,0 5,40 6 
105 lít 

xăng 

1 thuyền trưởng 1/2+ 1 

thủy thủ 3/4 

M109.0602 50 cv 150 11,0 5,40 6 
148 lít 

xăng 

1 thuyền trưởng 1/2+ 1 

thủy thủ 3/4 

M109.0700 Tầu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 

M109.0701 75 cv 200 11,0 5,20 6 
68 lít 

diezel 

1 thuyền trưởng 1/2 + 

2 thợ máy 

(1x2/4+1x3/4) + 1 thợ 

điện 2/4 + 2 thủy thủ 

2/4 

M109.0702 150 cv 200 11,0 5,00 6 
95 lít 

diezel 

1 thuyền trưởng 2/2 + 

1 thuyền phó I 1/2 + 1 

máy I 1/2 + 2 thợ máy 

(1x3/4 + 1x2/4) + 2 

thủy thủ (1x2/4 + 

1x3/4) 

M109.0703 250 cv 200 11,0 5,00 6 
148 lít 

diezel 

1 thuyền trưởng 2/2 + 

1 thuyền phó I 1/2 + 1 

máy I 1/2 + 2 thợ máy 

(1x3/4 + 1x2/4) + 2 

thủy thủ (1x2/4 + 

1x3/4) 

M109.0704 360 cv 200 11,0 5,00 6 
202 lít 

diezel 

1 thuyền trưởng 2/2 + 

1 thuyền phó I 1/2 + 1 

máy I 1/2 + 2 thợ máy 

(1x3/4 + 1x2/4) + 2 

thủy thủ (1x2/4 + 

1x3/4) 

M109.0705 600 cv 200 11,0 4,20 6 
315 lít 

diezel 

1 thuyền trưởng 2/2 + 

1 thuyền phó I 2/2 + 1 

máy I 2/2 + 3 thợ máy 

(2x3/4 + 1x2/4) + 4 

thủy thủ (3x3/4 + 

1x4/4) 

M109.0706 1200 cv (tầu 220 11,0 3,80 6 714 lít 1 thuyền trưởng 2/2 + 
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kéo biển) diezel 1 thuyền phó I 2/2 + 1 

máy I 2/2 + 3 thợ máy 

(2x3/4 + 1x2/4) + 4 

thủy thủ (3x3/4 + 

1x4/4) 

M109.0800 Tàu cuốc sông- công suất:         

M109.0801 495 cv 260 7,5 5,10 6 
520 lít 

diezel 

1 thuyền trưởng 2/2 + 

1 thuyền phó 2/2 + 1 

máy trưởng 2/2 + 1 

máy II 2/2 + 1 điện 

trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật 

viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ 

thuật viên cuốc II 2/2 + 

4 thợ máy (3x3/4 + 

1x4/4) + 4 thủy thủ 

(3x3/4 + 1x4/4) 

M109.0900 Tàu cuốc biển - công suất:         

M109.0901 2085 cv 260 7,5 4,50 6 
1751 lít 

diezel 

1 thuyền trưởng 2/2 + 

1 thuyền phó 2/2 + 1 

máy trưởng 2/2 + 1 

máy II 2/2 + 1 điện 

trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật 

viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ 

thuật viên cuốc II 2/2 + 

4 thợ máy (3x3/4 + 

1x4/4) + 4 thủy thủ 

(3x3/4 + 1x4/4) 

M109.1000 Tàu hút bùn - công suất:         

M109.1001 585 cv 260 10,0 4,10 6 
573 lít 

diezel 

1 thuyền trưởng 2/2 + 

thuyền phó 2/2 + 1 

máy trưởng 2/2 + 1 

máy II 2/2 + 1 kỹ thuật 

viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ 

thuật viên cuốc II 2/2 + 

2 thợ máy (1x3/4 + 

1x4/4) + 4 thủy thủ 

(3x3/4 + 1x4/4) 

M109.1002 1200 cv 260 7,5 3,75 6 
1008 lít 

diezel 

1 thuyền trưởng 2/2 + 

thuyền phó 2/2 + 1 

máy trưởng 2/2 + 1 

máy II 2/2 + 1 điện 

trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật 

viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ 

thuật viên cuốc II 2/2 + 

6 thợ máy (5x3/4 + 

1x4/4) + 2 thủy thủ 

(1x3/4 + 1x4/4) 
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M109.1003 4170 cv 260 7,5 2,40 6 
3211 lít 

diezel 

1 thuyền trưởng 2/2 + 

thuyền phó 2/2 + 1 

máy trưởng 2/2 + 1 

máy II 2/2 + 1 điện 

trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật 

viên cuốc I 2/2 + 3 kỹ 

thuật viên cuốc II 2/2 + 

6 thợ máy (5x3/4 + 

1x4/4) + 4 thủy thủ 

(3x3/4 + 1x4/4) 

M109.1100 
Tàu hút bụng tự hành - công 

suất: 
      

M109.1101 1390 cv 260 7,5 6,50 6 
1446 lít 

diezel 

1 thuyền trưởng 2/2 + 

thuyền phó 2/2 + 1 

máy trưởng 2/2 + 1 

máy II 2/2 + 1 điện 

trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật 

viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ 

thuật viên cuốc II 2/2 + 

2 thợ máy (1x3/4 + 

1x4/4) + 4 thủy thủ 

(3x3/4 + 1x4/4) 

M109.1102 5945 cv 260 7,5 6,00 6 
5232 lít 

diezel 

1 thuyền trưởng 2/2 + 

1 thuyền phó 2/2 + 1 

máy trưởng 2/2 + 1 

máy II 2/2 + 1 điện 

trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật 

viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ 

thuật viên cuốc II 2/2 + 

2 thợ máy (1x3/4 + 

1x4/4) + 4 thủy thủ 

(3x3/4 + 1x4/4) 

M109.1200 
Tầu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170 CV - dung tích 

gầu: 

M109.1201 17 m3 260 10,0 5,50 6 
2663 lít 

diezel 

1 thuyền trưởng 2/2 + 

1 thuyền phó 2/2 + 1 

máy trưởng 2/2 + 1 

máy II 2/2 + 1 kỹ thuật 

viên cuốc I 2/2 + 3 kỹ 

thuật viên cuốc II 2/2 + 

4 thợ máy (3x3/4 + 

1x4/4) + 4 thủy thủ 

(3x3/4 + 1x4/4) 

M109.1300 Xáng cạp - dung tích gầu:         

M109.1301 1,25 m3 220 13,0 5,20 6 
70 lít 

diezel 
1x6/7+1x4/7+ 2x3/7 

M109.1401 Thiết bị lặn 120 30,0 7,50 8   1 thợ lặn cấp I 1/2+1 
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thợ lặn 2/4 

M110.0000 
MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG 

TRONG HẦM 
    

M110.0100 
Máy xúc chuyên dùng trong hầm - dung tích 

gầu: 
  

M110.0101 0,9 m3 260 17,0 4,80 6 
52 lít 

diezel 
1x3/7+1x5/7 

M110.0102 1,65 m3 260 17,0 4,80 6 
65 lít 

diezel 
1x3/7+1x5/7 

M110.0200 Máy cào đá, động cơ điện - năng suất:     

M110.0201 3 m3/ph 260 14,0 5,30 6 
248 

kWh 
1x4/7+1x5/7 

M110.0202 8 m3/ph 260 14,0 5,10 6 
673 

kWh 
1x4/7+1x6/7 

M110.0300 
Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong 

hầm: 
  

M110.0301 
Tời ma nơ - 

13 kW 
300 14,0 4,30 6 43 kWh 1x4/7+1x5/7 

M110.0302 
Xe goòng 3 

t 
300 14,0 4,30 6   1x4/7+1x5/7 

M110.0303 
Xe goòng 

5,8 m3 
300 14,0 4,30 6   1x4/7+1x5/7 

M110.0304 
Đầu kéo 30 

t 
300 11,0 3,80 6 

37 lít 

diezel 
1x4/7+1x5/7 

M110.0305 
Quang lật 

360 t/h 
300 14,0 4,30 6 27 kWh 1x4/7+1x5/7 

M110.0400 
Máy nâng phục vụ thi công hầm - công 

suất: 
    

M110.0401 135 cv 240 14,0 3,10 6 
45 lít 

diezel 
1x4/7 

M111.0000 MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP NGẦM 

M111.0100 Máy và thiết bị khoan đặt đường ống:     

M111.0101 

Máy nâng 

TO-12-24, 

sức nâng 15 

t 

150 16,0 4,20 6 
53 lít 

diezel 
1x4/7+1x5/7+1x6/7 

M111.0102 

Máy khoan 

ngang 

UĐB- 4 

120 17,0 4,20 6 
33 lít 

xăng 

3x3/7+2x4/7+2x6/7 

+1x7/7 

M111.0200 
Máy và thiết bị khoan đặt đường cáp 

ngầm: 
    

M111.0201 

Máy khoan 

ngầm có 

định hướng 

240 15,0 3,50 6 
201 

kWh 
1x4/7+1x7/7 
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M111.0202 

Hệ thống 

STS (phục 

vụ khoan 

ngầm có 

định hướng 

khi khoan 

qua sông 

nước) 

120 15,0 3,50 6 2 kWh 1x6/7+1x4/7 

M112.0000 
MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG 

KHÁC 
      

M112.0100 
Máy bơm nước, động cơ điện - công 

suất: 
    

M112.0101 0,75 kW 180 17,0 4,70 5 2 kWh 1x3/7 

M112.0102 1,1 kW 180 17,0 4,70 5 3 kWh 1x3/7 

M112.0103 1,5 kW 180 17,0 4,70 5 4 kWh 1x3/7 

M112.0104 2 kW 180 17,0 4,70 5 5 kWh 1x3/7 

M112.0105 2,8 kW 180 17,0 4,70 5 8 kWh 1x3/7 

M112.0106 4,5 kW 150 17,0 4,70 5 12 kWh 1x3/7 

M112.0107 7 kW 150 17,0 4,70 5 17 kWh 1x3/7 

M112.0108 14 kW 150 16,0 4,50 5 34 kWh 1x4/7 

M112.0109 20 kW 150 16,0 4,20 5 48 kWh 1x4/7 

M112.0110 22 kW 150 16,0 4,20 5 53 kWh 1x4/7 

M112.0111 75 kW 150 14,0 3,60 5 
180 

kWh 
1x4/7 

M112.0200 
Máy bơm nước, động cơ diezel - công 

suất: 
    

M112.0201 5 cv 150 20,0 5,40 5 
2,7 lít 

diezel 
1x4/7 

M112.0202 5,5 cv 150 20,0 5,40 5 
3 lít 

diezel 
1x4/7 

M112.0203 10 cv 150 20,0 5,40 5 
5 lít 

diezel 
1x4/7 

M112.0204 20 cv 150 18,0 4,70 5 
10 lít 

diezel 
1x4/7 

M112.0205 25 cv 150 17,0 4,00 5 
11 lít 

diezel 
1x4/7 

M112.0206 30 cv 150 17,0 4,00 5 
15 lít 

diezel 
1x4/7 

M112.0207 40 cv 150 17,0 4,40 5 
20 lít 

diezel 
1x4/7 

M112.0208 75 cv 150 16,0 3,80 5 
36 lít 

diezel 
1x4/7 

M112.0209 120 cv 150 16,0 3,80 5 
53 lít 

diezel 
1x4/7 
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M112.0300 
Máy bơm nước, động cơ xăng - công 

suất: 
    

M112.0301 3 cv 150 20,0 5,80 5 
1,6 lít 

xăng 
1x4/7 

M112.0302 6 cv 150 20,0 5,80 5 
3 lít 

xăng 
1x4/7 

M112.0303 8 cv 150 20,0 5,80 5 
4 lít 

xăng 
1x4/7 

M112.0401 

Máy bơm 

chân không 

7,5kW 

150 14,0 3,60 5 22 kWh 1x4/7 

M112.0401 

Máy bơm 

xói 4MC 

(75 kW) 

150 14,0 3,60 5 
180 

kWh 
1x4/7 

M112.0501 

Máy bơm 

áp lực xói 

nước đầu 

cọc (300 cv) 

150 14,0 2,20 5 
111 lít 

diezel 
1x4/7+1x5/7 

M110.0600 Máy bơm vữa - năng suất:         

M112.0601 6 m3/h 110 20,0 6,60 5 19 kWh 1x3/7+1x4/7 

M112.0602 9 m3/h 110 20,0 6,60 5 34 kWh 1x3/7+1x4/7 

M112.0603 15 m3/h 110 20,0 6,60 5 37 kWh 1x3/7+1x4/7 

M112.0604 32 - 50 m3/h 110 20,0 6,10 5 72 kWh 1x3/7+1x4/7 

M112.0700 
Máy bơm cát, động cơ diezel - công 

suất: 
    

M112.0701 126 cv 180 14,0 3,80 5 
54 lít 

diezel 
1x5/7 

M112.0702 350 cv 180 14,0 3,50 5 
127 lít 

diezel 
1x5/7 

M112.0703 380 cv 180 14,0 3,30 5 
136 lít 

diezel 
1x5/7 

M112.0704 480 cv 180 14,0 3,10 5 
168 lít 

diezel 
1x5/7 

M112.0800 Xe bơm bê tông, tự hành - năng suất:     

M112.0801 50 m3/h 200 14,0 5,40 6 
53 lít 

diezel 

1x1/4+1x3/4 lái xe 

nhóm 2 

M112.0802 60 m3/h 200 14,0 5,00 6 
60 lít 

diezel 

1x1/4+1x3/4 lái xe 

nhóm 2 

M112.0900 Máy bơm bê tông - năng suất:       

M112.0901 40 - 60 m3/h 200 14,0 6,50 5 
182 

kWh 
1x3/7+1x5/7 

M112.0902 60 - 90 m3/h 200 14,0 6,50 5 
248 

kWh 
1x4/7+1x5/7 

M112.1000 Máy phun vẩy - năng         
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suất: 

M112.1001 
9 m3/h (AL 

285) 
180 14,0 4,90 6 54 kWh 2x3/7+1x4/7+1x6/7 

M112.1002 
16 m3/h (AL 

500) 
180 14,0 4,50 6 

429 

kWh 

2x3/7+1x4/7 

+1x5/7+1x6/7 

M112.1100 Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất:     

M112.1101 1,0 kW 110 25,0 8,80 4 5 kWh 1x3/7 

M112.1102 3,0 kW 110 25,0 8,80 4 13 kWh 1x3/7 

M112.1200 
Máy đầm bê tông, đầm cạnh - công 

suất: 
    

M112.1201 1,0 kW 110 25,0 8,80 4 5 kWh 1x3/7 

M112.1300 Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất:     

M112.1301 1,0 kW 110 20,0 8,80 4 5 kWh 1x3/7 

M112.1302 1,5 kW 110 20,0 8,80 4 7 kWh 1x3/7 

M112.1303 2,8 kW 110 20,0 8,80 4 13 kWh 1x3/7 

M112.1304 3,5 kW 110 20,0 6,50 4 16 kWh 1x3/7 

M112.1400 Máy phun (chưa tính khí nén):       

M112.1401 

Máy phun 

sơn 400 

m2/h 

120 30,0 5,40 4   1x3/7 

M112.1402 
Máy phun 

cát 
180 30,0 4,20 4   1x3/7 

M112.1500 Máy khoan đứng - công suất:       

M112.1501 2,5 kW 200 14,0 4,10 4 5 kWh 1x3/7 

M112.1502 4,5 kW 200 14,0 4,10 4 9 kWh 1x3/7 

M113.1600 
Máy khoan sắt cầm tay, đường kính 

khoan: 
    

M113.1601 13 mm 120 30,0 8,40 4 1 kWh 1x3/7 

M112.1700 Máy khoan bê tông cầm tay - công suất:     

M112.1701 0,62 kW 120 30,0 7,50 4 
0,9 

kWh 
1x3/7 

M112.1702 0,75 kW 120 20,0 7,50 4 
1,1 

kWh 
1x3/7 

M112.1703 0,85 kW 120 20,0 7,50 4 
1,3 

kWh 
1x3/7 

M112.1704 1,50 kW 100 20,0 7,50 4 
2,3 

kWh 
1x3/7 

M112.1800 Máy luồn cáp - công suất:         

M112.1801 15 kW 220 10,0 2,20 5 27 kWh 1x4/7 

M112.1900 Máy cắt cáp - công suất:         

M112.1901 10 kW 200 14,0 3,50 4 13 kWh 1x3/7 

M112.2000 Máy cắt sắt cầm tay - công suất:       

M112.2001 1,7 kW 120 30,0 7,50 4 3 kWh 1x3/7 
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M112.2100 Máy cắt gạch đá - công suất:       

M112.2101 1,7 kW 80 14,0 7,00 4 3 kWh 1x3/7 

M112.2200 Máy cắt bê tông - công suất:       

M112.2201 7,5 kW 100 20,0 5,50 4 11 kWh 1x3/7 

M112.2202 
12 cv (MCD 

218) 
100 20,0 4,50 5 

8 lít 

xăng 
1x4/7 

M112.2300 Máy cắt ống - công suất:         

M112.2301 5 kW 220 14,0 4,50 4 9 kWh 1x3/7 

M112.2400 Máy cắt tôn - công suất:         

M112.2401 5 kW 220 13,0 3,80 4 10 kWh 1x3/7 

M112.2402 15 kW 220 13,0 3,90 4 27 kWh 1x3/7 

M112.2500 Máy cắt đột - công suất:         

M112.2501 2,8 kW 220 14,0 4,10 4 5 kWh 1x3/7 

M112.2600 Máy cắt uốn cốt thép - công suất:       

M112.2601 5 kW 220 14,0 4,10 4 9 kWh 1x3/7 

M112.2700 Máy cắt cỏ cầm tay - công suất:       

M112.2701 0,8 kW 160 30,0 10,50 4 2 kWh 1x4/7 

M112.2801 

Máy cắt 

thép 

Plasma 

220 13,0 3,80 4 13 kWh 1x3/7 

M112.2900 
Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) - tiêu hao 

khí nén: 
  

M112.2901 1,5 m3/ph 110 30,0 6,60 5   1x4/7 

M112.2902 3,0 m3/ph 110 30,0 6,60 5   1x4/7 

M112.3000 Máy uốn ống - công suất:         

M112.3001 2,8 kW 220 14,0 4,50 4 5 kWh 1x3/7 

M112.3100 Máy lốc tôn - công suất:         

M112.3101 5 kW 220 13,0 3,90 4 10 kWh 1x3/7 

M112.3200 Máy cưa kim loại - công suất:       

M112.3201 1,7 kW 220 14,0 4,10 4 4 kWh 1x3/7 

M112.3202 2,7 kW 220 14,0 4,10 4 6 kWh 1x3/7 

M112.3300 Máy tiện - công suất:         

M112.3301 10 kW 220 14,0 4,10 4 19 kWh 1x3/7 

M112.3400 Máy bào thép - công suất:         

M112.3401 7,5 kW 220 14,0 4,10 4 16 kWh 1x3/7 

M112.3500 Máy phay - công suất:         

M112.3501 7 kW 220 14,0 4,10 4 15 kWh 1x3/7 

M112.3600 Máy ghép mí - công suất:       

M112.3601 1,1 kW 200 14,0 4,10 4 2 kWh 1x4/7 

M112.3700 Máy mài - công suất:         

M112.3701 1 kW 200 14,0 4,90 4 2 kWh 1x3/7 

M112.3702 2,7 kW 220 14,0 4,90 4 4 kWh 1x3/7 1521



M112.3800 Máy cưa gỗ cầm tay - công suất:       

M112.3801 1,3 kW 160 30,0 10,50 4 3 kWh 1x3/7 

M112.3900 Máy biến thế hàn một chiều - công suất:     

M112.3901 50 kW 180 24,0 4,50 5 
105 

kWh 
1x4/7 

M112.4000 Biến thế hàn xoay chiều - công suất:     

M112.4001 7 kW 180 24,0 4,80 5 15 kWh 1x4/7 

M112.4002 14 kW 180 24,0 4,80 5 29 kWh 1x4/7 

M112.4003 23 kW 180 24,0 4,80 5 48 kWh 1x4/7 

M112.4004 27,5 kW 180 24,0 4,80 5 58 kWh 1x4/7 

M112.4100 Máy hàn hơi - công suất:         

M112.4101 1000 l/h 100 24,0 4,80 5   1x4/7 

M112.4102 2000 l/h 100 24,0 4,80 5   1x4/7 

M112.4201 

Máy hàn 

cắt dưới 

nước 

60 25,0 10,00 5   
1 thợ lặn cấp I 1/2 + 1 

thợ lặn 2/4 

M112.4300 Máy hàn nối ống nhựa:         

M112.4301 
Máy hàn 

nhiệt 
180 25,0 6,50 5 6 kWh 1x4/7 

M112.4302 

Máy gia 

nhiệt 

D315mm 

180 25,0 6,50 5 8 kWh 1x4/7 

M112.4303 

Máy gia 

nhiệt 

D630mm 

180 25,0 6,50 5 12 kWh 1x4/7 

M112.4304 

Máy gia 

nhiệt 

D1200mm 

180 25,0 6,50 5 18 kWh 1x4/7 

M112.4400 Máy quạt gió - công suất:         

M112.4401 2,5 kW 150 20,0 1,70 5 16 kWh 1x3/7 

M112.4402 4,5 kW 150 20,0 1,70 5 29 kWh 1x3/7 

M112.4500 Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cáp - công suất: 

M112.4501 40 kW 220 16,0 6,40 5 
144 

kWh 
2x3/7+1x4/7 

M112.4600 Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay - công suất: 

M112.4601 54 cv 220 15,0 6,50 5 
19 lít 

diezel 
2x3/7+1x4/7 

M112.4602 300 cv 220 13,0 3,90 5 
97 lít 

diezel 
1x6/7+1x4/7+2x3/7 

M112.4700 Bộ kích chuyên dùng:         

M112.4701 

Bộ thiết bị 

trượt (60 

kích loại 6 t) 

180 20,0 4,50 5 65 kWh 2x4/7+1x5/7+1x7/7 
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M112.4702 

Bộ kích lắp 

dựng, tháo 

dỡ ván 

khuôn 50-60 

t 

180 14,0 2,20 5 14 kWh 2x4/7 

M112.4800 Xe ép rác - trọng tải:         

M112.4801 1,5 t 280 17,0 9,00 6 
18 lít 

diezel 
1x2/4 lái xe nhóm 1 

M112.4802 2 t 280 17,0 9,00 6 
21 lít 

diezel 
1x2/4 lái xe nhóm 1 

M112.4803 4 t 280 17,0 9,00 6 
41 lít 

diezel 
1x2/4 lái xe nhóm 1 

M112.4804 7 t 280 17,0 8,50 6 
51 lít 

diezel 
1x2/4 lái xe nhóm 1 

M112.4805 10 t 280 17,0 8,50 6 
65 lít 

diezel 
1x3/4 lái xe nhóm 2 

M112.4901 

Xe ép rác 

kín (xe 

hooklip) 

 280  17,0  8,50  6 
 65 lít 

diezel 
1x3/4 lái xe nhóm 2 

M112.5001 
 Xe nhặt 

xác 
 120  17,0  4,50  6 

 15 lít 

diezel 
1x2/4 lái xe nhóm 1 

M112.5100  Xe hút chân không - trọng tải:       

M112.5101  4 t  280  17,0  9,00  6 
 45 lít 

diezel 
1x2/4 lái xe nhóm 1 

M112.5102  8 t  280  17,0  8,50  6 
 52 lít 

diezel 
1x3/4 lái xe nhóm 2 

M112.5200 
 Xuồng vớt rác - công 

suất: 
        

M112.5201  4 cv  280  20,0  9,00  6 
 3 lít 

xăng 
 1x3/7+1x4/7 

M112.5202  24 cv  280  17,0  7,00  6 
 11 lít 

xăng 
 1x3/7+1x5/7 

M112.5300 
 Lò đốt rác y tế bằng gas (chưa tính gas) - công 

suất: 
  

M112.5301  7 tấn/ngày  280  14,0  5,50  6    3x4/7+1x5/7 

                  

Chương II:  

MÁY VÀ THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG KHẢO SÁT, THÍ NGHIỆM 

Mã hiệu Loại máy và thiết bị 
Số ca 

năm 

Định mức (%) 

Khấu 

hao 

Sửa 

chữa 

Chi 

phí 

khác 

1 2 3 4 5 6 

M201.0000 
MÁY VÀ THIẾT BỊ KHẢO 

SÁT 
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M201.0001 Bộ khoan tay 180 20 6,00 5 

M201.0002 Máy khoan XY-1A 180 15 5,00 5 

M201.0003 Máy khoan GK-250 180 15 5,00 5 

M201.0004 Bộ nén ngang GA 180 14 3,00 5 

M201.0005 
Búa căn MO - 10 (chưa tính khí 

nén) 
180 30 6,60 5 

M201.0006 Búa khoan tay P30 180 20 8,50 5 

M201.0007 Thùng trục 0,5 m3 150 30 8,00 5 

M201.0008 Máy khoan F-60L 250 15 4,00 5 

M201.0009 Máy xuyên động RA-50 180 14 3,50 5 

M201.0010 Máy xuyên tĩnh Gouda 180 14 2,80 5 

M201.0011 Thiết bị đo ngẫu lực 180 14 3,00 5 

M201.0012 Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT 180 14 3,50 5 

M201.0013 Biến thế thắp sáng 150 25 4,50 5 

M201.0014 Máy thăm dò địa vật lý UJ-18 150 14 3,20 4 

M201.0015 
Máy thăm dò địa vật lý MF-2-

100 
150 14 3,20 4 

M201.0016 
Máy, thiết bị thăm dò địa chấn - 

loại 1 mạch (ES-125) 
150 14 2,20 4 

M201.0017 
Máy, thiết bị thăm dò địa chấn - 

loại 12 mạch (Triosx-12) 
150 14 2,00 4 

M201.0018 
Máy, thiết bị thăm dò địa chấn - 

loại 24 mạch (Triosx-24) 
150 14 2,00 4 

M201.0019 Máy thủy bình điện tử 180 14 2,80 4 

M201.0020 Máy toàn đạc điện tử 180 14 1,80 4 

M201.0021 
Bộ thiết bị khống chế mặt bằng 

GPS (3 máy) 
180 14 1,50 4 

M201.0022 Ống nhòm 180 14 2,00 4 

M201.0023 Kính hiển vi 200 14 1,80 4 

M201.0024 Kính hiển vi điện tử quét 200 14 1,20 4 

M201.0025 Máy ảnh 150 14 2,00 4 

M202.0000 
MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ 

KẾT CẤU XÂY DỰNG 

M202.0001 Cần Belkenman 180 14 2,80 4 

M202.0002 Thiết bị đếm phóng xạ 180 14 2,20 4 

M202.0003 TRL Profile Beam 180 14 1,80 4 

M202.0004 Máy FWD 180 14 1,40 4 

M202.0005 Thiết bị đo phản ứng Romdas 180 14 3,00 4 

M202.0006 
Bộ thiết bị PIT (đo biến dạng 

nhỏ) 
180 14 2,20 4 

M202.0007 
Bộ thiết bị đo PDA (đo biến dạng 

lớn) 
180 14 1,40 4 
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M202.0008 Bộ thiết bị siêu âm 180 14 2,00 4 

M202.0009 Cân điện tử 200 14 1,80 4 

M202.0010 Cân phân tích 200 14 1,80 4 

M202.0011 Cân bàn 200 14 1,80 4 

M202.0012 Cân thủy tĩnh 200 14 1,80 4 

M202.0013 Lò nung 200 14 4,00 4 

M202.0014 Tủ sấy 200 14 4,50 4 

M202.0015 Tủ hút khí độc 200 14 4,00 4 

M202.0016 Tủ lạnh 250 14 4,00 4 

M202.0017 Máy hút chân không 200 14 4,50 4 

M202.0018 Máy hút ẩm OASIS-America 200 14 4,00 4 

M202.0019 Bếp điện 150 40 6,50 4 

M202.0020 Bếp cát 150 40 6,50 4 

M202.0021 Máy chưng cất nước 200 14 3,50 4 

M202.0022 Máy trộn đất 200 14 3,50 4 

M202.0023 Máy trộn xi măng, dung tích 5lít 200 14 3,50 4 

M202.0024 
Máy trộn dung dịch lỏng (máy đo 

độ rung vữa) 
200 14 3,50 4 

M202.0025 Máy đầm tiêu chuẩn (đầm rung) 200 14 4,50 4 

M202.0026 Máy cắt đất 200 14 3,00 4 

M202.0027 Máy cắt mẫu lớn (30x30) cm 200 14 3,00 4 

M202.0028 Máy cắt ứng biến 200 14 2,20 4 

M202.0029 Máy nén 3 trục 200 14 1,60 4 

M202.0030 Máy ép litvinốp 200 14 3,00 4 

M202.0031 Kích tháo mẫu 200 14 2,20 4 

M202.0032 Máy ép mẫu đá, bê tông 200 14 2,20 4 

M202.0033 
Máy cắt mẫu vật liệu (bê tông, 

gạch, đá) 
200 14 3,50 4 

M202.0034 Máy khoan mẫu đá 200 14 3,50 4 

M202.0035 Máy mài thử độ mài mòn 200 14 4,20 4 

M202.0036 Máy nén một trục 200 14 3,00 4 

M202.0037 Máy nén Marshall 200 14 2,20 4 

M202.0038 Máy CBR 200 14 2,50 4 

M202.0039 
Máy thí nghiệm thủy lực quay 

tay 
200 14 3,50 4 

M202.0040 Máy nén 4 t (quay tay) 200 14 3,50 4 

M202.0041 Máy nén thủy lực 10 t 200 14 3,50 4 

M202.0042 Máy nén thủy lực 50 t 200 14 3,50 4 

M202.0043 Máy nén thủy lực 125 t 200 14 3,50 4 

M202.0044 Máy nén thủy lực 200 t 200 14 3,50 4 

M202.0045 Máy kéo nén thủy lực 100 t 200 14 3,50 4 
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M202.0046 Máy kéo nén uốn thủy lực 25 t 200 14 3,50 4 

M202.0047 Máy kéo nén uốn thủy lực 100 t 200 14 2,20 4 

M202.0048 Máy gia tải - 20 t 200 14 3,50 4 

M202.0049 
Máy caragrang (làm thí nghiệm 

chảy) 
200 14 3,50 4 

M202.0050 Máy xác định hệ số thấm 200 14 2,50 4 

M202.0051 Máy đo PH 200 14 3,50 4 

M202.0052 Máy đo âm thanh 200 14 3,50 4 

M202.0053 Máy đo chiều dày màng sơn 200 14 2,50 4 

M202.0054 
Máy đo điện thế thí nghiệm ăn 

mòn cốt thép trong bê tông 
200 14 2,50 4 

M202.0055 Máy đo vết nứt 200 14 3,50 4 

M202.0056 
Máy đo tốc độ ăn mòn cốt thép 

trong bê tông 
200 14 2,20 4 

M202.0057 Máy đo độ thấm của I-on Clo 200 14 2,00 4 

M202.0058 Dụng cụ đo độ cháy của than 200 14 3,50 4 

M202.0059 Máy đo gia tốc 200 14 2,50 4 

M202.0060 Máy ghi nhiệt ổn định 200 14 3,50 4 

M202.0061 Máy đo chuyển vị 200 14 2,50 4 

M202.0062 Máy xác định môđun 200 14 3,00 4 

M202.0063 Máy so màu ngọn lửa 200 14 3,00 4 

M202.0064 Máy so màu quang điện 200 14 2,50 4 

M202.0065 Máy đo độ dãn dài Bitum 200 14 2,50 4 

M202.0066 Máy chiết nhựa (Xốc lét) 200 14 3,50 4 

M202.0067 
Bộ thí nghiệm độ co ngót, trương 

nở 
200 14 3,50 4 

M202.0068 
Bộ dụng cụ đo độ xuyên động 

hình côn DCP 
180 14 1,40 5 

M202.0069 Thiết bị thử tỷ diện 200 14 3,50 4 

M202.0070 Bàn dằn 200 14 3,50 4 

M202.0071 Bàn rung 200 14 3,50 4 

M202.0072 Máy khuấy bằng từ 200 14 3,50 4 

M202.0073 Máy khuấy cầm tay NAG-2 200 14 3,50 4 

M202.0074 Máy nghiền bi sứ LE1 200 14 3,50 4 

M202.0075 Máy phân tích hạt LAZER 200 14 2,50 4 

M202.0076 Máy phân tích vi nhiệt 200 14 2,50 4 

M202.0077 Tenxômét 200 14 3,50 4 

M202.0078 Máy đo độ giãn nở bê tông 200 14 2,50 4 

M202.0079 Máy đo hệ số dẫn nhiệt 200 14 3,50 4 

M202.0080 

Máy nhiễu xạ Rơn ghen (phân 

tích thành phần hoá lý của vật 

liệu) 

200 14 1,20 4 
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M202.0081 Cần ép mẫu thử gạch chịu lửa 120 40 6,50 4 

M202.0082 Côn thử độ sụt 120 40 6,50 4 

M202.0083 

Dụng cụ xác định độ chịu lực va 

đập xung kích gạch lát xi măng 

(viên bi sắt) 

120 40 6,50 4 

M202.0084 
Dụng cụ xác định giới hạn bền 

liên kết 
120 40 6,50 4 

M202.0085 Chén bạch kim 200 14 1,20 4 

M202.0086 Kẹp niken 200 14 1,80 4 

M202.0087 
Máy siêu âm đo chiều dầy kim 

loại 
200 14 3,00 4 

M202.0088 Máy dò vị trí cốt thép 200 14 2,50 4 

M202.0089 
Máy siêu âm kiểm tra chất lượng 

mối hàn 
200 14 2,20 4 

M202.0090 

Máy siêu âm kiểm tra cường độ 

bê tông của cấu kiện BT, BTCT 

tại hiện trường 

200 14 2,50 4 

M202.0091 Súng bi 200 14 3,50 4 

M202.0092 Thiết bị hấp mẫu xi măng 200 14 3,50 4 

M202.0093 Bình hút ẩm 200 14 3,50 4 

M202.0094 Bộ dụng cụ xác định thấm nước 200 14 3,50 4 

M202.0095 Bơm thủy lực ZB4-500 200 14 3,50 4 

M202.0096 Đồng hồ đo áp lực 200 14 2,20 4 

M202.0097 Đồng hồ đo biến dạng 200 14 2,20 4 

M202.0098 Đồng hồ đo nước 200 14 2,20 4 

M202.0099 Đồng hồ đo lún 200 14 2,20 4 

M202.0100 Đồng hồ Shore A 200 14 2,20 4 

M202.0101 Dụng cụ đo độ bền va đập 200 14 6,50 4 

M202.0102 Dụng cụ đo hệ số giãn nở ẩm 200 14 6,50 4 

M202.0103 Dụng cụ phá vỡ mẫu kính 200 14 6,50 4 

M202.0104 Dụng cụ thử thấm mực 200 14 6,50 4 

M202.0105 Dụng cụ Vica 200 14 6,50 4 

M202.0106 Dụng cụ xác định độ bền va đập 200 14 6,50 4 

M202.0107 Dụng cụ xác định độ bền va uốn 200 14 6,50 4 

M202.0108 Khuôn Capping mẫu 200 14 6,50 4 

M202.0109 Khuôn dập mẫu 200 14 6,50 4 

M202.0110 Kích kéo thủy lực 60 t 200 14 2,20 4 

M202.0111 Kích thủy lực 800 t 200 14 2,20 4 

M202.0112 Kính phóng đại đo lường 200 14 2,50 4 

M202.0113 Kính lúp 200 14 2,50 4 

M202.0114 Máy bộ đàm 200 14 2,50 4 

M202.0115 Máy cắt quay tay 200 14 2,50 4 
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M202.0116 Máy cắt, mài mẫu vật liệu 200 14 2,50 4 

M202.0117 
Máy đo dao động điện tử (kèm 

đầu đo dao động 3 chiều) 
200 14 2,50 4 

M202.0118 Máy đo độ bóng 200 14 2,50 4 

M202.0119 
Máy khoan HILTI hoặc loại 

tương tự 
200 14 2,50 4 

M202.0120 Thiết bị đo độ dẫn nước 200 14 3,50 4 

M202.0121 Thiết bị đo độ dày 200 14 3,50 4 

M202.0122 Máy đo độ giãn nở nhiệt dài 200 14 3,50 4 

M202.0123 Máy dò khuyết tật 200 14 3,50 4 

M202.0124 Máy đo kích thước 200 14 3,50 4 

M202.0125 Máy đo thời gian khô màng sơn 200 14 3,50 4 

M202.0126 Máy đo ứng suất bề mặt 200 14 3,50 4 

M202.0127 Máy đo ứng suất điện tử 200 14 3,50 4 

M202.0128 Máy Hveem 200 14 2,50 4 

M202.0129 Máy kéo vải địa kỹ thuật 200 14 2,50 4 

M202.0130 Máy kéo, nén WDW-100 200 14 2,50 4 

M202.0131 Máy thử cơ lý thạch cao 200 14 2,50 4 

M202.0132 Máy kiểm tra độ cứng 200 14 2,50 4 

M202.0133 Máy làm sạch bằng siêu âm 200 14 2,50 4 

M202.0134 Máy mài mòn bề mặt 200 14 2,50 4 

M202.0135 Máy mài mòn sâu 200 14 2,50 4 

M202.0136 Máy nén cố kết 200 14 2,50 4 

M202.0137 
Máy phân tích thành phần kim 

loại 
200 14 2,50 4 

M202.0138 
Máy quang phổ đo hệ số phản xạ 

ánh sáng 
200 14 2,50 4 

M202.0139 
Máy quang phổ đo hệ số truyền 

sáng 
200 14 2,50 4 

M202.0140 Máy siêu âm đo vết nứt 200 14 2,50 4 

M202.0141 Máy soi kim tương 200 14 2,20 4 

M202.0142 Máy thấm 200 14 2,20 4 

M202.0143 Máy thử độ bền nén, uốn 200 14 2,20 4 

M202.0144 Máy thử độ bục 200 14 1,80 4 

M202.0145 Máy thử độ rơi côn 200 14 1,80 4 

M202.0146 Máy uốn gạch 200 14 1,80 4 

M202.0147 Nồi hấp áp suất cao (Autoclave) 200 14 3,50 4 

M202.0148 Thiết bị đo chuyển vị Indicator 200 14 3,50 4 

M202.0149 Thiết bị đo điểm sương 200 14 3,50 4 

M202.0150 Thiết bị đo độ bền ẩm 200 14 3,50 4 

M202.0151 Thiết bị đo độ cứng màng sơn 200 14 3,50 4 

M202.0152 Thiết bị đo độ dày 200 14 3,50 4 
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M202.0153 Thiết bị đo hệ số ma sát 200 14 3,50 4 

M202.0154 Thiết bị đo thử độ kín 200 14 3,50 4 

M202.0155 Thiết bị Ozon 200 14 2,80 4 

M202.0156 
Thiết bị thử tính năng sử dụng 

của sứ vệ sinh 
200 14 2,80 4 

M202.0157 Thiết bị thử va đập phản hồi 200 14 2,80 4 

M202.0158 Tủ chiếu UV 200 14 2,80 4 

M202.0159 Tủ khí hậu 200 14 2,80 4 

M202.0160 Thước đo vết nứt 200 14 2,80 4 

M202.0161 Vi kế 200 14 2,80 4 

M202.0162 Máy scanner (khổ Ao) 150 20 3,00 4 

M202.0163 Máy vẽ plotter 220 20 3,00 4 

M202.0164 Máy vi tính 220 20 4,00 4 

M202.0165 Máy tính xách tay 220 20 3,50 4 

M203.0000 
MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐIỆN, ĐƯỜNG DÂY VÀ 

TRẠM BIẾN ÁP 

M203.0001 Bộ tạo nguồn 3 pha 220 14 3,50 5 

M203.0002 Bộ nguồn AC-DC 220 14 3,50 5 

M203.0003 Công tơ mẫu xách tay 220 14 3,50 5 

M203.0004 Hộp bộ đo tgd Delta 220 14 3,50 5 

M203.0005 Hợp bộ đo lường 220 14 3,50 5 

M203.0006 Hợp bộ phân tích hàm lượng khí 220 14 3,50 5 

M203.0007 Hợp bộ thí nghiệm cao áp 220 14 3,50 5 

M203.0008 Hợp bộ thí nghiệm rơle 220 14 3,50 5 

M203.0009 Máy điều chỉnh điện áp 1pha 220 14 3,50 5 

M203.0010 Máy đo độ A xít 220 14 3,50 5 

M203.0011 Máy đo độ chớp cháy kín 220 14 3,50 5 

M203.0012 Máy đo độ nhớt 220 14 3,50 5 

M203.0013 Máy đo điện áp xuyên thủng 220 14 3,50 5 

M203.0014 Máy đo điện trở một chiều 220 14 3,50 5 

M203.0015 Máy đo điện trở tiếp địa 220 14 3,50 5 

M203.0016 Máy đo điện trở tiếp xúc 220 14 3,50 5 

M203.0017 Cầu đo tang dầu cách điện 220 14 3,50 5 

M203.0018 Máy đo tỷ trọng 220 14 3,50 5 

M203.0019 Máy đo vạn năng 220 14 3,50 5 

M203.0020 Máy chụp sóng 220 14 3,50 5 

M203.0021 
Máy kiểm tra độ ổn định oxy hoá 

dầu 
220 14 3,50 5 

M203.0022 Máy phát tần số 220 14 3,50 5 

M203.0023 Máy phân tích độ ẩm khí SF6 220 14 3,50 5 

M203.0024 Máy đo vi lượng ẩm 220 14 3,50 5 
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M203.0025 Mê gôm mét 220 14 3,50 5 

M203.0026 Thiết bị kiểm tra áp lực 220 14 3,50 5 

M203.0027 Thiết bị tạo dòng điện 220 14 3,50 5 

  

MỤC LỤC 

Mã hiệu Nội dung Trang 

  THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG   

  CHƯƠNG I: MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY 

DỰNG 

  

M101.0000 Máy thi công đất và lu lèn   

M102.0000 Máy nâng chuyển   

M103.0000 Máy và thiết bị gia cố nền móng   

M104.0000 Máy sản xuất vật liệu xây dựng   

M105.0000 Máy và thiết bị thi công mặt đường bộ   

M106.0000 Phương tiện vận tải đường bộ   

M107.0000 Máy khoan đất đá   

M108.0000 Máy và thiết bị động lực   

M109.0000 Máy và thiết bị thi công công trình thủy   

M110.0000 Máy và thiết bị thi công trong hầm   

M111.0000 Máy và thiết bị công đường ống, đường cáp ngầm   

M112.0000 Máy và thiết bị thi công khác   

  CHƯƠNG II: MÁY VÀ THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG 

KHẢO SÁT, THÍ NGHIỆM 

  

M201.0000 Máy và thiết bị khảo sát   

M202.0000 Máy và thiết bị thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây 

dựng 

  

M203.0000 Máy và thiết bị thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp   

1530



BỘ XÂY DỰNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 79/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp 

đồng xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và 

bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức 

đối tác công tư; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Đầu tư; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết 

định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn 

đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, xác định giá 

gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 

số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2017 và thay thế Quyết định số 

957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý 

dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

Bùi Phạm Khánh 
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ĐỊNH MỨC 
CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

Phần I 

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN 

I. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quản lý dự án 
1. Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là định mức chi phí quản lý 

dự án) công bố tại Quyết định này là cơ sở để xác định chi phí quản lý dự án trong tổng mức 

đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình. Chi phí quản lý dự án là các chi phí cần thiết để 

chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện 

dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng (không bao gồm chi 

phí để Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc quản lý dự án đối với các dự 

án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư - PPP) như quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

2. Chi phí quản lý dự án xác định theo định mức chi phí quản lý dự án công bố tại Quyết định 

này bao gồm tiền lương của cán bộ quản lý dự án; tiền công trả cho người lao động theo hợp 

đồng; các khoản phụ cấp lương; tiền thưởng; phúc lợi tập thể; các khoản đóng góp (bảo hiểm 

xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; kinh phí công đoàn, trích nộp khác theo quy định 

của pháp luật đối với cá nhân được hưởng lương từ dự án); ứng dụng khoa học công nghệ, 

quản lý hệ thống thông tin công trình, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án; thanh 

toán các dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng phẩm; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; tổ chức 

hội nghị có liên quan đến dự án; công tác phí; thuê mướn; sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ 

quản lý dự án; chi phí khác và chi phí dự phòng. 

3. Chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) 

(công bố tại bảng số 1 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị 

(chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được duyệt. Chi phí 

quản lý dự án trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu (trường hợp dự án được quản lý 

theo các gói thầu) xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (cùng định mức tỷ lệ % sử dụng 

để tính chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư được duyệt) nhân với chi phí xây dựng và 

thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) của dự toán công trình hoặc của dự toán gói thầu. Riêng 

chi phí quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư được xác định bằng dự toán phù hợp với 

nhiệm vụ chuẩn bị dự án. Chi phí quản lý dự án trong giai đoạn này là một phần của chi phí 

quản lý dự án xác định theo Định mức chi phí quản lý dự án công bố tại Quyết định này. 

Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực 

thuộc có đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức 

và điều chỉnh với hệ số k = 0,8. 

4. Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án, chi phí thuê tư vấn quản lý dự án xác định bằng dự 

toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án được thống nhất giữa chủ đầu tư 

với nhà thầu tư vấn quản lý dự án và các chế độ chính sách có liên quan. Trong trường hợp này, 

chi phí thuê tư vấn quản lý dự án cộng với chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư không vượt chi 

phí quản lý dự án xác định theo định mức công bố tại Quyết định này. 

5. Chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng trên biển; trên đảo; dự án trải dài dọc 

theo tuyến biên giới trên đất liền, dự án tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

theo quy định của Chính phủ xác định theo định mức công bố tại Quyết định này và điều chỉnh 

với hệ số k = 1,35. Chi phí quản lý dự án của các dự án trải dài theo tuyến trên địa bàn từ hai 

tỉnh trở lên xác định theo định mức công bố tại Quyết định này và điều chỉnh với hệ số k = 1,1. 

Trường hợp dự án gồm các công trình riêng biệt được xây dựng trên địa bàn nhiều tỉnh khác 
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nhau thì chi phí quản lý dự án được xác định theo quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị 

trong dự toán của từng công trình được duyệt (không nhân với hệ số k = 1,1). 

6. Trường hợp chi phí thiết bị chiếm tỷ trọng ≥ 50% tổng chi phí xây dựng và thiết bị trong 

tổng mức đầu tư được duyệt thì điều chỉnh định mức chi phí quản lý dự án với hệ số k = 0,80. 

7. Trường hợp dự án bao gồm các dự án thành phần thì chi phí quản lý dự án được xác định 

riêng theo quy mô của từng dự án thành phần. 

8. Trường hợp tổng thầu thực hiện một số công việc quản lý dự án thuộc trách nhiệm của chủ 

đầu tư thì tổng thầu được hưởng một phần chi phí quản lý dự án tùy thuộc nhiệm vụ do chủ đầu 

tư giao. Chi phí tổng thầu thực hiện các công việc quản lý dự án do chủ đầu tư và tổng thầu 

thỏa thuận từ nguồn kinh phí quản lý dự án và được xác định trong giá hợp đồng tổng thầu. 

9. Trường hợp dự án có quy mô chi phí nằm trong khoảng quy mô chi phí công bố tại Quyết 

định này thì định mức chi phí quản lý dự án xác định theo công thức sau: 

Nt = Nb - 
Nb - Na 

x (Gb - Gt)               (1) 
Gb - Ga 

Trong đó: 

- Nt: Định mức chi phí quản lý dự án theo quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần tính; 

đơn vị tính: tỷ lệ %; 

- Gt: Quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần tính định mức chi phí quản lý dự án; đơn 

vị tính: giá trị; 

- Ga: Quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cận dưới quy mô chi phí cần tính định mức; 

đơn vị tính: giá trị; 

- Gb: Quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cận trên quy mô chi phí cần tính định mức; 

đơn vị tính: giá trị; 

- Na: Định mức chi phí quản lý dự án tương ứng với Ga; đơn vị tính: tỷ lệ %; 

- Nb: Định mức chi phí quản lý dự án tương ứng với Gb; đơn vị tính: tỷ lệ %. 

10. Trường hợp dự án có quy mô chi phí (chi phí xây dựng và chi phí thiết bị) lớn hơn quy mô 

chi phí theo hướng dẫn tại Quyết định này thì lập dự toán để xác định chi phí quản lý dự án. 

11. Trường hợp Ban quản lý dự án có đủ năng lực để thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án 

cho các dự án khác hoặc thực hiện một số công việc tư vấn thì chi phí thực hiện các công việc 

trên được tính bổ sung vào chi phí của Ban quản lý dự án. Việc quản lý sử dụng chi phí của các 

công việc nêu trên thực hiện theo hướng dẫn hiện hành. 

12. Trường hợp cần phải thuê tư vấn nước ngoài quản lý dự án đối với các dự án sử dụng vốn 

nhà nước ngoài ngân sách, dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) thì chi 

phí thuê tư vấn nước ngoài quản lý dự án xác định theo dự toán phù hợp với nhiệm vụ quản lý 

dự án và các quy định hiện hành có liên quan. Trong trường hợp này chi phí quản lý dự án bao 

gồm cả chi phí thuê tư vấn nước ngoài quản lý dự án thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án 

xác định không vượt quá 2,5 lần mức chi phí tính theo định mức công bố tại Quyết định này. 

13. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính 

trên cơ sở dự toán hàng năm phù hợp với nhiệm vụ, công việc quản lý dự án thực hiện và các 

chế độ chính sách có liên quan. 

II. Định mức chi phí 

Bảng số 1: Định mức chi phí quản lý dự án 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

TT Loại công trình 
Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) 

≤ 10 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000 30.000 

1 
Công trình dân 

dụng 
3,282 2,784 2,486 1,921 1,796 1,442 1,180 0,912 0,677 0,486 0,363 0,290 

2 Công trình công 3,453 2,930 2,616 2,021 1,890 1,518 1,242 1,071 0,713 0,512 0,382 0,305 
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nghiệp 

3 
Công trình giao 

thông 
2,936 2,491 2,225 1,719 1,607 1,290 1,056 0,910 0,606 0,435 0,325 0,260 

4 

Công trình nông 

nghiệp và phát 

triển nông thôn 

3,108 2,637 2,355 1,819 1,701 1,366 1,118 0,964 0,642 0,461 0,344 0,275 

5 
Công trình hạ 

tầng kỹ thuật 
2,763 2,344 2,093 1,517 1,486 1,214 1,020 0,856 0,570 0,409 0,306 0,245 

Ghi chú: Chi phí quản lý dự án của loại công trình quốc phòng, an ninh xác định theo Định 

mức chi phí quản lý dự án của các loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao 

thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn tương ứng. 

Phần II 

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

I. Hướng dẫn chung áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 
1. Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là định mức chi phí tư vấn) công 

bố tại Quyết định này sử dụng để xác định chi phí các công việc tư vấn trong tổng mức đầu tư 

xây dựng, dự toán xây dựng và là cơ sở để xác định giá gói thầu tư vấn phù hợp với trình tự 

đầu tư xây dựng. Giá hợp đồng tư vấn xác định trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn phù 

hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu. 

2. Chi phí tư vấn xác định theo định mức chi phí tư vấn công bố tại Quyết định này bao gồm 

các khoản chi phí: Chi phí chi trả cho chuyên gia trực tiếp thực hiện công việc tư vấn; chi phí 

quản lý của tổ chức tư vấn; chi phí khác (gồm cả chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề 

nghiệp); thu nhập chịu thuế tính trước nhưng chưa gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp áp 

dụng mô hình thông tin công trình (viết tắt là BIM) trong quá trình thực hiện công việc tư vấn 

thì bổ sung chi phí này bằng dự toán. 

3. Định mức chi phí tư vấn được xác định theo loại công trình quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật 

Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; cấp công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng 

về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

Riêng chi phí tư vấn của công trình quốc phòng, an ninh xác định theo định mức chi phí tư vấn 

của các loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và 

phát triển nông thôn tương ứng. 

4. Chi phí tư vấn xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) công bố tại Quyết định này 

tương ứng với quy mô chi phí xây dựng, quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng 

và chi phí thiết bị. Trường hợp quy mô chi phí xây dựng, quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô 

chi phí xây dựng và thiết bị của dự án, công trình, gói thầu nằm trong khoảng quy mô chi phí 

công bố tại Quyết định này thì định mức chi phí tư vấn được nội suy theo công thức (1). 

5. Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, của công trình, chủ đầu tư xem xét quyết định việc áp 

dụng, vận dụng định mức chi phí tư vấn theo công bố tại Quyết định này. Trường hợp vận dụng 

định mức chi phí tư vấn không phù hợp hoặc dự án, công trình, gói thầu có quy mô lớn hơn quy 

mô theo hướng dẫn tại Quyết định này thì chủ đầu tư tổ chức lập dự toán để xác định chi phí. 

6. Đối với các công việc tư vấn chưa có định mức chi phí công bố thì vận dụng mức chi phí của 

các dự án, công trình tương tự đã thực hiện (khi xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng) 

hoặc lập dự toán để xác định chi phí theo hướng dẫn trong phụ lục kèm theo Quyết định này. 

7. Chi phí tư vấn xác định theo định mức công bố tại Quyết định này chưa gồm chi phí để lập 

hồ sơ bằng tiếng nước ngoài. Chi phí lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài được bổ sung vào chi phí 

tư vấn và xác định bằng lập dự toán nhưng tối đa không quá 15% chi phí tư vấn xác định theo 

định mức công bố tại Quyết định này. 
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8. Trường hợp phải lập thêm hồ sơ tư vấn theo thông lệ quốc tế, lập các báo cáo riêng theo yêu 

cầu của nhà tài trợ đối với các dự án vay vốn nước ngoài thì chi phí cho các công việc trên xác 

định bằng dự toán phù hợp với nội dung yêu cầu của từng công việc. 

9. Trường hợp áp dụng đồng thời các hệ số điều chỉnh định mức chi phí tư vấn thì nhân các hệ 

số điều chỉnh với định mức chi phí tư vấn. 

10. Trường hợp thuê cá nhân, tổ chức tư vấn thực hiện một số công việc tư vấn theo yêu cầu 

của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây 

dựng thì chi phí thuê cá nhân, tổ chức tư vấn xác định bằng dự toán phù hợp với nội dung, 

phạm vi công việc tư vấn cần thực hiện. 

11. Trường hợp cần phải thuê tư vấn nước ngoài thực hiện một số công việc tư vấn của các dự 

án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, các dự án đầu tư xây dựng 

theo hình thức đối tác công tư (PPP) thì chi phí thuê tư vấn nước ngoài xác định cụ thể như sau: 

- Trường hợp thuê tổ chức tư vấn trong nước phối hợp với chuyên gia tư vấn nước ngoài để 

thực hiện công việc tư vấn thì chi phí thuê tư vấn xác định bằng dự toán chi phí. Trong trường 

hợp này, chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài cộng với chi phí thuê tư vấn trong nước 

không vượt quá 2,0 lần mức chi phí tính theo định mức công bố tại Quyết định này. 

- Trường hợp thuê tổ chức tư vấn trong nước và tổ chức tư vấn nước ngoài phối hợp thực hiện 

công việc tư vấn thì chi phí thuê tư vấn xác định bằng dự toán chi phí. Trong trường hợp này, 

chi phí thuê tổ chức tư vấn nước ngoài cộng với chi phí thuê tổ chức tư vấn trong nước không 

vượt quá 2,5 lần mức chi phí tính theo định mức công bố tại Quyết định này. 

- Trường hợp thuê tổ chức tư vấn nước ngoài thực hiện toàn bộ công việc tư vấn thì chi phí 

thuê tổ chức tư vấn nước ngoài xác định bằng dự toán nhưng không vượt quá 3,0 lần mức chi 

phí tính theo định mức công bố tại Quyết định này. 

12. Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng, của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư xác 

định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

13. Trường hợp sản phẩm tư vấn đã hoàn thành nhưng không được sử dụng (không do lỗi của 

nhà thầu tư vấn) thì chủ đầu tư thanh toán chi phí tư vấn đã thực hiện theo thỏa thuận trong hợp 

đồng. Trường hợp nhà thầu tư vấn phải làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung công việc tư vấn đã hoàn 

thành theo yêu cầu của chủ đầu tư (không do lỗi của nhà thầu tư vấn) thì chủ đầu tư thanh toán 

chi phí để thực hiện các công việc này trên cơ sở thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn xây dựng 

giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn tương ứng với khối lượng công việc tư vấn phải làm lại 

hoặc sửa đổi, bổ sung. 

14. Trường hợp lập báo cáo nghiên cứu khả thi tại địa điểm chưa có quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt, chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng của dự án 

với tỷ lệ 1/500 làm cơ sở để trình cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch chấp thuận thì chi phí 

lập quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 xác định theo định mức chi phí quy hoạch theo 

hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Trong trường hợp này, chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác 

định theo định mức chi phí công bố tại Quyết định này và điều chỉnh với hệ số k = 0,85. 

II. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật 
1. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) 

(công bố tại bảng số 2 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị 

(chưa có thuế giá trị gia tăng) ước tính theo suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án 

có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện. 

2. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố 

tại bảng số 3 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế 

giá trị gia tăng) trong sơ bộ tổng mức đầu tư của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt 

hoặc ước tính theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự 
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đã hoặc đang thực hiện (trong trường hợp dự án không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi). 

3. Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố 

tại bảng số 4 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế 

giá trị gia tăng) dự kiến theo suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, 

quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện. 

4. Chi phí lập đề xuất dự án đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) xác 

định như sau: 

- Chi phí lập đề xuất dự án nhóm A, B xác định bằng 40% chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả 

thi của dự án có quy mô tương ứng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) công bố tại 

Quyết định này. 

- Chi phí lập đề xuất dự án đối với các dự án nhóm C xác định bằng 80% chi phí lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi của dự án có quy mô tương ứng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) 

công bố tại Quyết định này. 

5. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án quan 

trọng quốc gia được điều chỉnh với hệ số k = 1,1. 

6. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật của một số dự án 

được điều chỉnh như sau: 

- Dự án cải tạo, sửa chữa, mở rộng có tính toán kết nối với công trình hiện có: k = 1,15. 

- Dự án đầu tư gồm nhiều công trình riêng biệt được xây dựng trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên: k 

= 1,1. 

- Sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành: k = 0,80. 

- Sử dụng thiết kế lặp lại hoặc sử dụng lại thiết kế: k = 0,80. 

7. Chi phí điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng xác định bằng dự toán theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Quyết 

định này. 

III. Định mức chi phí 

Bảng số 2: Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

TT 
Loại công 

trình 

Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) 

≤ 15 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000 30.000 

1 
Công trình 

dân dụng 
0,668 0,503 0,376 0,240 0,161 0,100 0,086 0,073 0,050 0,040 0,026 0,022 

2 

Công trình 

công 

nghiệp 

0,757 0,612 0,441 0,294 0,206 0,163 0,141 0,110 0,074 0,057 0,034 0,027 

3 
Công trình 

giao thông 
0,413 0,345 0,251 0,177 0,108 0,071 0,062 0,053 0,036 0,029 0,019 0,016 

4 

Công trình 

nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn 

0,566 0,472 0,343 0,216 0,144 0,096 0,082 0,070 0,048 0,039 0,025 0,021 

5 

Công trình 

hạ tầng kỹ 

thuật 

0,431 0,360 0,262 0,183 0,112 0,074 0,065 0,055 0,038 0,030 0,020 0,017 

Bảng số 3: Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 
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TT 
Loại công 

trình 

Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) 

≤ 15 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000 30.000 

1 
Công trình 

dân dụng 
1,114 0,914 0,751 0,534 0,402 0,287 0,246 0,209 0,167 0,134 0,102 0,086 

2 

Công trình 

công 

nghiệp 

1,261 1,112 0,882 0,654 0,515 0,466 0,404 0,315 0,248 0,189 0,135 0,107 

3 
Công trình 

giao thông 
0,689 0,628 0,501 0,393 0,271 0,203 0,177 0,151 0,120 0,097 0,075 0,063 

4 

Công trình 

nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn 

0,943 0,858 0,685 0,48 0,361 0,273 0,234 0,201 0,161 0,129 0,100 0,084 

5 

Công trình 

hạ tầng kỹ 

thuật 

0,719 0,654 0,524 0,407 0,280 0,211 0,185 0,158 0,127 0,101 0,078 0,065 

Bảng số 4: Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

TT Loại công trình 

Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) 

(tỷ đồng) 

≤ 1 3 7 < 15 

1 Công trình dân dụng 6,5 4,7 4,2 3,6 

2 Công trình công nghiệp 6,7 4,8 4,3 3,8 

3 Công trình giao thông 5,4 3,6 2,7 2,5 

4 
Công trình nông nghiệp 

và phát triển nông thôn 
6,2 4,4 3,9 3,6 

5 
Công trình hạ tầng kỹ 

thuật 
5,8 4,2 3,4 3,0 

Lưu ý khi áp dụng định mức chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Chi phí lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xác định theo định mức nhưng tối thiểu không nhỏ hơn 5.000.000 đồng. 

IV. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thiết kế xây dựng 
1. Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo hướng dẫn tại Quyết định này để hoàn thành các 

công việc thiết kế gồm: Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, lập dự toán xây dựng, lập chỉ 

dẫn kỹ thuật, lập quy trình bảo trì công trình, giám sát tác giả và mua bảo hiểm trách nhiệm 

nghề nghiệp. 

2. Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) (công bố từ 

bảng số 5 đến bảng số 14 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị 

gia tăng) tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt. 

3. Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo công thức sau: 

Ctk = Cxd x Nt x k            (2) 

Trong đó: 

- Ctk: Chi phí thiết kế xây dựng; đơn vị tính: giá trị; 

- Cxd: Chi phí xây dựng tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư 

được duyệt; đơn vị tính: giá trị; 

- Nt: Định mức chi phí thiết kế theo công bố; đơn vị tính: tỷ lệ %; 

- k: Hệ số điều chỉnh định mức chi phí thiết kế; 
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4. Chi phí thiết kế xây dựng tính theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) công bố tại Quyết định này 

đã gồm chi phí lập dự toán xây dựng. Chi phí lập dự toán xây dựng chiếm khoảng 12% của chi 

phí thiết kế xây dựng. 

5. Định mức chi phí thiết kế xây dựng điều chỉnh trong các trường hợp sau: 

5.1. Công trình sửa chữa hoặc công trình cải tạo hoặc công trình nâng cấp hoặc công trình mở 

rộng: 

- Thiết kế sửa chữa hoặc cải tạo hoặc nâng cấp: 

+ Trường hợp thiết kế không thay đổi kết cấu chịu lực của công trình: k = 1,1. 

+ Trường hợp thiết kế có thay đổi kết cấu chịu lực (không gồm móng công trình) của công 

trình hoặc thiết kế cải tạo, nâng cấp dây chuyền công nghệ, bổ sung thiết bị: k = 1,2. 

+ Trường hợp thiết kế có thay đổi kết cấu chịu lực và móng công trình hoặc hạng mục công 

trình: k = 1,3. 

- Thiết kế mở rộng có tính toán kết nối với dây chuyền công nghệ của công trình hiện có: k = 

1,15. 

5.2. Thiết kế xây dựng công trình xây dựng trên biển, công trình ngoài hải đảo, thiết kế dây 

chuyền công nghệ có hệ thống điều khiển tự động hóa SCADA (System Control and Data 

Acquisition), DCS (Distributed Control System): k = 1,15. 

5.3. Trường hợp sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành; 

thiết kế công trình lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự án hoặc sử dụng lại thiết 

kế, chi phí thiết kế xác định theo công thức sau: 

Ctk = Cxd x Nt x (0,9 x k + 0,1)       (3) 

Trong đó: 

- k: Hệ số điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế do: 

+ Sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình: Công trình thứ nhất: k = 0,36; công trình thứ hai trở 

đi: k = 0,18. 

+ Thiết kế công trình lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự án hoặc sử dụng lại 

thiết kế: Công trình thứ nhất: k = 1 (không điều chỉnh); công trình thứ hai: k = 0,36; công trình 

thứ ba trở đi: k = 0,18. 

- 0,1: Chi phí giám sát tác giả (10%). 

6. Khi đã áp dụng hệ số điều chỉnh định mức thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng công 

trình tại mục 11 đến mục 15 thì không áp dụng hệ số điều chỉnh định mức sửa chữa, cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng theo hướng dẫn tại điểm 5.1 mục 5 nêu trên. 

7. Khi cần phải thiết kế riêng phần san nền của dự án khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du 

lịch, khu đô thị mới thì chi phí thiết kế san nền của các dự án nêu trên tính bằng 40% định mức 

chi phí thiết kế công trình giao thông cấp IV. 

8. Trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu thiết kế thì chi phí quản lý của tổng thầu thiết kế 

được trích từ chi phí thiết kế của các nhà thầu phụ trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên. 

9. Định mức chi phí thiết kế xây dựng chưa gồm chi phí để thực hiện các công việc sau: 

- Khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế; 

- Đưa tim, mốc thiết kế công trình ra thực địa; 

- Đo đạc, đánh giá hiện trạng công trình phục vụ thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng; 

- Thiết kế di dời; thiết kế biện pháp phá dỡ công trình; 

- Thiết kế chế tạo thiết bị (trừ thiết kế thiết bị cơ khí công bố tại bảng TL1); 

- Thiết kế hệ thống điều khiển thông minh của tòa nhà; 

- Làm mô hình hoặc thí nghiệm mô hình thủy lực công trình; 

- Mô tả địa chất trong quá trình xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi; 

- Lập báo cáo tác động môi trường, lập cam kết bảo vệ môi trường; 

- Lập báo cáo đánh giá động đất công trình (theo yêu cầu phải lập báo cáo riêng); 

- Lập các báo cáo, hồ sơ thỏa thuận chuyên ngành theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có); 
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- Mua bản quyền thiết kế. 

Chi phí để thực hiện các công việc nêu trên xác định theo các văn bản hướng dẫn tương ứng 

hoặc xác định bằng lập dự toán chi phí. 

10. Chi phí điều chỉnh thiết kế xây dựng hoặc điều chỉnh dự toán xây dựng xác định bằng dự 

toán theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Quyết định này. Thiết kế xây dựng công trình đã ký 

hợp đồng thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký giữa các bên. 

11. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG 

Bảng số 5: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 

3 bước 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Chi phí xây dựng (chưa có 

thuế GTGT) (tỷ đồng) 

Cấp công trình 

Cấp đặc 

biệt 
Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

10.000 0,61 0,55 0,50 0,44 - 

8.000 0,68 0,61 0,55 0,48 - 

5.000 0,89 0,80 0,73 0,64 - 

2.000 1,16 1,05 0,94 0,83 - 

1.000 1,36 1,22 1,11 0,98 - 

500 1,65 1,50 1,37 1,21 0,89 

200 1,96 1,78 1,62 1,43 1,06 

100 2,15 1,94 1,77 1,57 1,30 

50 2,36 2,14 1,96 1,74 1,48 

20 2,81 2,55 2,33 2,07 1,81 

≤ 10 3,22 2,93 2,67 2,36 2,07 

Bảng số 6: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình dân dụng có yêu cầu 

thiết kế 2 bước 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Chi phí xây dựng (chưa có 

thuế GTGT) (tỷ đồng) 

Cấp công trình 

Cấp đặc 

biệt 
Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

10.000 0,91 0,80 0,72 0,63 - 

8.000 0,99 0,90 0,82 0,72 - 

5.000 1,28 1,16 1,06 0,94 - 

2.000 1,65 1,51 1,36 1,20 - 

1.000 1,93 1,76 1,61 1,43 - 

500 2,39 2,17 1,98 1,75 1,30 

200 2,83 2,57 2,34 2,07 1,51 

100 3,10 2,82 2,54 2,25 1,86 

50 3,41 3,10 2,80 2,48 2,12 

20 4,05 3,66 3,33 2,95 2,55 

≤ 10 4,66 4,22 3,85 3,41 2,92 

Một số lưu ý khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng: 
1) Chi phí thiết kế xây dựng công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 3 bước là tổng chi phí thiết 

kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác định theo 

định mức tại bảng số 5, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác định bằng 55% theo định mức tại 

bảng số 5. 
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2) Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 2 bước xác định theo 

định mức tại bảng số 6. 

3) Định mức chi phí thiết kế của một số công trình dân dụng được điều chỉnh với hệ số k = 1,2 

gồm: Sân vận động quốc gia, sân thi đấu quốc gia; nhà thi đấu thể thao quốc gia; Trung tâm hội 

nghị quốc gia; Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày quốc gia; Nhà Quốc hội, phủ Chủ 

tịch, trụ sở Chính phủ, trụ sở Trung ương Đảng; Trụ sở làm việc của các Bộ, Ngành, Ủy ban 

nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương và cấp hành chính tương đương; nhà ga hàng 

không. 

4) Trường hợp công trình dân dụng có chi phí thiết bị công trình ≥ 50% tổng chi phí xây dựng 

và chi phí thiết bị trong dự toán công trình thì chi phí thiết kế công trình dân dụng này được 

xác định bằng cặp trị số định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo chi phí xây dựng và chi phí thiết bị 

(chưa có thuế giá trị gia tăng) tại bảng số 5 hoặc bảng số 6 và bảng DD1 dưới đây. 

Bảng DD1: 

Chi phí thiết bị (tỷ 

đồng) 
≤5 15 25 50 100 200 500 1.000 3.000 

Tỷ lệ % 0,6 0,5 0,45 0,4 0,36 0,33 0,28 0,22 0,16 

12. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 

Bảng số 7: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình công nghiệp có yêu cầu thiết 

kế 3 bước 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Chi phí xây dựng (chưa có 

thuế GTGT) (tỷ đồng) 

Cấp công trình 

Cấp đặc 

biệt 
Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

10.000 0,70 0,58 0,48 0,42 - 

8.000 0,79 0,65 0,53 0,47 - 

5.000 0,97 0,80 0,66 0,58 - 

2.000 1,30 1,09 0,90 0,79 - 

1.000 1,54 1,28 1,05 0,93 - 

500 1,76 1,46 1,20 1,06 0,83 

200 1,92 1,60 1,32 1,17 0,98 

100 2,13 1,77 1,46 1,27 1,14 

50 2,34 1,93 1,59 1,40 1,24 

20 2,73 2,27 1,86 1,65 1,47 

≤ 10 2,96 2,47 2,03 1,78 1,59 

Bảng số 8: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình công nghiệp có yêu 

cầu thiết kế 2 bước 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Chi phí xây dựng (chưa có 

thuế GTGT) (tỷ đồng) 

Cấp công trình 

Cấp đặc 

biệt 
Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

10.000 1,04 0,88 0,72 0,64 - 

8.000 1,21 1,02 0,82 0,72 - 

5.000 1,52 1,26 1,04 0,91 - 

2.000 2,03 1,70 1,42 1,25 - 

1.000 2,40 2,01 1,66 1,47 - 

500 2,75 2,28 1,90 1,68 1,22 

200 3,01 2,50 2,03 1,79 1,47 
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100 3,32 2,77 2,24 1,99 1,72 

50 3,66 3,02 2,43 2,16 1,89 

20 4,27 3,57 2,90 2,57 2,25 

≤ 10 4,70 3,87 3,13 2,78 2,46 

Một số lưu ý khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình công nghiệp: 
1) Chi phí thiết kế xây dựng công trình công nghiệp có yêu cầu thiết kế 3 bước là tổng chi phí 

thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác định 

theo định mức tại bảng số 7, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác định bằng 60% theo định mức 

tại bảng số 7. 

2) Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình công nghiệp có yêu cầu thiết kế 2 bước xác định 

theo định mức tại bảng số 8. 

3) Định mức chi phí thiết kế của một số công trình công nghiệp sau được điều chỉnh với các hệ 

số: 

- Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản: 

+ Công trình mỏ than lộ thiên, mỏ quặng lộ thiên: cấp II: k = 1,2; cấp III: k = 1,35. 

+ Công trình mỏ than hầm lò, mỏ quặng hầm lò, nhà máy sàng tuyển than, nhà máy tuyển/làm 

giầu quặng: cấp I: k =1,2; cấp II: k = 1,45; cấp III: k = 1,6. 

+ Định mức chi phí thiết kế quy định cho thiết kế công trình khai thác than quặng theo lò bằng. 

Trường hợp thiết kế công trình khai thác than, quặng theo lò giếng (giếng nghiêng, giếng đứng) 

được điều chỉnh với hệ số k = 1,3. 

+ Định mức chi phí thiết kế công trình sửa chữa, cải tạo đối với công trình mỏ than lộ thiên, mỏ 

quặng lộ thiên được điều chỉnh với hệ số k = 3,0; đối với thiết kế mỏ than hầm lò, mỏ quặng 

hầm lò được điều chỉnh với hệ số k = 1,5; đối với công trình nhà máy sàng tuyển than, nhà máy 

tuyển/làm giầu quặng được điều chỉnh với hệ số k = 1,2. 

+ Định mức chi phí thiết kế công trình sửa chữa, mở rộng trạm biến áp, định mức chi phí thiết 

kế tính như hướng dẫn đối với công trình xây dựng mới và được điều chỉnh với các hệ số: cấp 

đặc biệt: k = 1,1; cấp I: k = 1,3; các cấp còn lại: k = 1,5. 

- Công trình nhiệt điện: cấp đặc biệt: k = 0,8; cấp I: k = 0,95; cấp II: k = 1,15; cấp III: k = 1,3. 

- Công trình thủy điện: cấp đặc biệt: k = 1,0; cấp I: k = 1,2; cấp II: k = 1,44; cấp III: k = 1,59. 

- Công trình trạm biến áp: cấp đặc biệt: k = 1,95; cấp I, cấp II: k = 2,03; cấp III, cấp IV: k = 

2,15. 

- Công trình đường dây (trên không): cấp đặc biệt: k = 0,64; cấp I: k = 0,76; cấp II: k = 0,85; 

cấp III, cấp IV: k = 0,93. 

- Định mức chi phí đường dây ≥ 2 mạch, đường dây phân pha đôi áp dụng theo định mức của 

đường dây tải điện trên không cùng cấp điện áp và được điều chỉnh với hệ số sau: đường dây từ 

2 đến 4 mạch: k = 1,1; đường dây > 4 mạch: k = 1,2; đường dây phân pha, cấp điện áp 

220KV÷500KV: k = 1,1; đường dây có nhiều cấp điện áp từ 35KV trở lên: k = 1,2. 

- Định mức chi phí thiết kế các công trình trạm cắt, trạm tụ bù, trạm đo đếm với cấp điện áp ≤ 

35kV áp dụng như định mức chi phí thiết kế của trạm biến áp có cùng cấp điện áp. 

- Định mức chi phí thiết kế trạm bù có cấp điện áp 500kV tính như định mức chi phí thiết kế 

trạm biến áp có cùng cấp điện áp. 

- Trạm biến áp dạng kín - trạm GIS, cấp điện áp đến 220KV: điều chỉnh với hệ số k = 1,35 so 

với định mức tỷ lệ chi phí thiết kế của trạm biến áp thông thường cùng cấp điện áp. 

- Trạm biến áp dạng hợp bộ - trạm Compact, cấp điện áp đến 220KV: điều chỉnh với hệ số k = 

1,2 so với định mức chi phí thiết kế của trạm biến áp thông thường cùng cấp điện áp. 

- Khi thiết kế khoảng vượt tuyến của đường dây tải điện có yêu cầu phải có thiết kế riêng: điều 

chỉnh với hệ số k = 1,2 của phần vượt tuyến. 

- Công trình nhà máy xi măng: cấp I: k = 1,2; cấp II: k = 1,42; cấp III: k = 1,58. 
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- Công trình sản xuất hóa chất: 

+ Hóa chất cơ bản: cấp I: k = 1,2; cấp II: k = 1,43; cấp III: k = 1,6. 

- Công trình hóa mỹ phẩm: cấp II: k = 1,2; cấp III: k = 1,34. 

+ Hóa chất sản xuất phân bón Urê, DAP, MPA, SA, NPK phức hợp: cấp I: k = 1,2; cấp II: k = 

1,35; cấp III: k = 1,5; 

- Công trình kho xăng dầu: cấp I: k = 1,2; cấp II: k = 1,36; cấp III: k = 1,5; 

- Công trình kho chứa khí hóa lỏng, trạm chiết khí hóa lỏng: cấp I: k = 1,18; cấp II: k = 1,36. 

4) Định mức chi phí thiết kế công trình cáp ngầm có yêu cầu thiết kế 2 bước xác định theo định 

mức tỷ lệ phần trăm (%) tại bảng CN1 dưới đây nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị 

(chưa có thuế giá trị gia tăng). Trường hợp công trình cáp ngầm có yêu cầu thiết kế 3 bước thì 

định mức chi phí điều chỉnh hệ số k = 1,15. 

Bảng CN1: 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Chi phí XD và TB  

(tỷ đồng) 

Cấp điện áp 

≤ 5 15 25 50 100 200 500 

Cáp ngầm điện áp < 6KV 1,70 1,40 1,30 1,20 1,10 0,95 0,85 

Cáp ngầm điện áp 6 ÷ 

110KV 
1,90 1,60 1,45 1,30 1,20 1,05 0,95 

Cáp ngầm điện áp 220KV 1,65 1,43 1,27 1,16 1,05 0,94 0,83 

5) Trường hợp công trình hóa chất, khai thác than, quặng, xi măng và công trình trạm biến áp 

có chi phí thiết bị ≥ 50% tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công 

trình thì chi phí thiết kế các công trình này được xác định bằng cặp trị số định mức tỷ lệ phần 

trăm (%) theo chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại bảng số 7 

hoặc bảng số 8 và bảng CN2 dưới đây. 

Bảng CN2: 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

TT Công trình 
Chi phí thiết bị (tỷ đồng) 

≤ 5 15 25 50 100 200 500 1.000 3.000 

1 Công trình hóa chất 1,10 1,00 0,90 0,85 0,80 0,70 0,60 0,55 0,45 

2 

Công trình khai thác 

than, quặng (mỏ vật 

liệu): 

                  

  
- Mỏ lộ thiên 

- Mỏ hầm lò 

0,95 

1,15 

0,85 

1,00 

0,80 

0,95 

0,75 

0,90 

0,70 

0,80 

0,60 

0,75 

0,55 

0,65 

0,50 

0,60 

0,40 

0,50 

3 Công trình SX xi măng - - - 1,15 1,10 1,05 1,01 0,96 0,80 

4 Công trình trạm biến áp 0,73 0,65 0,56 0,51 0,48 0,42 0,37 0,34 0,30 

6) Chi phí thiết kế công trình điện hạt nhân xác định bằng dự toán riêng. 

13. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

Bảng số 9: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình giao thông có yêu cầu thiết 

kế 3 bước 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Chi phí xây dựng (chưa 

có thuế GTGT) (tỷ 

đồng) 

Cấp công trình 

Cấp đặc biệt Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

10.000 0,45 0,28 0,25 0,21 - 

8.000 0,51 0,34 0,29 0,25 - 
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5.000 0,68 0,44 0,39 0,32 - 

2.000 0,92 0,58 0,51 0,43 - 

1.000 1,08 0,68 0,60 0,48 0,43 

500 1,24 0,81 0,70 0,58 0,49 

200 1,36 0,95 0,77 0,68 0,59 

100 1,50 1,05 0,84 0,74 0,69 

50 1,68 1,13 0,92 0,81 0,76 

20 1,92 1,39 1,08 0,93 0,87 

≤ 10 2,05 1,44 1,19 1,05 0,95 

Bảng số 10: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình giao thông có yêu 

cầu thiết kế 2 bước 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Chi phí xây dựng (chưa có 

thuế GTGT) (tỷ đồng) 

Cấp công trình 

Cấp đặc 

biệt 
Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

10.000 0,66 0,49 0,36 0,29 - 

8.000 0,75 0,61 0,42 0,33 - 

5.000 1,02 0,79 0,56 0,45 - 

2.000 1,32 1,03 0,72 0,59 - 

1.000 1,52 1,21 0,85 0,7 - 

500 1,78 1,38 1,01 0,82 0,71 

200 1,95 1,51 1,10 0,97 0,83 

100 2,15 1,67 1,20 1,06 0,98 

50 2,36 1,83 1,32 1,17 1,08 

20 2,76 2,15 1,55 1,37 1,26 

≤ 10 3,01 2,27 1,67 1,48 1,37 

Một số lưu ý khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình giao thông: 
1) Chi phí thiết kế xây dựng công trình giao thông có yêu cầu thiết kế 3 bước là tổng chi phí 

thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác định 

theo định mức tại bảng số 9, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác định bằng 55% theo định mức 

tại bảng số 9. 

2) Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình giao thông có yêu cầu thiết kế 2 bước xác định 

theo định mức tại bảng số 10. 

3) Định mức chi phí thiết kế của một số công trình giao thông điều chỉnh với các hệ số sau: 

+ Công trình hầm giao thông đường bộ, hầm đường sắt, nút giao khác mức: cấp I: k = 1,5; cấp 

II: k = 1,65; cấp III, cấp IV: k = 1,86. 

+ Công trình cải tạo, sửa chữa đường sắt, cầu đường sắt: k = 1,5. Trường hợp chi phí xây dựng 

cải tạo, sửa chữa đối với công trình cầu đường sắt và công trình đường giao của đường sắt có 

giá trị ≤ 1 tỷ đồng: k = 3,3. 

+ Công trình khu bay (đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay): cấp đặc biệt: k = 1,35; 

cấp I: k = 1,56. 

14. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG THÔN 

Bảng số 11: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn có yêu cầu thiết kế 3 bước 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Chi phí xây dựng (chưa có Cấp công trình 
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thuế GTGT) (tỷ đồng) Cấp đặc 

biệt 
Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

10.000 0,58 0,52 0,42 0,37 - 

8.000 0,66 0,59 0,49 0,43 - 

5.000 0,85 0,77 0,67 0,59 - 

2.000 1,13 1,02 0,87 0,77 - 

1.000 1,30 1,17 1,05 0,90 0,64 

500 1,54 1,39 1,22 1,06 0,80 

200 1,83 1,66 1,51 1,24 1,01 

100 1,98 1,78 1,61 1,43 1,12 

50 2,20 1,99 1,80 1,60 1,27 

20 2,60 2,36 2,14 1,90 1,52 

≤ 10 2,98 2,70 2,48 2,20 1,74 

Bảng số 12: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn có yêu cầu thiết kế 2 bước 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Chi phí xây dựng (chưa có 

thuế GTGT) (tỷ đồng) 

Cấp công trình 

Cấp đặc 

biệt 
Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

10.000 0,83 0,74 0,58 0,51 - 

8.000 0,95 0,85 0,69 0,60 - 

5.000 1,22 1,10 0,96 0,83 - 

2.000 1,58 1,43 1,25 1,10 - 

1.000 1,87 1,69 1,48 1,29 - 

500 2,21 2,00 1,73 1,52 1,14 

200 2,60 2,36 2,15 1,79 1,41 

100 2,85 2,57 2,34 2,07 1,61 

50 3,17 2,87 2,62 2,31 1,82 

20 3,75 3,40 3,11 2,76 2,19 

≤ 10 4,29 3,89 3,53 3,13 2,48 

Một số lưu ý khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn: 
1) Chi phí thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có yêu cầu thiết kế 

3 bước là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí 

thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức tại bảng số 11, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác 

định bằng 55% theo định mức tại bảng số 11. 

2) Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có yêu cầu 

thiết kế 2 bước xác định theo định mức tại bảng số 12. 

3) Định mức chi phí thiết kế của một số công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn điều 

chỉnh với các hệ số sau: 

- Thiết kế cải tạo, sửa chữa, mở rộng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: k = 1,5. 

- Thiết kế khoan phụt xử lý nền và thân công trình thủy lợi thuộc loại nào được tính như trị số 

định mức quy định cho công trình thủy lợi loại đó, nhưng tính theo chi phí xây dựng của phần 

khoan phụt. 

- Kênh dẫn dòng, tuyến ống dẫn nước: k = 0,8. 

- Đường hầm thủy công, tuy nen dẫn dòng, cống dẫn dòng: k = 1,1. 
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- Thiết kế nạo vét: kênh mương thủy lợi, kênh tưới, kênh tiêu k = 0,8 của định mức chi phí thiết 

kế công trình thủy lợi cấp IV có yêu cầu thiết kế 2 bước. 

- Công trình đập, tràn xả lũ, tường chắn thuộc công trình đầu mối thủy lợi: cấp đặc biệt: k = 

1,0; cấp I: k = 1,1; cấp II: k = 1,2; cấp III, cấp IV: k = 1,35. 

4) Đối với công trình thủy lợi có yêu cầu thiết kế chế tạo thiết bị cơ khí (cửa van, thiết bị đóng 

mở, lưới chắn rác, thiết bị thả phai,...) thì chi phí thiết kế thiết bị cơ khí xác định theo định mức 

tỷ lệ phần trăm (%) chi phí thiết bị tại bảng TL1: 

Bảng TL1: 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Chi phí thiết bị (chưa có thuế 

GTGT) (tỷ đồng) 

Cấp công trình 

Cấp đặc biệt và cấp I Cấp II, cấp III và cấp IV 

500 0,75 0,62 

200 0,89 0,74 

100 1,07 0,90 

50 1,42 1,23 

20 1,46 1,29 

5 2,53 2,26 

≤ 2 2,89 2,58 

15. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

Bảng số 13: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình hạ tầng kỹ thuật có yêu cầu 

thiết kế 3 bước 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Chi phí xây dựng (chưa có 

thuế GTGT) (tỷ đồng) 

Cấp công trình 

Cấp đặc 

biệt 
Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

10.000 0,43 0,33 0,29 0,25 - 

8.000 0,48 0,39 0,34 0,29 - 

5.000 0,61 0,53 0,47 0,41 - 

2.000 0,83 0,75 0,66 0,56 - 

1.000 0,97 0,90 0,78 0,70 0,58 

500 1,14 1,04 0,91 0,80 0,70 

200 1,36 1,28 1,13 0,97 0,80 

100 1,48 1,38 1,22 1,07 0,92 

50 1,63 1,53 1,36 1,19 1,01 

20 1,94 1,83 1,62 1,39 1,23 

≤ 10 2,22 2,09 1,86 1,62 1,45 

Bảng số 14: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình hạ tầng kỹ thuật có 

yêu cầu thiết kế 2 bước 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Chi phí xây dựng (chưa có 

thuế GTGT) (tỷ đồng) 

Cấp công trình 

Cấp đặc 

biệt 
Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

10.000 0,63 0,49 0,43 0,36 - 

8.000 0,70 0,58 0,51 0,44 - 

5.000 0,90 0,79 0,70 0,61 - 

2.000 1,19 1,07 0,92 0,81 - 

1.000 1,39 1,28 1,14 1,02 - 1545



500 1,64 1,49 1,32 1,16 0,98 

200 1,95 1,82 1,58 1,39 1,15 

100 2,13 1,99 1,77 1,55 1,35 

50 2,35 2,21 1,97 1,72 1,49 

20 2,79 2,63 2,33 2,01 1,76 

≤ 10 3,23 3,01 2,68 2,36 2,07 

Một số lưu ý khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật: 
1) Chi phí thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật có yêu cầu thiết kế 3 bước là tổng chi 

phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác 

định theo định mức tại bảng số 13, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác định bằng 55% theo 

định mức tại bảng số 13. 

2) Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật có yêu cầu thiết kế 2 bước xác 

định theo định mức tại bảng số 14. 

3) Định mức chi phí thiết kế của một số công trình hạ tầng kỹ thuật điều chỉnh với các hệ số: 

- Công trình nhà máy nước; xử lý nước sạch; trạm bơm nước thô, nước sạch hoặc tăng áp 

(không bao gồm tuyến ống): cấp I: k = 1,2; cấp II: k = 1,3; cấp III: k = 1,44. 

- Công trình trạm bơm nước mưa; xử lý nước thải; trạm bơm nước thải (không bao gồm tuyến 

ống); xử lý bùn; xử lý chất thải rắn: cấp I: k = 1,15; cấp II: k = 1,25; cấp III: k = 1,35. 

- Công trình tuyến ống cấp nước, thoát nước: k = 1,2. 

- Tuyến ống cấp nước vượt sông: k = 1,2 của phần vượt sông. 

4) Định mức chi phí thiết kế của công trình dạng cột, trụ, tháp thu phát sóng viễn thông, truyền 

thanh, truyền hình điều chỉnh với các hệ số k = 1,2. 

5) Định mức chi phí thiết kế công trình Thông tin - Truyền thông theo hướng dẫn tại bảng 

HTKT1 dưới đây: 

Bảng HTKT1: 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Công trình 

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ 

đồng) 

≤ 5 10 15 25 50 100 200 500 

Công trình cáp chôn trực tiếp 1,83 1,40 1,30 1,10 0,95 0,80 0,70 0,60 

Công trình tuyến cáp chôn qua 

sông 
1,90 1,50 1,40 1,30 1,10 1,00 0,90 0,70 

Công trình hào kỹ thuật, cống 

cáp 
2,10 1,60 1,50 1,35 1,15 1,05 0,95 0,80 

- Định mức chi phí thiết kế công trình Thông tin - Truyền thông ở bảng HTKT1 hướng dẫn cho 

công trình cấp III, đối với công trình cấp IV: k = 0,9. 

- Định mức chi phí thiết kế công trình tín hiệu và lắp đặt máy thông tin đường sắt, công trình 

thông tin điện lực áp dụng định mức tại bảng HTKT1. Đối với trường hợp chi phí xây dựng và 

thiết bị ≤ 1 tỷ đồng thì định mức chi phí thiết kế điều chỉnh với hệ số k = 1,3. 

7) Định mức chi phí thiết kế công trình máy thông tin theo hướng dẫn tại bảng HTKT2 dưới 

đây: 

Bảng HTKT2: 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Công trình 
Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) 

≤ 5 10 15 25 50 100 200 500 

Các loại tổng đài host, vệ 

tinh, độc lập 
1,00 0,75 0,60 0,50 0,45 0,35 0,25 0,15 

Các loại tổng đài MSC, 0,90 0,70 0,55 0,45 0,40 0,30 0,20 0,10 1546



BSC, truy nhập thuê bao, 

nhắn tin 

Hệ thống thiết bị truyền 

dẫn quang 
1,35 0,80 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 

Hệ thống truyền dẫn vi 

ba 
1,70 1,40 1,30 0,80 0,60 0,45 0,30 0,15 

Mạng viễn thông nông 

thôn 
2,80 1,75 1,40 0,90 0,65 0,50 0,35 0,20 

Mạng Internet, Voip, 

thiết bị mạng NGN 
1,00 0,75 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 

Hệ thống tiếp đất chống 

sét (cả thiết bị) 
2,15 1,05 0,85 0,65 0,55 0,35 0,25 0,20 

Trạm thông tin vệ tinh 

Vsat 
1,80 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0,35 0,20 

Trạm BTS, CS, điện 

thoại thẻ 
1,25 0,70 0,50 0,35 0,30 0,25 0,20 0,10 

8) Định mức chi phí thiết kế một số công trình máy thông tin hướng dẫn tại bảng HTKT2 trên 

đây được điều chỉnh với hệ số như sau: 

- Công trình sử dụng thiết bị đồng bộ, không phải thiết kế dây chuyền công nghệ điều chỉnh với 

kệ số k = 0,60. 

- Công trình thiết kế mở rộng không phân biệt mở rộng phải thêm giá hay card (trừ lắp đặt trạm 

mới), điều chỉnh hệ số k = 0,40. 

- Công trình lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự án, áp dụng hướng dẫn tại 

điểm 5.3 - Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thiết kế xây dựng tại Quyết định này. Riêng 

công trình (hoặc trạm) lặp lại từ thứ 11 trở đi, điều chỉnh với hệ số k = 0,10. 

V. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả 

thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
1. Chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) 

(công bố tại bảng số 15 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị 

(chưa có thuế giá trị gia tăng) ước tính theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có 

tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện. 

2. Chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) 

(công bố tại bảng số 16 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị 

(chưa có thuế giá trị gia tăng) trong sơ bộ tổng mức đầu tư của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

được duyệt hoặc ước tính theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy 

mô tương tự đã hoặc đang thực hiện (trong trường hợp dự án không phải lập báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi). 

3. Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định trên cơ sở định mức chi phí thẩm tra 

thiết kế và định mức chi phí thẩm tra dự toán theo công bố tại Quyết định này nhân với chi phí 

xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật và điều chỉnh với hệ số 

k = 1,2. 

4. Chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, tổng mức đầu tư điều chỉnh, Báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh xác định bằng dự toán theo hướng dẫn tại Quyết định này. 

Bảng số 15: Định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

TT 
Loại công 

trình 

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) 

≤ 15 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000 30.000 

1 Công trình 0,071 0,059 0,048 0,034 0,025 0,016 0,014 0,012 0,009 0,007 0,005 0,004 
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dân dụng 

2 
Công trình 

công nghiệp 
0,098 0,083 0,067 0,049 0,037 0,028 0,025 0,020 0,015 0,010 0,007 0,005 

3 
Công trình 

giao thông 
0,054 0,049 0,039 0,030 0,020 0,013 0,011 0,009 0,007 0,005 0,004 0,003 

4 

Công trình 

nông nghiệp 

và phát triển 

nông thôn 

0,064 0,058 0,047 0,033 0,024 0,015 0,013 0,011 0,009 0,006 0,005 0,004 

5 

Công trình 

hạ tầng kỹ 

thuật 

0,056 0,051 0,041 0,032 0,021 0,013 0,012 0,010 0,008 0,005 0,004 0,003 

Một số lưu ý khi áp dụng định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: 
- Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xác định theo định mức tại bảng 15 nêu trên 

được phân chia như sau: 

+ Thẩm tra thiết kế sơ bộ: 35%. 

+ Thẩm tra sơ bộ tổng mức đầu tư: 35%. 

+ Thẩm tra các nội dung còn lại của dự án: 30%. 

Bảng số 16: Định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

TT 
Loại công 

trình 

Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng) 

≤ 15 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000 30.000 

1 
Công trình 

dân dụng 
0,204 0,168 0,138 0,097 0,070 0,046 0,041 0,034 0,026 0,019 0,015 0,012 

2 

Công trình 

công 

nghiệp 

0,281 0,238 0,190 0,141 0,107 0,080 0,070 0,056 0,044 0,029 0,020 0,015 

3 
Công trình 

giao thông 
0,153 0,139 0,112 0,087 0,058 0,036 0,032 0,026 0,020 0,014 0,010 0,009 

4 

Công trình 

nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn 

0,182 0,167 0,133 0,094 0,068 0,044 0,037 0,032 0,026 0,017 0,014 0,010 

5 

Công trình 

hạ tầng kỹ 

thuật 

0,160 0,145 0,116 0,092 0,060 0,037 0,034 0,029 0,022 0,015 0,010 0,009 

Một số lưu ý khi áp dụng định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi: 
- Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức tại bảng 16 nêu trên được 

phân chia như sau: 

+ Thẩm tra thiết kế cơ sở: 35%. 

+ Thẩm tra tổng mức đầu tư: 35%. 

+ Thẩm tra các nội dung còn lại của dự án: 30%. 

- Trường hợp dự án có yêu cầu phải thẩm tra thiết kế công nghệ của dự án thì chi phí thẩm tra 

thiết kế công nghệ được bổ sung bằng 20% của chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi. 

VI. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 
1. Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại 

bảng số 17 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của 
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công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt. Trường hợp công việc thiết kế thực hiện theo gói 

thầu thì chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng 

số 17 của Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong gói 

thầu được duyệt. 

2. Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng điều chỉnh được xác định bằng dự toán như hướng dẫn tại 

Quyết định này. 

Bảng số 17: Định mức chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng      Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

TT 
Loại công 

trình 

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư được 

duyệt hoặc giá gói thầu được duyệt (tỷ đồng) 

≤ 10 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 8.000 10.000 

1 
Công trình 

dân dụng 
0,258 0,223 0,172 0,143 0,108 0,083 0,068 0,044 0,033 0,028 0,026 

2 
Công trình 

công nghiệp 
0,290 0,252 0,192 0,146 0,113 0,087 0,066 0,053 0,038 0,031 0,028 

3 
Công trình 

giao thông 
0,170 0,147 0,113 0,084 0,073 0,055 0,042 0,035 0,024 0,020 0,017 

4 

Công trình 

nông nghiệp 

và phát triển 

nông thôn 

0,189 0,163 0,125 0,093 0,073 0,056 0,043 0,035 0,026 0,022 0,019 

5 

Công trình 

hạ tầng kỹ 

thuật 

0,197 0,172 0,133 0,099 0,076 0,059 0,046 0,04 0,029 0,024 0,021 

Một số lưu ý khi áp dụng định mức chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng: 
- Chi phí thẩm tra thiết kế của công trình có sử dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu do cơ quan 

có thẩm quyền ban hành điều chỉnh với hệ số k = 0,36 đối với công trình thứ hai trở đi. 

- Chi phí thẩm tra thiết kế công trình san nền tính bằng 40% chi phí thẩm tra thiết kế công trình 

giao thông. 

- Chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhưng tối thiểu không 

nhỏ hơn 2.000.000 đồng. 

VII. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng 
1. Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại 

bảng số 18 trong Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của 

công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt. Trường hợp thẩm tra dự toán gói thầu thi công 

xây dựng thì chi phí thẩm tra dự toán xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại 

bảng số 18 của Quyết định này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong 

gói thầu được duyệt. 

2. Trường hợp chi phí thiết bị ≥ 25% tổng giá trị chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong dự 

toán xây dựng công trình thì chi phí thẩm tra dự toán xây dựng được điều chỉnh với hệ số k = 

1,2. 

3. Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng điều chỉnh; dự toán gói thầu thi công xây dựng điều 

chỉnh; dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình; dự toán gói thầu tư vấn; 

dự toán gói thầu hỗn hợp xác định bằng dự toán theo hướng dẫn tại Quyết định này. 

Bảng số 18: Định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng                Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

TT 
Loại công 

trình 

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư được 

duyệt hoặc giá gói thầu được duyệt (tỷ đồng) 

≤ 10 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 8.000 10.000 

1 Công trình dân 0,250 0,219 0,166 0,140 0,105 0,077 0,064 0,043 0,032 0,027 0,025 
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dụng 

2 
Công trình 

công nghiệp 
0,282 0,244 0,185 0,141 0,108 0,083 0,062 0,050 0,034 0,030 0,027 

3 
Công trình giao 

thông 
0,166 0,142 0,106 0,082 0,069 0,052 0,041 0,034 0,021 0,018 0,016 

4 

Công trình 

nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn 

0,183 0,158 0,119 0,092 0,070 0,053 0,040 0,034 0,024 0,021 0,018 

5 
Công trình hạ 

tầng kỹ thuật 
0,191 0,166 0,128 0,095 0,072 0,056 0,044 0,037 0,026 0,022 0,020 

Một số lưu ý khi áp dụng định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng: 
- Đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước nếu có yêu cầu thẩm tra dự toán thiết kế kỹ 

thuật và thẩm tra dự toán thiết kế bản vẽ thi công thì chi phí thẩm tra xác định riêng cho từng 

dự toán theo định mức công bố tại bảng số 18. 

- Chi phí thẩm dự toán dự toán xây dựng công trình đối với công trình có sử dụng thiết kế điển 

hình, thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành điều chỉnh với hệ số k = 0,36 đối với 

công trình thứ hai trở đi. 

- Chi phí thẩm tra dự toán gói thầu san nền tính bằng 40% định mức chi phí thẩm tra dự toán 

gói thầu giao thông. 

- Chi phí thẩm tra dự toán xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhưng tối thiểu không 

nhỏ hơn 2.000.000 đồng. 

VIII. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu 
1. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn xác định theo định mức tỷ lệ phần 

trăm (%) (công bố tại bảng số 19 trong Quyết định này) nhân với giá gói thầu tư vấn (chưa có 

thuế giá trị gia tăng) được duyệt. 

2. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng xác định theo định 

mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 20 trong Quyết định này) nhân với giá gói thầu 

thi công xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt. 

3. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị xác định theo 

định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 21 trong Quyết định này) nhân với giá gói 

thầu mua sắm vật tư, thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt. 

4. Trong giai đoạn xác định tổng mức đầu tư, đối với các dự án dự kiến được triển khai thực 

hiện theo các gói thầu khác nhau, để dự trù kinh phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu 

tư vấn, thi công xây dựng và mua sắm thiết bị công trình của dự án thì chi phí lập hồ sơ mời 

thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu có thể được ước tính theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố 

tại bảng số 19, bảng số 20 và bảng số 21 của Quyết định này) tương ứng với quy mô chi phí tư 

vấn, chi phí xây dựng hoặc chi phí thiết bị của từng gói thầu dự kiến sẽ được phân chia. 

5. Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, đánh giá hồ sơ quan tâm hoặc chi phí lập hồ sơ mời sơ 

tuyển, đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển xác định bằng 30% chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ 

sơ dự thầu của gói thầu thi công xây dựng, mua sắm vật tư, thiết bị và tư vấn xác định theo 

định mức công bố tại Quyết định này. 

6. Chi phí lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất xác định bằng 60% chi phí lập hồ sơ mời 

thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu thi công xây dựng, mua sắm vật tư, thiết bị và tư vấn 

xác định theo định mức công bố tại Quyết định này. 

7. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu hỗn hợp xác định bằng dự toán 

theo hướng dẫn tại Quyết định này. 

Bảng số 19: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn 
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Chi phí tư vấn (chưa có thuế GTGT) 

của giá gói thầu tư vấn được duyệt (tỷ 

đồng) 

≤ 1 3 5 10 20 50 100 

Tỷ lệ % 0,816 0,583 0,505 0,389 0,311 0,176 0,114 

Lưu ý khi áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn: 
Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn tính theo định mức tại 

bảng số 19 được phân chia như sau: 

- Lập hồ sơ mời thầu: 45%; 

- Đánh giá hồ sơ dự thầu: 55%. 

Bảng số 20: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây 

dựng 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

TT Loại công trình 

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) của giá gói thầu được 

duyệt (tỷ đồng) 

≤ 10 20 50 100 200 500 1.000 2.000 

1 Công trình dân dụng 0,432 0,346 0,195 0,127 0,078 0,057 0,040 0,032 

2 Công trình công nghiệp 0,549 0,379 0,211 0,144 0,096 0,067 0,052 0,041 

3 Công trình giao thông 0,346 0,237 0,151 0,09 0,057 0,043 0,029 0,023 

4 
Công trình nông nghiệp 

và phát triển nông thôn 
0,361 0,302 0,166 0,094 0,066 0,046 0,031 0,026 

5 
Công trình hạ tầng kỹ 

thuật 
0,388 0,325 0,172 0,106 0,069 0,052 0,038 0,028 

Lưu ý khi áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công 

xây dựng: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng 

tính theo định mức tại bảng số 20 được phân chia như sau: 

- Lập hồ sơ mời thầu: 45%; 

- Đánh giá hồ sơ dự thầu: 55%. 

Bảng số 21: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, 

thiết bị                                                            Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

TT Loại công trình 

Chi phí vật tư, thiết bị (chưa có thuế GTGT) của giá gói thầu 

được duyệt (tỷ đồng) 

≤ 10 20 50 100 200 500 1.000 2.000 

1 Công trình dân dụng 0,367 0,346 0,181 0,113 0,102 0,081 0,055 0,043 

2 Công trình công nghiệp 0,549 0,494 0,280 0,177 0,152 0,123 0,084 0,066 

3 Công trình giao thông 0,261 0,230 0,131 0,084 0,074 0,056 0,040 0,032 

4 
Công trình nông nghiệp 

và phát triển nông thôn 
0,281 0,245 0,140 0,090 0,078 0,061 0,050 0,037 

5 
Công trình hạ tầng kỹ 

thuật 
0,302 0,260 0,156 0,102 0,087 0,069 0,054 0,041 

Lưu ý khi áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm 

vật tư, thiết bị: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết 

bị tính theo định mức tại bảng số 21 được phân chia như sau: 

- Lập hồ sơ mời thầu: 45%; 

- Đánh giá hồ sơ dự thầu: 55%. 

IX. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí giám sát 
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1. Chi phí giám sát thi công xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại 

bảng số 22 trong Quyết định này) nhân với giá gói thầu thi công xây dựng (chưa có thuế giá trị 

gia tăng) được duyệt. 

2. Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại 

bảng số 23 trong Quyết định này) nhân với giá gói thầu mua sắm vật tư thiết bị, lắp đặt thiết bị 

vào công trình (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt. 

3. Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) 

(công bố tại bảng số 24 trong Quyết định này) nhân với giá gói thầu khảo sát xây dựng (chưa 

có thuế giá trị gia tăng) được duyệt. 

4. Trong giai đoạn xác định tổng mức đầu tư, đối với các dự án dự kiến được triển khai thực 

hiện theo các gói thầu khác nhau, để dự trù kinh phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp 

đặt thiết bị của dự án thì chi phí giám sát có thể được ước tính theo định mức tỷ lệ phần trăm 

(%) (công bố tại bảng số 22 và bảng số 23 của Quyết định này) tương ứng với quy mô chi phí 

xây dựng hoặc chi phí thiết bị của từng gói thầu dự kiến sẽ được phân chia. 

5. Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị của các công trình xây dựng trên 

biển, ngoài hải đảo, công trình trải dài theo tuyến dọc biên giới trên đất liền và công trình tại 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ được điều 

chỉnh với hệ số k = 1,2. 

6. Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị tính theo định mức công bố tại 

Quyết định này chưa bao gồm chi phí để thuê hoặc xây dựng văn phòng làm việc tại hiện 

trường của nhà thầu tư vấn giám sát. Chi phí thuê hoặc xây dựng văn phòng làm việc tại hiện 

trường của nhà thầu tư vấn giám sát được xác định theo quy định hiện hành. 

Bảng số 22: Định mức chi phí giám sát thi công xây dựng 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

TT 
Loại công 

trình 

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) của giá gói thầu thi công xây 

dựng được duyệt (tỷ đồng) 

≤ 10 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 8.000 10.000 

1 
Công trình 

dân dụng 
3,285 2,853 2,435 1,845 1,546 1,188 0,797 0,694 0,620 0,530 0,478 

2 

Công trình 

công 

nghiệp 

3,508 3,137 2,559 2,074 1,604 1,301 0,823 0,716 0,640 0,550 0,493 

3 
Công trình 

giao thông 
3,203 2,700 2,356 1,714 1,272 1,003 0,731 0,636 0,550 0,480 0,438 

4 

Công trình 

nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn 

2,598 2,292 2,075 1,545 1,189 0,950 0,631 0,550 0,490 0,420 0,378 

5 

Công trình 

hạ tầng kỹ 

thuật 

2,566 2,256 1,984 1,461 1,142 0,912 0,584 0,509 0,452 0,390 0,350 

Bảng số 23: Định mức chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

TT 
Loại công 

trình 

Chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) của giá gói thầu mua sắm vật tư, 

thiết bị lắp đặt vào công trình được duyệt (tỷ đồng) 

≤ 10 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 8.000 10.000 

1 Công trình 0,844 0,715 0,596 0,394 0,305 0,261 0,176 0,153 0,132 0,112 0,110 
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dân dụng 

2 

Công trình 

công 

nghiệp 

1,147 1,005 0,958 0,811 0,490 0,422 0,356 0,309 0,270 0,230 0,210 

3 
Công trình 

giao thông 
0,677 0,580 0,486 0,320 0,261 0,217 0,146 0,127 0,110 0,092 0,085 

4 

Công trình 

nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn 

0,718 0,585 0,520 0,344 0,276 0,232 0,159 0,138 0,120 0,098 0,091 

5 

Công trình 

hạ tầng kỹ 

thuật 

0,803 0,690 0,575 0,383 0,300 0,261 0,173 0,150 0,126 0,105 0,095 

Bảng số 24: Định mức chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng 

Chi phí khảo sát xây dựng (chưa có thuế GTGT) của giá gói 

thầu khảo sát xây dựng được duyệt (tỷ đồng) 
≤ 1 5 10 20 50 

Tỷ lệ % 4,072 3,541 3,079 2,707 2,381 

X. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng 
1. Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố 

tại bảng số 25 trong Quyết định này) nhân với giá trị tổng mức đầu tư (chưa có thuế giá trị gia 

tăng) được duyệt. 

2. Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng xác định theo định mức chi phí công bố tại Quyết định 

này tương ứng với dự án có thời gian đầu tư xây dựng ≤ 5 năm. Đối với các dự án có thời gian 

xây dựng kéo dài hơn 5 năm được điều chỉnh với các hệ số sau: 

- Thời gian đầu tư xây dựng > 5 năm đến 7 năm: k = 1,1; 

- Thời gian đầu tư xây dựng > 7 năm: k = 1,2. 

Bảng số 25: Định mức chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng 

Giá trị tổng mức đầu tư (chưa có thuế 

GTGT) được duyệt (tỷ đồng) 
≤ 100 300 500 1.000 2.000 5.000 ≥ 10.000 

Tỷ lệ % 0,109 0,065 0,053 0,037 0,034 0,025 0,020 

XI. PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CHI PHÍ TƯ VẤN 

1. Nguyên tắc xác định dự toán chi phí tư vấn 
1.1. Dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là dự toán chi phí tư vấn) theo 

hướng dẫn tại Quyết định này sử dụng để xác định chi phí của các công việc tư vấn chưa có 

định mức chi phí công bố hoặc đã có định mức chi phí công bố nhưng chưa phù hợp. Dự toán 

chi phí tư vấn làm cơ sở để xác định giá gói thầu tư vấn, dự toán gói thầu tư vấn phù hợp với 

trình tự đầu tư xây dựng. 

1.2. Nhà thầu tư vấn căn cứ phạm vi công việc tư vấn quy định trong hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời 

thầu, điều kiện năng lực, kinh nghiệm thực tế của nhà thầu để xác định chi phí tư vấn phù hợp 

với quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành. 

2. Nội dung dự toán chi phí tư vấn 
Dự toán chi phí tư vấn gồm các khoản chi phí: Chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí 

khác, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng. Dự toán chi phí tư 

vấn được tổng hợp như sau: 

TT Khoản mục chi phí Diễn giải 
Giá trị 

(đồng) 
Ký hiệu 

1 Chi phí chuyên gia     Ccg 
1553



2 Chi phí quản lý 
Xác định theo tỷ lệ % chi phí chuyên 

gia tại mục 3.2 
Cql 

3 Chi phí khác Ck 

4 
Thu nhập chịu thuế tính 

trước 
6% x (Ccg+Cql) TN 

5 Thuế giá trị gia tăng % x (Ccg+Cql+TN+Ck) VAT 

6 Chi phí dự phòng % x (Ccg+Cql+Ck+TN+VAT) Cdp 

Tổng cộng: Ccg+Cql+Ck+TN+VAT+Cdp Ctv 

3. Hướng dẫn chi tiết xác định dự toán chi phí tư vấn

3.1. Chi phí chuyên gia (Ccg); Căn cứ vào số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên 

gia (số lượng tháng - người, ngày - người hoặc giờ - người) và tiền lương của chuyên gia. 

a) Số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia (gồm các kỹ sư, kiến trúc sư, chuyên

gia, kỹ thuật viên...) được xác định theo yêu cầu cụ thể về nội dung, khối lượng công việc, tiến 

độ thực hiện của từng loại công việc tư vấn, yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của 

từng loại chuyên gia tư vấn... Việc dự kiến số lượng, loại chuyên gia và thời gian thực hiện của 

từng chuyên gia phải được thể hiện trong đề cương, phương án thực hiện công việc tư vấn. Đề 

cương, phương án thực hiện công việc tư vấn phải phù hợp với phạm vi công việc, khối lượng 

công việc, nội dung, tiến độ thực hiện của công việc tư vấn cần lập dự toán. 

b) Tiền lương chuyên gia tư vấn được xác định trên cơ sở mức tiền lương chuyên gia trên thị

trường hoặc theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tương ứng với trình độ 

chuyên môn, kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn. 

3.2. Chi phí quản lý (Cql): Chi phí quản lý là khoản chi phí liên quan đến hoạt động quản lý 

của tổ chức tư vấn gồm: Tiền lương của bộ phận quản lý, chi phí duy trì hoạt động của tổ chức 

tư vấn, chi phí văn phòng làm việc, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp... Chi phí quản 

lý xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) chi phí chuyên gia, cụ thể như sau: 

Chi phí chuyên gia (tỷ đồng) < 1 1 ÷ < 5 ≥ 5 

Tỷ lệ % 55 50 45 

3.3. Chi phí khác (Ck): gồm chi phí văn phòng phẩm; chi phí khấu hao thiết bị; phân bổ chi phí 

mua phần mềm ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến, áp dụng mô hình thông tin công trình 

(BIM) (nếu có); chi phí hội nghị, hội thảo và các khoản chi phí khác (nếu có). 

- Chi phí hội nghị, hội thảo: Dự kiến trên cơ sở nhu cầu cần thiết của từng loại công việc tư 

vấn. 

- Chi phí văn phòng phẩm: Dự kiến trên cơ sở nhu cầu văn phòng phẩm cần thiết của từng loại 

công việc tư vấn. 

- Chi phí khấu hao thiết bị: Dự kiến theo nhu cầu, số lượng thiết bị, thời gian sử dụng thiết bị 

để thực hiện công việc tư vấn. Giá thiết bị là mức giá phổ biến trên thị trường, tỷ lệ khấu hao 

thiết bị xác định theo quy định hiện hành. 

- Chi phí áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) và các khoản chi phí khác (nếu có): Xác 

định theo dự kiến nhu cầu cần thực hiện của từng loại công việc tư vấn. 

3.4. Thu nhập chịu thuế tính trước (TN): Xác định bằng 6% của (Chi phí chuyên gia + Chi phí 

quản lý). 

3.5. Thuế giá trị gia tăng (VAT): Xác định theo quy định đối với từng loại công việc tư vấn. 

3.6. Chi phí dự phòng (Cdp): Là khoản chi phí cho những phát sinh trong quá trình thực hiện 

công việc tư vấn. Chi phí dự phòng xác định tối đa không quá 10% so với toàn bộ các khoản 

chi phí nói trên. 
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QUỐC HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 

LUẬT 
DOANH NGHIỆP 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có 

liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty 

hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các doanh nghiệp.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại,

giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp. 

Điều 3. Áp dụng Luật doanh nghiệp và các luật chuyên ngành 
Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ 

chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật 

đó. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cá nhân nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam.

2. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh 

sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. 

3. Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản

khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài 

chính. 

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

5. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là cổng thông tin điện tử được sử dụng

để đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp. 

6. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh

nghiệp trên phạm vi toàn quốc. 

7. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành

lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. 

8. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

9. Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo

pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam. 

10. Địa chỉ thường trú là địa chỉ đăng ký trụ sở chính, đối với tổ chức; địa chỉ đăng ký hộ

khẩu thường trú hoặc địa chỉ nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng 

ký với doanh nghiệp để làm địa chỉ liên lạc. 

11. Giá thị trường của phần vốn góp hoặc cổ phần là giá giao dịch trên thị trường cao nhất

ngày hôm trước, giá thỏa thuận giữa người bán và người mua, hoặc giá do một tổ chức thẩm 

định giá chuyên nghiệp xác định. 

12. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng

ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp. 
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13. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp 

vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành 

lập. 

14. Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bao gồm Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp, Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật hệ thống. 

15. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội dung các giấy 

tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

16. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá 

trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm 

mục đích sinh lợi. 

17. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh 

nghiệp trong các trường hợp sau đây: 

a) Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý 

đó đối với công ty con trong nhóm công ty; 

b) Công ty con đối với công ty mẹ trong nhóm công ty; 

c) Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của doanh 

nghiệp đó thông qua cơ quan quản lý doanh nghiệp; 

d) Người quản lý doanh nghiệp; 

đ) Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em 

ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty hoặc của thành viên, cổ đông 

sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối; 

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho những người, công ty quy định tại các điểm a, b, c, d 

và đ khoản này; 

g) Doanh nghiệp trong đó những người, công ty quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h 

khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của các cơ quan quản lý ở doanh 

nghiệp đó; 

h) Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở 

công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty. 

18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư 

nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành 

viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành 

viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý 

khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều 

lệ công ty. 

19. Người thành lập doanh nghiệp là tổ chức, cá nhân thành lập hoặc góp vốn để thành lập 

doanh nghiệp. 

20. Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, cá nhân được hiểu là nhà đầu tư nước ngoài theo quy 

định của Luật đầu tư. 

21. Phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn 

góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. 

22. Sản phẩm, dịch vụ công ích là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã 

hội của đất nước, cộng đồng dân cư của một khu vực lãnh thổ mà Nhà nước cần bảo đảm vì 

lợi ích chung hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh và việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch 

vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí. 

23. Thành viên công ty là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của 

công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh. 

24. Thành viên công ty hợp danh bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. 

25. Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại 

hình doanh nghiệp. 

26. Tổ chức nước ngoài là tổ chức thành lập ở nước ngoài theo pháp luật nước ngoài. 
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27. Tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài là tổng tỷ lệ sở hữu vốn 

có quyền biểu quyết của tất cả nhà đầu tư nước ngoài trong một doanh nghiệp Việt Nam. 

28. Vốn có quyền biểu quyết là phần vốn góp hoặc cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền 

biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Đại 

hội đồng cổ đông. 

29. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành 

lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán 

hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. 

Điều 5. Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp 
1. Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được 

quy định tại Luật này; bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân 

biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động 

kinh doanh. 

2. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và 

lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp. 

3. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị 

quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. 

Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng 

khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài 

sản của doanh nghiệp; trường hợp trưng mua thì doanh nghiệp được thanh toán, trường hợp 

trưng dụng thì doanh nghiệp được bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm trưng mua 

hoặc trưng dụng. Việc thanh toán hoặc bồi thường phải bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và 

không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp. 

Điều 6. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp 
1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp hoạt động theo quy định 

của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ tổ chức. 

2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ tôn trọng và không được cản trở, gây khó khăn cho việc thành 

lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp; không được cản trở, gây 

khó khăn cho người lao động tham gia hoạt động trong các tổ chức này. 

Điều 7. Quyền của doanh nghiệp 
1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm. 

2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, 

nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh 

doanh. 

3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn. 

4. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng. 

5. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu. 

6. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh. 

7. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng 

cạnh tranh. 

8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp. 

9. Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật. 

10. Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

11. Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. 

12. Quyền khác theo quy định của luật có liên quan. 

Điều 8. Nghĩa vụ của doanh nghiệp 
1. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó 

trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. 

2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời 

hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê. 

1557



3. Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp 

luật. 

4. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp 

luật về lao động; không được phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người 

lao động trong doanh nghiệp; không được sử dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em; 

hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ 

năng nghề; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo 

hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật. 

5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp 

luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố. 

6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các 

nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

7. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu 

chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó. 

8. Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng 

giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh. 

9. Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách 

hàng và người tiêu dùng. 

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích 
1. Các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 7, Điều 8 và quy định khác có liên quan của 

Luật này. 

2. Được hạch toán và bù đắp chi phí theo giá do pháp luật về đấu thầu quy định hoặc thu phí 

sử dụng dịch vụ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Được bảo đảm thời hạn cung ứng sản phẩm, dịch vụ thích hợp để thu hồi vốn đầu tư và 

có lãi hợp lý. 

4. Cung ứng sản phẩm, dịch vụ đủ số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết theo 

giá hoặc phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. 

5. Bảo đảm các điều kiện công bằng và thuận lợi như nhau cho các khách hàng. 

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về số lượng, chất lượng, điều kiện cung 

ứng và giá, phí sản phẩm, dịch vụ cung ứng. 

Điều 10. Tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội 
1. Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: 

a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này; 

b) Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng; 

c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực 

hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký. 

2. Ngoài các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Luật này, doanh nghiệp 

xã hội có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Duy trì mục tiêu và điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này trong suốt 

quá trình hoạt động; trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động muốn chuyển thành doanh 

nghiệp xã hội hoặc doanh nghiệp xã hội muốn từ bỏ mục tiêu xã hội, môi trường, không sử 

dụng lợi nhuận để tái đầu tư thì doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền để 

tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật; 

b) Chủ sở hữu doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp xã hội được xem xét, tạo thuận lợi 

và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy 

định của pháp luật; 

c) Được huy động và nhận tài trợ dưới các hình thức khác nhau từ các cá nhân, doanh 

nghiệp, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác của Việt Nam và nước ngoài để bù đắp 

chi phí quản lý và chi phí hoạt động của doanh nghiệp; 
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d) Không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù đắp 

chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà doanh 

nghiệp đã đăng ký; 

đ) Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội phải định kỳ hằng năm 

báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. 

3. Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 11. Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp 
1. Tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây: 

a) Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng 

ký cổ đông; 

b) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản 

phẩm; giấy phép và giấy chứng nhận khác; 

c) Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty; 

d) Biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết 

định của doanh nghiệp; 

đ) Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán; 

e) Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm 

toán; 

g) Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm. 

2. Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này tại trụ sở chính hoặc 

địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy 

định của pháp luật có liên quan. 

Điều 12. Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp 
Doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính 

trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc 

tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác của những người sau đây: 

1. Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; 

2. Thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên; 

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 

Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho 

doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước 

Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện 

theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa 

vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại 

Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó 

phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và 

nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, 

người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ 

đã ủy quyền. 

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo 

quy định sau đây: 

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người 

đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp; 
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b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện 

theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong 

phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm 

việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản 

trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

5. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng 

mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm 

giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội 

đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của 

công ty. 

6. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm 

người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất 

hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội 

buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo 

quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo 

pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại 

diện theo pháp luật của công ty. 

7. Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại 

diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án. 

Điều 14. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm 

bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; 

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh 

doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh 

nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và 

người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh 

nghiệp khác. 

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những 

thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 15. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức 
1. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải 

là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật này. 

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy 

quyền thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít 

nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện; 

b) Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có 

thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện. 

3. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện 

theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. 

Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ 

phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, số cổ phần sẽ được 

chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền. 

4. Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, phải thông báo cho công 

ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông báo. Văn bản ủy 

quyền phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông; 
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b) Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp tương ứng mỗi 

người đại diện theo ủy quyền; 

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của từng người đại diện theo ủy 

quyền; 

d) Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ 

ngày bắt đầu được ủy quyền; 

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và 

của người đại diện theo ủy quyền. 

5. Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

b) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp; 

c) Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 

50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, 

con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ 

nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác; 

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 16. Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ 

đông là tổ chức 
1. Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông 

đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở 

hữu, thành viên, cổ đông tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều 

không có hiệu lực đối với bên thứ ba. 

2. Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Hội đồng 

thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách 

trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông 

ủy quyền. 

3. Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy 

quyền do vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy 

quyền chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền 

và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền. 

Điều 17. Các hành vi bị nghiêm cấm 
1. Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập 

doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này; gây chậm trễ, phiền hà, 

cản trở, sách nhiễu người thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

2. Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện các quyền, nghĩa 

vụ theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

3. Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh 

doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

4. Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội 

dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

5. Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài 

sản góp vốn không đúng giá trị. 

6. Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư 

hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động. 

7. Rửa tiền, lừa đảo. 
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Chương II 

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 

Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh 

nghiệp 
1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định 

của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt 

Nam: 

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh 

nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; 

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên 

chức; 

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong 

các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các 

cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện 

theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp; 

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được 

cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp 

khác; 

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực 

hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân; 

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý 

hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành 

nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh 

doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá 

sản, phòng, chống tham nhũng. 

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp 

phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

3. Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ 

phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ 

trường hợp sau đây: 

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh 

nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; 

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán 

bộ, công chức. 

4. Thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình theo điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này 

là việc sử dụng thu nhập dưới mọi hình thức có được từ hoạt động kinh doanh, từ góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp vào một trong các mục đích sau đây: 

a) Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả những người quy định tại điểm b và điểm 

c khoản 2 Điều này; 

b) Bổ sung vào ngân sách hoạt động của cơ quan, đơn vị trái với quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước; 

c) Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị. 

Điều 19. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp 
1. Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và 

hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp. 

2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền 

và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp 

các bên hợp đồng có thỏa thuận khác. 

3. Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng theo 

quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới 

chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó. 
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Điều 20. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân 
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực 

cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân. 

Điều 21. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh 
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

2. Điều lệ công ty. 

3. Danh sách thành viên. 

4. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực 

cá nhân hợp pháp khác của các thành viên. 

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định 

của Luật đầu tư. 

Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn 
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

2. Điều lệ công ty. 

3. Danh sách thành viên. 

4. Bản sao các giấy tờ sau đây: 

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân 

hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân; 

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương 

khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của 

thành viên là tổ chức. 

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự; 

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật 

đầu tư. 

Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần 
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

2. Điều lệ công ty. 

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. 

4. Bản sao các giấy tờ sau đây: 

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân 

hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; 

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương 

khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ 

đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. 

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự; 

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật 

đầu tư. 

Điều 24. Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 
1. Tên doanh nghiệp. 

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có). 

3. Ngành, nghề kinh doanh. 

4. Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân. 

5. Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của 

từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần. 

6. Thông tin đăng ký thuế. 

7. Số lượng lao động. 
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8. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng 

minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư 

nhân và thành viên hợp danh. 

9. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng 

minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. 

Điều 25. Điều lệ công ty 
1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ 

sung trong quá trình hoạt động. 

Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu 

có); 

b) Ngành, nghề kinh doanh; 

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty 

cổ phần; 

d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối 

với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi 

thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ 

phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập; 

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp 

danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần; 

e) Cơ cấu tổ chức quản lý; 

g) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; 

h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; 

i) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và 

Kiểm soát viên; 

k) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần; 

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh; 

m) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty; 

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. 

2. Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây: 

a) Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; 

b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty 

là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; 

c) Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy 

quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 

d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần. 

3. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây: 

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh; 

b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp 

luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; 

c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

và công ty cổ phần. 

Điều 26. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh 

sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần 
Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông 

sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần được lập phải có các 

nội dung chủ yếu sau đây: 
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1. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú và các đặc điểm cơ bản khác của 

thành viên là cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; của cổ đông 

sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân đối với công ty cổ phần; 

2. Tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty 

trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư 

nước ngoài là tổ chức đối với công ty cổ phần; 

3. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú của người đại diện theo ủy quyền 

hoặc đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; 

của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đối với công ty cổ 

phần; 

4. Phần vốn góp, giá trị vốn góp, loại tài sản, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn, 

thời hạn góp vốn phần vốn góp của từng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty hợp danh; số lượng cổ phần, loại cổ phần, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị của 

từng loại tài sản góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước 

ngoài đối với công ty cổ phần. 

Điều 27. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp 
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định tại Luật này cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì 

phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ 

lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, sự phối hợp 

liên thông giữa các cơ quan trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao 

động, bảo hiểm xã hội và đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

Điều 28. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện 

sau đây: 

a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; 

b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của 

Luật này; 

c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; 

d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí. 

2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc 

bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp và phải trả lệ phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí. 

Điều 29. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. 

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. 

3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật 

của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành 

viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư 

nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh 

nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, 

mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn. 

4. Vốn điều lệ. 

Điều 30. Mã số doanh nghiệp 
1. Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký 
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doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp 

cho doanh nghiệp khác. 

2. Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và 

quyền, nghĩa vụ khác. 

Điều 31. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 của Luật này. 

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội 

dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay 

đổi. 

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. 

Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

4. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của 

Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây: 

a) Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi đề 

nghị đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 15 

ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo đăng ký 

phải có bản sao bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành; 

b) Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp mới theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời 

hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký. Trường hợp từ chối thì phải 

thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông báo phải nêu rõ lý 

do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

Điều 32. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 
1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong 

những nội dung sau đây: 

a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh; 

b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, 

trừ trường hợp đối với công ty niêm yết; 

c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. 

3. Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt 

trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư 

nước ngoài được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty. Thông báo phải có nội 

dung sau đây: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; 

b) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở 

chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; 

số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và 

loại cổ phần chuyển nhượng; 

c) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng: tên, địa chỉ trụ sở chính 

của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ 

phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần 

tương ứng của họ trong công ty; 

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. 

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì thông báo 
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bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung (nếu có). 

5. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng 

tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây: 

a) Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gửi Thông báo đăng ký 

thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, 

kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo, phải có bản 

sao bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành; 

b) Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và thực hiện thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời 

hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung, sửa đổi 

thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn 

bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa 

đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

Điều 33. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 
1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo 

công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và 

phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây: 

a) Ngành, nghề kinh doanh; 

b) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. 

2. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải 

được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời 

hạn quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này là 30 ngày, kể từ ngày được công khai. 

Điều 34. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp 
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông 

tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, 

cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; định kỳ gửi thông tin 

đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau 

đây gọi chung là cấp huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

2. Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin 

mà doanh nghiệp phải công khai theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin theo quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 35. Tài sản góp vốn 
1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền 

sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có 

thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. 

2. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan 

đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền 

sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ 

sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp 

vốn. 

Điều 36. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn 
1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần 

phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây: 
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a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn 

phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ; 

b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc 

giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản. 

Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ 

thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng 

thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại 

tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài 

sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại 

diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty; 

c) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do 

chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản 

góp vốn đã chuyển sang công ty. 

2. Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không 

phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. 

3. Thanh toán mọi hoạt động mua, bán, chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp và nhận cổ 

tức của nhà đầu tư nước ngoài đều phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn của nhà đầu 

tư đó mở tại ngân hàng ở Việt Nam, trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản. 

Điều 37. Định giá tài sản góp vốn 
1. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải 

được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá 

và được thể hiện thành Đồng Việt Nam. 

2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập 

định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. 

Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải 

được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận. 

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp 

vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá 

trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng 

thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá 

trị thực tế. 

3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ 

phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên 

nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản 

góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận. 

Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn 

thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng 

liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản 

góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại 

do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế. 

Điều 38. Tên doanh nghiệp 
1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: 

a) Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm 

hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty 

cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc 

“công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” 

hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân; 
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b) Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, 

J, Z, W, chữ số và ký hiệu. 

2. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao 

dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. 

3. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các Điều 39, 40 và 42 của Luật này, Cơ quan đăng 

ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp. 

Điều 39. Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp 
1. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định 

tại Điều 42 của Luật này. 

2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội 

- nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có 

sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó. 

3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong 

mỹ tục của dân tộc. 

Điều 40. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp 
1. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một 

trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của 

doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài. 

2. Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của 

doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ 

sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên 

các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. 

3. Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước 

ngoài. 

Điều 41. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh 
1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái 

trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. 

2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi 

nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện. 

3. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ 

sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại 

diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ 

giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành. 

Điều 42. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn 
1. Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống 

với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký. 

2. Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng 

ký: 

a) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp 

đã đăng ký; 

b) Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã 

đăng ký; 

c) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng 

nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký; 

d) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp 

cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái 

tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó; 

đ) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp 

cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”; 
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e) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp 

cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của 

doanh nghiệp đã đăng ký; 

g) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp 

cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền 

Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự. 

Các trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e và g của khoản này không áp dụng đối với 

trường hợp công ty con của công ty đã đăng ký. 

Điều 43. Trụ sở chính của doanh nghiệp 
Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt 

Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, 

xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). 

Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp 
1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh 

nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: 

a) Tên doanh nghiệp; 

b) Mã số doanh nghiệp. 

2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng 

ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

3. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty. 

4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên 

giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp 
1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một 

phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề 

kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy 

quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. 

3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. 

Điều 46. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp 
1. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. 

Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương 

theo địa giới hành chính. 

2. Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng 

ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm 

quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm: 

a) Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện; 

b) Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện của doanh nghiệp; bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh, văn 

phòng đại diện. 

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu 

rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ 

sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan 

thuế, cơ quan thống kê trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận 
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đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; định kỳ gửi thông tin đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. 

5. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội 

dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 10 

ngày, kể từ ngày có thay đổi. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chương III 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

Mục 1: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó: 

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50; 

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp 

trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 

48 của Luật này; 

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 

và 54 của Luật này. 

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần. 

Điều 48. Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp 
1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh 

nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty. 

2. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam 

kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho 

công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số 

thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với 

tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp. 

3. Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa 

góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau: 

a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty; 

b) Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với 

phần vốn góp đã góp; 

c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng 

thành viên. 

4. Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải 

đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp 

trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 

Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách 

nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty 

phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp 

của thành viên. 

5. Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho 

thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội 

dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty; 

b) Vốn điều lệ của công ty; 

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số 
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quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ 

chức; 

d) Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên; 

đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp; 

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. 

6. Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu 

hủy dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp 

theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 49. Sổ đăng ký thành viên 
1. Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty; 

b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số 

quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ 

chức; 

c) Phần vốn góp, giá trị vốn đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá 

trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên; 

d) Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên 

là tổ chức; 

đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên. 

2. Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. 

Điều 50. Quyền của thành viên 
1. Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng thành viên. 

2. Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 48 của Luật này. 

3. Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn 

thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 

4. Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải 

thể hoặc phá sản. 

5. Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ. 

6. Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng 

cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

7. Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng 

thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và cán bộ quản lý 

khác theo quy định tại Điều 72 của Luật này. 

8. Trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này, thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 

10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định còn có 

thêm các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; 

b) Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài 

chính hằng năm; 

c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp và nghị quyết 

của Hội đồng thành viên và các hồ sơ khác của công ty; 

d) Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ 

ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội 

dung nghị quyết đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật này 

và Điều lệ công ty. 

9. Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty 

không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại khoản 8 Điều này thì nhóm thành 

viên còn lại đương nhiên có quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này. 
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10. Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

Điều 51. Nghĩa vụ của thành viên 
1. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài 

sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 và khoản 4 Điều 48 của Luật này. 

2. Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định 

tại các Điều 52, 53, 54 và 68 của Luật này. 

3. Tuân thủ Điều lệ công ty. 

4. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên. 

5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây: 

a) Vi phạm pháp luật; 

b) Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và 

gây thiệt hại cho người khác; 

c) Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty. 

6. Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này. 

Điều 52. Mua lại phần vốn góp 
1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó 

đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây: 

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của 

thành viên, Hội đồng thành viên; 

b) Tổ chức lại công ty; 

c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này. 

2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được 

về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá 

được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn 

góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. 

3. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì 

thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác 

hoặc người khác không phải là thành viên. 

Điều 53. Chuyển nhượng phần vốn góp 
1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, 

thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một 

phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây: 

a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn 

góp của họ trong công ty với cùng điều kiện; 

b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy 

định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại 

của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán. 

2. Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với 

phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và 

d khoản 1 Điều 49 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên. 

3. Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ 

còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng. 

Điều 54. Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt 
1. Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật 

của thành viên đó là thành viên của công ty. Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án 

1573



tuyên bố mất tích thì người quản lý tài sản của thành viên đó theo quy định của pháp luật về 

dân sự là thành viên của công ty. 

2. Trường hợp có thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì quyền và 

nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người giám hộ. 

3. Phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng theo quy định tại 

Điều 52 và Điều 53 của Luật này trong các trường hợp sau đây: 

a) Người thừa kế không muốn trở thành thành viên; 

b) Người được tặng cho theo quy định tại khoản 5 Điều này không được Hội đồng thành 

viên chấp thuận làm thành viên; 

c) Thành viên là tổ chức đã giải thể hoặc phá sản. 

4. Trường hợp phần vốn góp của thành viên là cá nhân chết mà không có người thừa kế, 

người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được 

giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự. 

5. Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty 

cho người khác. 

Trường hợp người được tặng cho là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến 

hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên là thành viên của công ty. Trường hợp người được tặng 

cho là người khác thì chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên 

chấp thuận. 

6. Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có 

quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây: 

a) Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận; 

b) Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 53 của Luật này. 

Điều 55. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty 
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội 

đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 

thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể 

thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, 

điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty 

quy định. 

Điều 56. Hội đồng thành viên 
1. Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất 

của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi 

năm phải họp một lần. 

2. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; 

b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động 

thêm vốn; 

c) Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty; 

d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua 

hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản 

được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ 

hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; 

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán 

trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty; 

e) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ 

công ty; 

g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc 

phương án xử lý lỗ của công ty; 

h) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 
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i) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; 

k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

l) Quyết định tổ chức lại công ty; 

m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty; 

n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

3. Trường hợp cá nhân là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bị tạm giam, bị kết án tù 

hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của Bộ luật hình sự, thành viên đó ủy 

quyền cho người khác tham gia Hội đồng thành viên công ty. 

Điều 57. Chủ tịch Hội đồng thành viên 
1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có 

thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các 

thành viên; 

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành 

viên; 

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên; 

đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng thành 

viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

4. Trường hợp vắng mặt hoặc không đủ năng lực để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

mình, thì Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại 

Điều lệ công ty. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền thì một trong số các thành 

viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các 

thành viên tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo 

nguyên tắc đa số quá bán. 

Điều 58. Triệu tập họp Hội đồng thành viên 
1. Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên 

hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 8 và khoản 9 

Điều 50 của Luật này. Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được tổ chức tại trụ sở chính 

của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. 

Chủ tịch Hội đồng thành viên chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu và triệu tập họp Hội 

đồng thành viên. Thành viên có quyền kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp bằng 

văn bản. Kiến nghị phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, 

mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là 

tổ chức; họ, tên, chữ ký của thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền; 

b) Tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp; 

c) Nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp; 

d) Lý do kiến nghị. 

Chủ tịch Hội đồng thành viên phải chấp thuận kiến nghị và bổ sung chương trình họp Hội 

đồng thành viên nếu kiến nghị có đủ nội dung theo quy định được gửi đến trụ sở chính của 

công ty chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày họp Hội đồng thành viên; trường hợp kiến 

nghị được trình ngay trước khi họp thì kiến nghị được chấp thuận nếu đa số các thành viên 

dự họp tán thành. 

2. Thông báo mời họp Hội đồng thành viên có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax hoặc 

phương tiện điện tử khác do Điều lệ công ty quy định và được gửi trực tiếp đến từng thành 
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viên Hội đồng thành viên. Nội dung thông báo mời họp phải xác định rõ thời gian, địa điểm 

và chương trình họp. 

Chương trình và tài liệu họp phải được gửi cho thành viên công ty trước khi họp. Tài liệu sử 

dụng trong cuộc họp liên quan đến quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thông 

qua phương hướng phát triển công ty, thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổ chức lại 

hoặc giải thể công ty phải được gửi đến các thành viên chậm nhất 07 ngày làm việc trước 

ngày họp. Thời hạn gửi các tài liệu khác do Điều lệ công ty quy định. 

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo 

yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên theo quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 50 của 

Luật này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu thì thành viên, nhóm thành 

viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên. 

4. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành 

viên theo quy định tại khoản 3 Điều này phải bằng văn bản và có các nội dung chủ yếu sau 

đây: 

a) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, 

mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là 

tổ chức; tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên 

yêu cầu; 

b) Lý do yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên và vấn đề cần giải quyết; 

c) Dự kiến chương trình họp; 

d) Họ, tên, chữ ký của từng thành viên yêu cầu hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ. 

5. Trường hợp yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên không có đủ nội dung theo quy 

định tại khoản 4 Điều này thì Chủ tịch Hội đồng thành viên phải thông báo bằng văn bản 

cho thành viên, nhóm thành viên có liên quan biết trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được yêu cầu. 

Trong các trường hợp khác, Chủ tịch Hội đồng thành viên phải triệu tập họp Hội đồng thành 

viên trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo 

quy định thì phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về thiệt hại xảy ra đối với công 

ty và thành viên có liên quan của công ty. Trường hợp này, thành viên hoặc nhóm thành 

viên đã yêu cầu có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên. Chi phí hợp lý cho việc triệu 

tập và tiến hành họp Hội đồng thành viên sẽ được công ty hoàn lại. 

Điều 59. Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên 
1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 

65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. 

2. Trường hợp Điều lệ không quy định hoặc không có quy định khác, triệu tập họp Hội đồng 

thành viên trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định tại khoản 1 Điều này thì được thực hiện như sau: 

a) Triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định 

họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có 

số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ; 

b) Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến 

hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành 

viên dự họp. 

3. Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại 

cuộc họp Hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu 

quyết do Điều lệ công ty quy định. 
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4. Trường hợp cuộc họp đủ điều kiện quy định tại Điều này không hoàn thành chương trình 

họp trong thời hạn dự kiến, thì có thể kéo dài phiên họp; thời hạn kéo dài không được quá 

30 ngày, kể từ ngày khai mạc cuộc họp đó. 

Điều 60. Nghị quyết của Hội đồng thành viên 
1. Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc 

họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây 

phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên: 

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty quy định tại Điều 25 của Luật này; 

b) Quyết định phương hướng phát triển công ty; 

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; 

d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty. 

3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên 

được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây: 

a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, 

trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này; 

b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành 

đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy 

định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty. 

4. Thành viên được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên trong 

trường hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 

điện tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 

5. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn 

bản khi được số thành viên sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ 

công ty quy định. 

Điều 61. Biên bản họp Hội đồng thành viên 
1. Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và 

lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. 

2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc 

cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp; 

b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, 

người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận 

phần vốn góp của thành viên, người đại diện ủy quyền của thành viên không dự họp; 

c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn 

đề thảo luận; 

d) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành đối với từng 

vấn đề biểu quyết; 

đ) Các quyết định được thông qua; 

e) Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp. 

3. Người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và 

trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên. 

Điều 62. Thủ tục thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý 

kiến bằng văn bản 
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Trường hợp Điều lệ công ty không quy định hoặc không có quy định khác thì thẩm quyền 

và thể thức lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để thông qua nghị quyết được thực hiện theo 

quy định sau đây: 

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng thành viên 

bằng văn bản để thông qua quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; 

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo, gửi các báo cáo, tờ 

trình về nội dung cần quyết định, dự thảo nghị quyết và phiếu lấy ý kiến đến các thành viên 

Hội đồng thành viên; 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; 

b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, tỷ lệ phần vốn của thành viên Hội đồng 

thành viên; 

c) Vấn đề cần lấy ý kiến và ý kiến trả lời tương ứng theo thứ tự tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến; 

d) Thời hạn cuối cùng phải gửi phiếu lấy ý kiến về công ty; 

đ) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên. 

Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ, có chữ ký của thành viên công ty và được gửi về công 

ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ; 

4. Chủ tịch Hội đồng thành viên tổ chức việc kiểm phiếu, lập báo cáo và thông báo kết quả 

kiểm phiếu, quyết định được thông qua đến các thành viên trong thời hạn 07 ngày làm việc, 

kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về công ty. Báo cáo kết quả kiểm 

phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng thành viên và phải có các nội dung chủ 

yếu sau đây: 

a) Mục đích, nội dung lấy ý kiến; 

b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, 

người đại diện theo ủy quyền đã gửi phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và 

ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện ủy quyền của thành 

viên mà không nhận được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi phiếu lấy ý kiến không hợp lệ; 

c) Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý 

kiến (nếu có); 

d) Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến 

hợp lệ tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề biểu quyết; 

đ) Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng; 

e) Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng thành viên. Người kiểm 

phiếu và Chủ tịch Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, 

trung thực của nội dung báo cáo kết quả kiểm phiếu. 

Điều 63. Hiệu lực nghị quyết của Hội đồng thành viên 
Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi tại nghị 

quyết đó. 

Trường hợp thành viên, nhóm thành viên yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết 

đã được thông qua thì nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi có quyết định của 

Tòa án hoặc Trọng tài có hiệu lực thi hành. 

Điều 64. Giám đốc, Tổng giám đốc 
1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng 

ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ của mình. 

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;  

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; 
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d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định 

khác; 

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức 

danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên; 

e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội 

đồng thành viên; 

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty; 

h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên; 

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

k) Tuyển dụng lao động; 

l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám 

đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo nghị quyết của Hội đồng thành viên. 

Điều 65. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc 
1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh 

nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này. 

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ 

công ty không có quy định khác. 

3. Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 

50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, 

mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của 

người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó. 

Điều 66. Thù lao, tiền lương và thưởng của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, 

Tổng giám đốc và người quản lý khác 
1. Công ty trả thù lao, tiền lương và thưởng cho Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thù lao, tiền lương của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và 

người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế 

thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được thể hiện thành mục riêng trong 

báo cáo tài chính hằng năm của công ty. 

Điều 67. Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận 
1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng thành 

viên chấp thuận: 

a) Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, 

người đại diện theo pháp luật của công ty; 

b) Người có liên quan của những người quy định tại điểm a khoản này; 

c) Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ; 

d) Người có liên quan của người quy định tại điểm c khoản này. 

2. Người ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho các thành viên Hội đồng thành 

viên, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; kèm 

theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch dự định tiến hành. 

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì Hội đồng thành viên phải quyết định 

việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được 

thông báo; trong trường hợp này, hợp đồng, giao dịch được chấp thuận nếu có sự tán thành 

của số thành viên đại diện ít nhất 65% tổng số vốn có quyền biểu quyết. Thành viên có liên 

quan trong các hợp đồng, giao dịch không được tính vào việc biểu quyết. 

3. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết 

không đúng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, gây thiệt hại cho công ty. Người ký 

kết hợp đồng, giao dịch, thành viên có liên quan và người có liên quan của thành viên đó 

phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực 

hiện hợp đồng, giao dịch được ký kết không đúng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này hoặc gây thiệt hại cho công ty. 
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Điều 68. Thay đổi vốn điều lệ 
1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây: 

a) Tăng vốn góp của thành viên; 

b) Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới. 

2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành 

viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có 

thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 của 

Luật này. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm 

vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác 

theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên 

không có thỏa thuận khác. 

3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây: 

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ 

của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký 

doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã 

hoàn trả cho thành viên; 

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này; 

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại 

Điều 48 của Luật này. 

4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty 

phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội 

dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm; 

c) Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn; 

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản 

họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo 

phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong 

thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. 

Điều 69. Điều kiện để chia lợi nhuận 
Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành 

nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bảo đảm thanh 

toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận. 

Điều 70. Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia 
Trường hợp hoàn trả một phần vốn góp do giảm vốn điều lệ trái với quy định tại khoản 3 

Điều 68 của Luật này hoặc chia lợi nhuận cho thành viên trái với quy định tại Điều 69 của 

Luật này thì các thành viên phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận hoặc phải 

cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty cho 

đến khi các thành viên đã hoàn trả đủ số tiền, tài sản khác đã nhận tương đương với phần 

vốn đã giảm hoặc lợi nhuận đã chia. 

Điều 71. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, 

người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên và người quản lý khác 
1. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp 

luật, Kiểm soát viên và người quản lý khác của công ty có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm 

bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty; 

b) Trung thành với lợi ích của công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh 

của công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc 

phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 
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c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có 

liên quan của họ làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối; 

d) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được tăng lương, trả thưởng khi công ty không có 

khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn. 

3. Văn bản thông báo người có liên quan theo điểm c khoản 1 Điều này bao gồm nội dung 

sau đây: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần 

vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp địa chỉ trụ sở chính, của doanh nghiệp mà những người có liên 

quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 10% vốn điều 

lệ. 

4. Việc kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này phải được thực hiện trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh hoặc thay đổi lợi ích liên quan. Công ty phải tập 

hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của công ty và các giao dịch của họ 

với công ty. Danh sách này phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Thành viên, 

người quản lý, Kiểm soát viên của công ty và người đại diện theo ủy quyền của họ có quyền 

xem, trích lục và sao một phần hoặc toàn bộ nội dung thông tin quy định tại khoản 1 và 

khoản 3 Điều này trong giờ làm việc theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 72. Khởi kiện người quản lý 
1. Thành viên công ty tự mình, hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối 

với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp 

luật và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ của người quản lý trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Vi phạm quy định tại Điều 71 của Luật này; 

b) Không thực hiện đúng và đầy đủ hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc 

Điều lệ công ty về các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy 

đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng thành viên; 

c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng 

dân sự. 

3. Chi phí khởi kiện trong trường hợp thành viên khởi kiện nhân danh công ty được tính vào 

chi phí của công ty, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện. 

Mục 2: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá 

nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách 

nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ 

của công ty. 

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần. 

Điều 74. Thực hiện góp vốn thành lập công ty 
1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh 

nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. 

2. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh 

nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

3. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ 

sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời 

hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu 
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phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính 

của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ. 

4. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính 

của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ. 

Điều 75. Quyền của chủ sở hữu công ty 
1. Chủ sở hữu công ty là tổ chức có các quyền sau đây: 

a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

b) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; 

c) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản 

lý công ty; 

d) Quyết định dự án đầu tư phát triển; 

đ) Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;  

e) Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có 

giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 

của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; 

g) Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy 

định tại Điều lệ công ty; 

h) Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều 

lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác; 

i) Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác; 

k) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty; 

l) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ 

tài chính khác của công ty; 

m) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty; 

n) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá 

sản; 

o) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

2. Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền sau đây: 

a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

b) Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty 

có quy định khác; 

c) Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công 

ty cho tổ chức, cá nhân khác; 

d) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ 

tài chính khác của công ty; 

đ) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty; 

e) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá 

sản; 

g) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

Điều 76. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty 
1. Góp đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty. 

2. Tuân thủ Điều lệ công ty. 

3. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở 

hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi 

tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 

4. Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, 

bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty. 

5. Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc 

toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ 

vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức 
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có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của 

công ty. 

6. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản 

nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. 

7. Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

Điều 77. Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt 
1. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ 

chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty kết nạp thêm thành viên mới, công ty phải tổ chức 

hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ 

phần và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan 

đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, 

tặng cho hoặc kết nạp thành viên mới. 

2. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước 

quyền hành nghề theo quy định của pháp luật, thành viên đó ủy quyền cho người khác thực 

hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty. 

3. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo 

pháp luật là chủ sở hữu hoặc thành viên của công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo 

loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong 

thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế. 

Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế 

từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp của chủ sở hữu được giải 

quyết theo quy định của pháp luật về dân sự. 

4. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự 

thì quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty được thực hiện thông qua người giám hộ. 

5. Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản thì người nhận chuyển 

nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu sẽ trở thành chủ sở hữu hoặc thành viên công ty. 

Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển 

nhượng. 

Điều 78. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ 

chức làm chủ sở hữu 
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức 

quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây: 

a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên; 

b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. 

2. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ 

tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty. 

3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì chức năng, quyền và nghĩa vụ của 

Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên 

thực hiện theo quy định của Luật này. 

Điều 79. Hội đồng thành viên 
1. Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 

đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở 

hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc 

Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện 

các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật 

có liên quan. 

2. Quyền, nghĩa vụ và quan hệ làm việc của Hội đồng thành viên đối với chủ sở hữu công ty 

được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan. 

3. Chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu bổ nhiệm hoặc do các thành viên Hội đồng 

thành viên bầu theo nguyên tắc quá bán, theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty. 
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Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì nhiệm kỳ, quyền và nghĩa vụ của 

Chủ tịch Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 57 và quy định khác có liên 

quan của Luật này. 

4. Thẩm quyền, cách thức triệu tập họp Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 

58 của Luật này. 

5. Cuộc họp của Hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số 

thành viên dự họp. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì mỗi thành viên 

có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau. Hội đồng thành viên có thể thông qua quyết 

định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

6. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự 

họp tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng 

một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự 

họp tán thành. 

Nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày 

ghi tại nghị quyết đó, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. 

7. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản, có thể được ghi âm hoặc 

ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên áp 

dụng theo quy định tại Điều 61 của Luật này. 

Điều 80. Chủ tịch công ty 
1. Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

được giao theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty. 

2. Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty đối với chủ sở hữu công ty 

được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật này và pháp luật có liên quan. 

3. Quyết định của Chủ tịch công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty 

có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, trừ trường hợp Điều lệ công ty 

có quy định khác. 

Điều 81. Giám đốc, Tổng giám đốc 
1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày 

của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng 

thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch 

Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể 

kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định 

khác. 

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; 

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; 

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty; 

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ các đối tượng thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; 

e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội 

đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; 

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty; 

h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công 

ty; 

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

k) Tuyển dụng lao động; 
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l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám 

đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty. 

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 

18 của Luật này; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu 

Điều lệ công ty không có quy định khác. 

Điều 82. Kiểm soát viên 
1. Chủ sở hữu công ty quyết định số lượng Kiểm soát viên, bổ nhiệm Kiểm soát viên với 

nhiệm kỳ không quá 05 năm và việc thành lập Ban kiểm soát. Kiểm soát viên chịu trách 

nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của 

mình. 

2. Kiểm soát viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty 

và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý 

điều hành công việc kinh doanh của công ty; 

b) Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác 

quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu công ty hoặc cơ quan nhà nước có 

liên quan; trình chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định; 

c) Kiến nghị chủ sở hữu công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều 

hành công việc kinh doanh của công ty; 

d) Xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của công ty tại trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng 

đại diện của công ty. Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc 

Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin 

về thực hiện quyền chủ sở hữu, về quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty 

theo yêu cầu của Kiểm soát viên; 

đ) Tham dự và thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng thành viên và các cuộc họp khác trong 

công ty; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của 

chủ sở hữu công ty. 

3. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 

18 của Luật này; 

b) Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Kiểm soát viên; 

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ 

chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành, nghề kinh doanh của công ty hoặc tiêu 

chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty. 

4. Điều lệ công ty quy định cụ thể về nội dung và cách thức phối hợp hoạt động của các 

Kiểm soát viên. 

Điều 83. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám 

đốc, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên 
1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty trong việc thực 

hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 

2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm 

bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và chủ sở hữu công ty. 

3. Trung thành với lợi ích của công ty và chủ sở hữu công ty; không sử dụng thông tin, bí 

quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công 

ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có 

liên quan của họ làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo này 

được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty. 
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5. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

Điều 84. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát 

viên 
1. Người quản lý công ty và Kiểm soát viên được hưởng thù lao hoặc tiền lương và lợi ích 

khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty. 

2. Chủ sở hữu công ty quyết định mức thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội 

đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của 

người quản lý công ty và Kiểm soát viên được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định 

của pháp luật về thuế, pháp luật có liên quan và được thể hiện thành mục riêng trong báo 

cáo tài chính hằng năm của công ty. 

3. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của kiểm soát viên có thể do chủ sở hữu công ty chi 

trả trực tiếp theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 85. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá 

nhân làm chủ sở hữu 
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công 

ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 

2. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám 

đốc. 

3. Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, 

hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty. 

Điều 86. Hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan 
1. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, hợp đồng, giao dịch giữa công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu với những người sau đây 

phải được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và 

Kiểm soát viên xem xét quyết định: 

a) Chủ sở hữu công ty và người có liên quan của chủ sở hữu công ty; 

b) Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên; 

c) Người có liên quan của những người quy định tại điểm b khoản này; 

d) Người quản lý của chủ sở hữu công ty, người có thẩm quyền bổ nhiệm những người quản 

lý đó; 

đ) Người có liên quan của những người quy định tại điểm d khoản này. 

Người ký kết hợp đồng phải thông báo cho Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp 

đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao 

dịch đó. 

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công 

ty và Kiểm soát viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời 

hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo theo nguyên tắc đa số, mỗi người có một 

phiếu biểu quyết; người có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. 

3. Hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được chấp thuận khi có đủ các 

điều kiện sau đây: 

a) Các bên ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch là những chủ thể pháp lý độc lập, có 

quyền, nghĩa vụ, tài sản và lợi ích riêng biệt; 

b) Giá sử dụng trong hợp đồng hoặc giao dịch là giá thị trường tại thời điểm hợp đồng được 

ký kết hoặc giao dịch được thực hiện; 

c) Chủ sở hữu công ty tuân thủ đúng nghĩa vụ quy định tại khoản 4 Điều 76 của Luật này. 

4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật nếu được ký kết 

không đúng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, gây thiệt hại cho công ty. Người ký 

hợp đồng và người có liên quan là các bên của hợp đồng liên đới chịu trách nhiệm về thiệt 

hại phát sinh và hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, 

giao dịch đó. 
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5. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm 

chủ sở hữu với chủ sở hữu công ty hoặc người có liên quan của chủ sở hữu công ty phải 

được ghi chép lại và lưu giữ thành hồ sơ riêng của công ty. 

Điều 87. Thay đổi vốn điều lệ 
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh 

liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các 

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu; 

b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại 

Điều 74 của Luật này. 

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công 

ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình 

thức tăng và mức tăng vốn điều lệ. 

3. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, 

công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây: 

a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều 

lệ; 

b) Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật này. 

Chương IV 

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

Điều 88. Áp dụng quy định đối với doanh nghiệp nhà nước 
1. Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý theo quy định tại Chương này, các quy 

định tương ứng tại mục 2 Chương III và các quy định khác có liên quan của Luật này. 

Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Chương IV với Chương III và các quy định 

có liên quan khác của Luật này, thì áp dụng quy định tại Chương này. 

2. Việc tổ chức quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 100% vốn điều lệ thực 

hiện theo các quy định tương ứng tại mục 1 Chương III và Chương V của Luật này. 

Điều 89. Cơ cấu tổ chức quản lý 
Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước dưới hình 

thức công ty trách nhiệm hữu hạn theo một trong hai mô hình quy định tại khoản 1 Điều 78 

của Luật này. 

Điều 90. Hội đồng thành viên 
1. Hội đồng thành viên nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty theo 

quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác, số lượng không quá 07 

người. Thành viên Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách và do cơ quan đại 

diện chủ sở hữu quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc khen thưởng, kỷ luật. 

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. 

Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại nhưng chỉ được bổ nhiệm làm 

thành viên Hội đồng thành viên của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ. 

Điều 91. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên 
1. Hội đồng thành viên nhân danh công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ 

đông, thành viên đối với công ty do công ty làm chủ sở hữu hoặc sở hữu cổ phần, phần vốn 

góp. 

2. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Quyết định các nội dung theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào 

sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; 

b) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị 

hạch toán phụ thuộc; 
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c) Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm, chủ trương phát triển thị trường, tiếp 

thị và công nghệ của công ty; 

d) Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ và quyết định thành lập đơn vị kiểm toán nội bộ của 

công ty. 

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và Điều lệ 

công ty. 

Điều 92. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên 
1. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh 

vực, ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp. 

2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh 

ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; Giám đốc, 

Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; 

Kiểm soát viên công ty. 

3. Không phải là cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội hoặc không phải là người quản lý, điều hành tại doanh nghiệp thành viên. 

4. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên 

hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc 

của doanh nghiệp nhà nước. 

5. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 93. Miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên 
1. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị miễn nhiệm trong những trường 

hợp sau đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 92 của Luật này; 

b) Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận bằng văn bản; 

c) Có quyết định điều chuyển, bố trí công việc khác hoặc nghỉ hưu; 

d) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao; bị mất hoặc bị hạn chế năng 

lực hành vi dân sự; 

đ) Không đủ sức khỏe hoặc không còn uy tín để giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành 

viên. 

2. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị cách chức trong những trường 

hợp sau đây: 

a) Công ty không hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hằng năm, không bảo toàn và 

phát triển vốn đầu tư theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu mà không giải trình 

được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân không được cơ quan đại diện 

chủ sở hữu chấp thuận; 

b) Bị truy tố và bị Tòa án tuyên là có tội; 

c) Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng 

tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không 

trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. 

3. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm, cách chức, cơ quan đại 

diện chủ sở hữu xem xét, quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế. 

Điều 94. Chủ tịch Hội đồng thành viên 
1. Chủ tịch Hội đồng thành viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch Hội 

đồng thành viên không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty của công ty mình 

và các doanh nghiệp khác. 

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng quý và hằng năm của Hội đồng thành viên; 

b) Chuẩn bị chương trình, tài liệu cuộc họp hoặc lấy ý kiến Hội đồng thành viên; 

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội 

đồng thành viên; 
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d) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của cơ quan đại diện chủ sở hữu và nghị quyết Hội 

đồng thành viên; 

đ) Tổ chức giám sát, trực tiếp giám sát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược, 

kết quả hoạt động của công ty, kết quả quản lý điều hành của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 

công ty; 

e) Tổ chức công bố, công khai thông tin về công ty theo quy định của pháp luật; chịu trách 

nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực và tính hệ thống của thông tin được 

công bố; 

g) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và Điều lệ 

công ty. 

3. Ngoài các trường hợp quy định tại Điều 93 của Luật này, Chủ tịch Hội đồng thành viên 

có thể bị miễn nhiệm, cách chức nếu không thực hiện được các nhiệm vụ quy định tại khoản 

2 Điều này. 

Điều 95. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên khác của Hội đồng thành viên 
1. Tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng thành viên. 

2. Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép hoặc trích lục sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, 

sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, các giấy tờ và 

tài liệu khác của công ty. 

3. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và Điều lệ 

công ty. 

Điều 96. Trách nhiệm của Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng thành viên 
1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty. 

2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm 

tối đa lợi ích hợp pháp của công ty và Nhà nước. 

3. Trung thành với lợi ích của công ty và Nhà nước; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ 

hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ, tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ cho 

lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Thông báo kịp thời, đầy đủ và chính xác cho công ty về các doanh nghiệp mà mình và 

người có liên quan làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp. Thông báo này được 

niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty. 

5. Chấp hành các nghị quyết của Hội đồng thành viên. 

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi lợi dụng danh nghĩa công ty thực hiện hành vi vi phạm 

pháp luật; tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công 

ty và gây thiệt hại cho người khác; thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn khi có nguy cơ rủi 

ro tài chính có thể xảy ra đối với công ty. 

7. Trường hợp phát hiện thành viên Hội đồng thành viên có hành vi vi phạm nghĩa vụ trong 

thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì thành viên khác của Hội đồng thành viên có 

nghĩa vụ báo cáo bằng văn bản với cơ quan đại diện chủ sở hữu; yêu cầu chấm dứt hành vi 

vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

Điều 97. Chế độ làm việc, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên 
1. Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ tập thể; họp ít nhất một lần trong một quý để 

xem xét và quyết định những vấn đề thuộc quyền, nghĩa vụ của mình. Đối với những vấn đề 

không yêu cầu thảo luận thì Hội đồng thành viên có thể lấy ý kiến các thành viên bằng văn 

bản theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Hội đồng thành viên có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo yêu 

cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thành 

viên hoặc trên 50% tổng số thành viên Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám 

đốc. 

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy 

quyền có trách nhiệm chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu, triệu tập và chủ trì cuộc họp 

Hội đồng thành viên. Các thành viên Hội đồng thành viên có quyền kiến nghị bằng văn bản 
1589



về chương trình họp. Nội dung và các tài liệu cuộc họp phải gửi đến các thành viên Hội 

đồng thành viên và các đại biểu được mời dự họp, nếu có trước ngày họp ít nhất 03 ngày 

làm việc. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp liên quan đến việc kiến nghị cơ quan đại diện chủ 

sở hữu công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thông qua phương hướng phát triển công 

ty, thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổ chức lại hoặc giải thể công ty phải được gửi 

đến các thành viên chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày họp. 

3. Thông báo mời họp có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax hoặc các phương tiện điện tử 

khác và được gửi trực tiếp đến từng thành viên Hội đồng thành viên và đại biểu khác được 

mời dự họp. Nội dung thông báo mời họp phải xác định rõ thời gian, địa điểm và chương 

trình họp. Hình thức họp trực tuyến có thể được áp dụng khi cần thiết. 

4. Cuộc họp lấy ý kiến các thành viên của Hội đồng thành viên hợp lệ khi có ít nhất hai phần 

ba tổng số thành viên Hội đồng thành viên tham dự. Nghị quyết của Hội đồng thành viên 

được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên tham dự biểu quyết tán thành; trường hợp 

có số phiếu ngang nhau thì nội dung có phiếu tán thành của Chủ tịch Hội đồng thành viên 

hoặc người được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền chủ trì cuộc họp là nội dung được 

thông qua. Thành viên Hội đồng thành viên có quyền bảo lưu ý kiến của mình và kiến nghị 

lên cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty. 

5. Trường hợp lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên bằng văn bản thì nghị quyết 

của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa tổng số thành viên tán thành. 

Nghị quyết có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản 

nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành viên Hội đồng thành viên. 

6. Căn cứ vào nội dung và chương trình cuộc họp, khi xét thấy cần thiết, Hội đồng thành 

viên có quyền hoặc có trách nhiệm mời đại diện có thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức có 

liên quan tham dự và thảo luận các vấn đề cụ thể trong chương trình cuộc họp. Đại diện các 

cơ quan, tổ chức được mời dự họp có quyền phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu 

quyết. Các ý kiến phát biểu của đại diện được mời dự họp được ghi đầy đủ vào biên bản của 

cuộc họp. 

7. Nội dung các vấn đề thảo luận, các ý kiến phát biểu, kết quả biểu quyết, các quyết định 

được Hội đồng thành viên thông qua và kết luận của các cuộc họp của Hội đồng thành viên 

phải được ghi biên bản. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính 

chính xác và tính trung thực của biên bản họp Hội đồng thành viên. Biên bản họp Hội đồng 

thành viên phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các 

nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Thời gian, địa điểm, mục đích, chương trình họp; danh sách thành viên dự họp; vấn đề 

được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo 

luận; 

b) Số phiếu biểu quyết tán thành và không tán thành đối với trường hợp không áp dụng 

phương thức bỏ phiếu trắng hoặc số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không 

có ý kiến đối với trường hợp có áp dụng phương thức bỏ phiếu trắng; 

c) Các quyết định được thông qua; họ, tên, chữ ký của thành viên dự họp. 

8. Thành viên Hội đồng thành viên có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý, điều hành trong công ty, 

công ty con do công ty nắm 100% vốn điều lệ, người đại diện phần vốn góp của công ty tại 

các doanh nghiệp khác cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động của 

doanh nghiệp theo quy chế thông tin do Hội đồng thành viên quy định hoặc theo nghị quyết 

của Hội đồng thành viên. Người được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp kịp thời, 

đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng thành viên, 

trừ trường hợp Hội đồng thành viên có quyết định khác. 

9. Hội đồng thành viên sử dụng bộ máy điều hành, bộ phận giúp việc (nếu có) và con dấu 

của công ty để thực hiện nhiệm vụ của mình. 

10. Chi phí hoạt động của Hội đồng thành viên, tiền lương, phụ cấp và thù lao khác được 

tính vào chi phí quản lý công ty. 
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11. Trường hợp cần thiết, Hội đồng thành viên tổ chức việc lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn 

trong nước và ngoài nước trước khi quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của 

Hội đồng thành viên. Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư vấn được quy định tại quy chế quản 

lý tài chính của công ty. 

12. Nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ 

ngày có hiệu lực ghi trong nghị quyết đó, trừ các trường hợp phải được cơ quan đại diện chủ 

sở hữu chấp thuận. 

Điều 98. Chủ tịch công ty 
1. Chủ tịch công ty do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Chủ tịch công ty có nhiệm kỳ không quá 05 năm. Chủ tịch công ty có thể được bổ nhiệm lại 

nhưng không quá hai nhiệm kỳ. Tiêu chuẩn, điều kiện và các trường hợp miễn nhiệm, cách 

chức Chủ tịch công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 92 và Điều 93 của Luật này. 

2. Chủ tịch công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại 

công ty theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp; các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 91 và Điều 96 

của Luật này. 

3. Tiền lương, thưởng và quyền lợi khác của Chủ tịch công ty do cơ quan đại diện chủ sở 

hữu quyết định và được tính vào chi phí quản lý công ty. 

4. Chủ tịch công ty sử dụng bộ máy quản lý, điều hành, bộ phận giúp việc (nếu có) và con 

dấu của công ty để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch 

công ty tổ chức việc lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước trước khi quyết 

định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty. Chi phí lấy ý kiến 

chuyên gia tư vấn được quy định tại quy chế quản lý tài chính của công ty. 

5. Các quyết định thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này phải được lập thành văn 

bản, ký tên với chức danh Chủ tịch công ty bao gồm cả trường hợp Chủ tịch công ty kiêm 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 

6. Quyết định của Chủ tịch công ty có hiệu lực kể từ ngày ký hoặc từ ngày có hiệu lực ghi 

trong quyết định đó, trừ trường hợp phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận. 

7. Trường hợp Chủ tịch công ty vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng 

văn bản cho người khác thực hiện một số quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch công ty; việc ủy 

quyền phải được thông báo kịp thời bằng văn bản đến cơ quan đại diện chủ sở hữu. Các 

trường hợp ủy quyền khác thực hiện theo quy định tại quy chế quản lý nội bộ của công ty. 

Điều 99. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty 
1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ 

nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận. 

Công ty có một hoặc một số Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc. Số lượng, thẩm quyền 

bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc quy định tại Điều lệ công ty. Quyền và 

nghĩa vụ của Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ công ty hoặc hợp 

đồng lao động. 

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng ngày của công 

ty và có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế 

hoạch đầu tư của công ty; 

b) Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên, 

Chủ tịch công ty và của cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty; 

c) Quyết định các công việc hằng ngày của công ty; 

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch 

công ty chấp thuận; 

đ) Ký hợp đồng, thỏa thuận nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ 

tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; 
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e) Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh quản 

lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ 

tịch công ty; 

g) Tuyển dụng lao động; 

h) Lập và trình Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo định kỳ hằng quý, hằng 

năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hằng năm; 

i) Kiến nghị phương án tổ chức lại công ty, khi xét thấy cần thiết; 

k) Kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công 

ty; 

l) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 100. Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc 
1. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh 

vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty. 

2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh 

ruột, chị ruột, em ruột của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện 

chủ sở hữu. 

3. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh 

ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng thành viên. 

4. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh 

ruột, chị ruột, em ruột của Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của công 

ty. 

5. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh 

ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Kiểm soát viên công ty. 

6. Không đồng thời là cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội. 

7. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, 

Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc 

tại công ty hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác. 

8. Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác. 

9. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 101. Miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý 

công ty khác 
1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 100 của Luật này; 

b) Có đơn xin nghỉ việc. 

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc bị cách chức trong các trường hợp sau đây: 

a) Doanh nghiệp không bảo toàn được vốn theo quy định pháp luật; 

b) Doanh nghiệp không hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh hằng năm; 

c) Không có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển và kế hoạch 

kinh doanh mới của doanh nghiệp; 

d) Doanh nghiệp vi phạm pháp luật hoặc có hoạt động kinh doanh trái với quy định của 

pháp luật; 

đ) Vi phạm một trong số các nghĩa vụ của người quản lý quy định tại Điều 96 của Luật này; 

e) Các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

3. Trường hợp miễn nhiệm, cách chức đối với Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán 

trưởng và người quản lý công ty khác do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 102. Ban kiểm soát 
1. Căn cứ quy mô của công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định bổ nhiệm 01 Kiểm 

soát viên hoặc thành lập Ban kiểm soát gồm 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ Kiểm soát 

viên không quá 05 năm và được bổ nhiệm lại nhưng mỗi cá nhân chỉ được bổ nhiệm làm 

Kiểm soát viên của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ. 

2. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 
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a) Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các 

mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế hoạch của công ty; 

b) Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành 

viên và Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty; 

c) Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế 

quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của công 

ty; 

d) Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, 

trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan; 

đ) Giám sát các giao dịch của công ty với các bên có liên quan; 

e) Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn, giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh 

khác có quy mô lớn hoặc giao dịch kinh doanh bất thường của công ty; 

g) Lập và gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị về các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ 

và e khoản này cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và Hội đồng thành viên; 

h) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc 

quy định tại Điều lệ công ty. 

3. Tiền lương, thưởng của Kiểm soát viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định và chi 

trả. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 103. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên 
1. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị 

kinh doanh và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc; Trưởng Ban kiểm soát phải có ít 

nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm 

toán, luật, quản trị kinh doanh được đào tạo. 

2. Không phải là người lao động của công ty. 

3. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh 

ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của đối tượng sau đây: 

a) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu của công ty; 

b) Thành viên Hội đồng thành viên của công ty; 

c) Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; 

d) Kiểm soát viên khác của công ty. 

4. Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác. 

5. Không được đồng thời là Kiểm soát viên, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội 

đồng quản trị của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước. 

6. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 104. Quyền của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên 
1. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng thành viên, các cuộc tham vấn và trao đổi chính 

thức và không chính thức của cơ quan đại diện chủ sở hữu với Hội đồng thành viên; có 

quyền chất vấn Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Giám đốc hoặc 

Tổng giám đốc công ty về các kế hoạch, dự án hay chương trình đầu tư phát triển và các 

quyết định khác trong quản lý điều hành công ty. 

2. Xem xét sổ sách kế toán, báo cáo, hợp đồng, giao dịch và tài liệu khác của công ty; kiểm 

tra công việc quản lý điều hành của Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan đại diện 

chủ sở hữu. 

3. Xem xét, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của công ty, thực 

trạng vận hành và hiệu lực các quy chế quản trị nội bộ công ty. 

4. Yêu cầu thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, 

Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người quản lý khác báo cáo, cung cấp thông 

tin về bất cứ việc gì trong phạm vi quản lý và hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty. 
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5. Yêu cầu những người quản lý công ty báo cáo về thực trạng tài chính, thực trạng và kết 

quả kinh doanh của công ty con khi xét thấy cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ theo quy 

định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 

và những người quản lý khác làm trái các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của 

họ hoặc có nguy cơ làm trái các quy định đó; hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, làm 

trái các quy định về quản lý kinh tế, trái quy định Điều lệ công ty hoặc các quy chế quản trị 

nội bộ công ty phải báo cáo ngay cho cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty, các thành viên 

khác của Ban kiểm soát và cá nhân có liên quan. 

7. Đề nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu thành lập đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tham 

mưu và trực tiếp hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 

8. Thực hiện các quyền khác quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 105. Chế độ làm việc của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên 
1. Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại công ty; các thành viên khác có thể tham 

gia Ban kiểm soát của không quá 04 doanh nghiệp nhà nước nhưng phải được sự đồng ý 

bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

2. Trưởng Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, hằng quý và hằng năm 

của Ban kiểm soát; phân công nhiệm vụ và công việc cụ thể cho từng thành viên. 

3. Kiểm soát viên độc lập và chủ động thực hiện các nhiệm vụ và công việc được phân 

công; đề xuất, kiến nghị thực hiện các nhiệm vụ, công việc kiểm soát khác ngoài kế hoạch, 

ngoài phạm vi được phân công khi xét thấy cần thiết. 

4. Ban kiểm soát họp ít nhất mỗi tháng một lần để rà soát, đánh giá, thông qua báo cáo kết 

quả kiểm soát trong tháng trình cơ quan đại diện chủ sở hữu; thảo luận và thông qua kế 

hoạch hoạt động tiếp theo của Ban kiểm soát. 

5. Quyết định của Ban kiểm soát được thông qua khi có đa số thành viên dự họp tán thành. 

Các ý kiến khác với nội dung quyết định đã được thông qua phải được ghi chép đầy đủ, 

chính xác và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

Điều 106. Trách nhiệm của Kiểm soát viên 
1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu và đạo 

đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật này và Điều lệ 

công ty. 

2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để 

bảo vệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của các bên tại công ty. 

3. Trung thành với lợi ích của Nhà nước và công ty; không được sử dụng thông tin, bí quyết, 

cơ hội kinh doanh, lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ cho 

lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

5. Trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt 

hại cho công ty thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường 

thiệt hại đó; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và thiệt hại còn có thể bị xử lý kỷ luật, xử 

phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật. 

6. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên trực tiếp hoặc gián tiếp có được do vi 

phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này đều phải trả lại công ty. 

7. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và 

nghĩa vụ được giao thì thành viên khác của Ban kiểm soát có nghĩa vụ báo cáo bằng văn bản 

đến cơ quan đại diện chủ sở hữu; yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc 

phục hậu quả. 

Điều 107. Miễn nhiệm, cách chức Kiểm soát viên 
1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 103 của Luật này; 

b) Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận; 
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c) Được cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc cơ quan có thẩm quyền khác điều động, phân 

công thực hiện nhiệm vụ khác; 

d) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

2. Kiểm soát viên bị cách chức trong các trường hợp sau đây: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 03 tháng liên tục, trừ trường hợp bất 

khả kháng; 

c) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của 

Luật này và Điều lệ công ty; 

d) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 108. Công bố thông tin định kỳ 
1. Công ty phải công bố định kỳ trên trang thông tin điện tử của công ty và của cơ quan đại 

diện chủ sở hữu những thông tin sau đây: 

a) Thông tin cơ bản về công ty và điều lệ công ty; 

b) Mục tiêu tổng quát, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch kinh doanh hằng năm; 

c) Báo cáo và tóm tắt Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán 

độc lập trong thời hạn không quá 150 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính; 

d) Báo cáo và tóm tắt Báo cáo tài chính giữa năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán 

độc lập; thời hạn công bố phải trước ngày 31 tháng 07 hằng năm; 

Nội dung công bố thông tin quy định tại điểm c và điểm d khoản này bao gồm Báo cáo tài 

chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất; 

đ) Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm 

gần nhất tính đến năm báo cáo; 

e) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích được giao theo kế hoạch hoặc đấu thầu 

(nếu có) và trách nhiệm xã hội khác; 

g) Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức công ty. 

2. Báo cáo thực trạng quản trị công ty bao gồm các thông tin sau đây: 

a) Thông tin về cơ quan đại diện chủ sở hữu, người đứng đầu và cấp phó của người đứng 

đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; 

b) Thông tin về người quản lý công ty, bao gồm trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề 

nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, cách thức được bổ nhiệm, công việc quản lý được 

giao, mức tiền lương, thưởng, cách thức trả tiền lương và các lợi ích khác; những người có 

liên quan và ích lợi có liên quan của họ với công ty; bản tự kiểm điểm, đánh giá hằng năm 

của họ trên cương vị là người quản lý công ty; 

c) Các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu; các quyết định, nghị quyết 

của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; 

d) Thông tin về Ban kiểm soát, Kiểm soát viên và hoạt động của họ; 

đ) Thông tin về Đại hội công nhân, viên chức; số lượng lao động bình quân năm và tại thời 

điểm báo cáo, tiền lương và lợi ích khác bình quân năm trên người lao động; 

e) Báo cáo kết luận của cơ quan thanh tra (nếu có) và các báo cáo của Ban kiểm soát, Kiểm 

soát viên; 

g) Thông tin về các bên có liên quan của công ty, giao dịch của công ty với bên có liên 

quan; 

h) Các thông tin khác theo quy định của Điều lệ công ty. 

3. Thông tin được báo cáo và công bố phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của 

pháp luật. 

4. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện 

công bố thông tin. Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp 

thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 109. Công bố thông tin bất thường 
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1. Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử và ấn phẩm (nếu có) và niêm yết công 

khai tại trụ sở chính và địa điểm kinh doanh của công ty về các thông tin bất thường trong 

thời hạn 36 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: 

a) Tài khoản của công ty tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc được phép hoạt động trở lại sau 

khi bị phong tỏa; 

b) Tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh; bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy 

phép hoạt động hoặc giấy phép khác liên quan đến kinh doanh của công ty; 

c) Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập 

và hoạt động, giấy phép hoạt động hoặc bất kỳ giấy phép, giấy chứng nhận khác có liên 

quan đến hoạt động của doanh nghiệp; 

d) Thay đổi người quản lý công ty, gồm thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, 

Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát 

hoặc Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính kế toán; 

đ) Có quyết định kỷ luật, khởi tố, có bản án, quyết định của Tòa án đối với một trong số các 

người quản lý doanh nghiệp; 

e) Có kết luận của cơ quan thanh tra hoặc của cơ quan quản lý thuế về việc vi phạm pháp 

luật của doanh nghiệp; 

g) Có quyết định thay đổi tổ chức kiểm toán độc lập, hoặc bị từ chối kiểm toán báo cáo tài 

chính; 

h) Có quyết định, thành lập, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty con; quyết định 

đầu tư, giảm vốn hoặc thoái vốn đầu tư tại các công ty khác. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chương V 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

Điều 110. Công ty cổ phần 
1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: 

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; 

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số 

lượng tối đa; 

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp 

trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; 

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này. 

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp. 

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn. 

Điều 111. Vốn công ty cổ phần 
1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ 

của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá 

cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty. 

2. Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ 

cho công ty. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ 

phần các loại đã được đăng ký mua. 

3. Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội 

đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán 

của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công 

ty sẽ bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được 

đăng ký mua. 

4. Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán. Tại thời 

điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần mà chưa được 

các cổ đông đăng ký mua. 
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5. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây: 

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ 

đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh 

liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các 

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông; 

b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này; 

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại 

Điều 112 của Luật này. 

Điều 112. Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp 
1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ 

ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc 

hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị 

chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã 

đăng ký mua. 

2. Trong thời hạn từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến 

ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua quy định tại khoản 1 Điều 

này, số phiếu biểu quyết của các cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông đã được đăng 

ký mua, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. 

3. Nếu sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ 

thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ 

đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác; 

b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, 

nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển 

nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác; 

c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được 

quyền bán; 

d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được 

thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời 

hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu 

trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa 

vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này. Thành viên 

Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới về các thiệt 

hại phát sinh do không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại khoản 1 và điểm d 

khoản 3 Điều này. 

Điều 113. Các loại cổ phần 
1. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông 

phổ thông. 

2. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ 

phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây: 

a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết; 

b) Cổ phần ưu đãi cổ tức; 

c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại; 

d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định. 

3. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ 

phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 

năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, 

cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. 

4. Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi 

khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 
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5. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi 

ích ngang nhau. 

6. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể 

chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 114. Quyền của cổ đông phổ thông 
1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây: 

a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực 

tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ 

công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết; 

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ 

đông trong công ty; 

d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này; 

đ) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết 

và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; 

e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ 

sở hữu cổ phần tại công ty; 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời 

hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các 

quyền sau đây: 

a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

b) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài 

chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của 

Ban kiểm soát; 

c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 

này; 

d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt 

động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ 

thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 

chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc 

tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số 

lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả 

nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục 

đích kiểm tra; 

đ) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý 

hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; 

b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa 

được bầu thay thế; 

c) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty. 

Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, 

địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc 

chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp 

hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và 

thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ 

sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội 
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đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm 

của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. 

4. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc 

Đại hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông quy định tại khoản 2 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên 

mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn 

lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 

5. Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

Điều 115. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông 
1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. 

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ 

trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một 

phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và 

người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ 

và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại 

xảy ra. 

2. Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty. 

3. Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

Điều 116. Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết 
1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần 

phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy 

định. 

2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây: 

a) Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu 

quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho 

người khác. 

Điều 117. Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức 
1. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của 

cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố 

định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. 

Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu 

của cổ phần ưu đãi cổ tức. 

2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền sau đây: 

a) Nhận cổ tức theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty, sau khi công ty 

đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản; 

c) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng 

cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

Điều 118. Cổ phần ưu đãi hoàn lại và quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại 
1. Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người 

sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại. 
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2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng 

cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

Điều 119. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập 
1. Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập; công ty cổ phần được 

chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, 

tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập. 

Trường hợp không có cổ đông sáng lập, Điều lệ công ty cổ phần trong hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của 

công ty đó. 

2. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông 

được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông 

sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không 

phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp 

này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển 

nhượng các cổ phần đó. 

4. Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 

năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn chế của 

quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký 

thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác 

không phải là cổ đông sáng lập của công ty. 

Điều 120. Cổ phiếu 
1. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử 

xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có các nội 

dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty; 

b) Số lượng cổ phần và loại cổ phần; 

c) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu; 

d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số 

doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; 

đ) Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần; 

e) Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty (nếu có); 

g) Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu; 

h) Các nội dung khác theo quy định tại các Điều 116, 117 và 118 của Luật này đối với cổ 

phiếu của cổ phần ưu đãi. 

2. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do công ty phát hành thì 

quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật 

công ty chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra. 

3. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì cổ đông 

được công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. 

Đề nghị của cổ đông phải có các nội dung sau đây: 

a) Cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác; trường hợp bị mất 

thì phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả công 

ty để tiêu hủy; 

b) Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới. 

Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu Đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề 

nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu 
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cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình 

thức khác và sau 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị công ty cấp cổ phiếu mới. 

Điều 121. Sổ đăng ký cổ đông 
1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai 

loại này. 

2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; 

b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần 

được quyền chào bán của từng loại; 

c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp; 

d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã 

số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ 

chức; 

đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần. 

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký 

chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng 

ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán. 

4. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với công ty 

để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc 

được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông. 

Điều 122. Chào bán cổ phần 
1. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và 

bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ. 

2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây: 

a) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu; 

b) Chào bán ra công chúng; 

c) Chào bán cổ phần riêng lẻ. 

3. Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại 

chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán. 

4. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn 

thành đợt bán cổ phần. 

Điều 123. Chào bán cổ phần riêng lẻ 
Việc chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại 

chúng được quy định như sau: 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, 

công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Kèm theo thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ phải có các tài liệu sau đây: 

a) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ; 

b) Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có); 

2. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Tổng số cổ phần dự định chào bán; các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào 

bán mỗi loại; 

c) Thời điểm, hình thức chào bán cổ phần; 

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty; 

3. Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không 

nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh; 

4. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh trong 

thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần. 

Điều 124. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu 
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1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ 

phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ 

phần hiện có của họ tại công ty. 

2. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần không phải là công ty cổ 

phần đại chúng được thực hiện như sau: 

a) Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến 

được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 

ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần; 

b) Thông báo phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy 

chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá 

nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ 

đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số cổ 

phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời 

hạn đăng ký mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Kèm theo 

thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu 

đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn như thông báo thì cổ đông có 

liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua; 

c) Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác. 

3. Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận 

chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần 

được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của công ty hoặc người khác theo cách thức 

hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ 

đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc cổ phần được bán qua 

Sở giao dịch chứng khoán. 

4. Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy 

định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời 

điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty. 

5. Sau khi cổ phần được thanh toán đầy đủ, công ty phải phát hành và trao cổ phiếu cho 

người mua. Công ty có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu. Trường hợp này, các thông 

tin về cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được ghi vào sổ đăng ký cổ đông 

để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty. 

Điều 125. Bán cổ phần 
Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần 

không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ 

sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây: 

1. Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập; 

2. Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty; 

3. Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trường hợp này, số chiết 

khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, trừ 

trường hợp Điều lệ công ty quy định khác; 

4. Trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Điều lệ công ty quy 

định. 

Điều 126. Chuyển nhượng cổ phần 
1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của 

Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều 

lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu 

lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng. 

2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông 

qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì 

giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại 

diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường 
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chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật 

về chứng khoán. 

3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật 

của cổ đông đó là cổ đông của công ty. 

4. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa 

kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo 

quy định của pháp luật về dân sự. 

5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho 

người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả 

nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của công ty. 

6. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và công ty 

phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại. 

7. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông 

công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được 

ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông. 

Điều 127. Phát hành trái phiếu 
1. Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái 

phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Công ty không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, không thanh toán 

hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đó sẽ không 

được quyền phát hành trái phiếu, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định 

khác. 

3. Việc phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn không bị hạn 

chế bởi quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì Hội đồng quản trị có quyền quyết 

định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo Đại 

hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình 

nghị quyết của Hội đồng quản trị về phát hành trái phiếu. 

5. Trường hợp công ty cổ phần phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần thì thực hiện 

theo trình tự, thủ tục tương ứng chào bán cổ phần theo quy định của Luật này và quy định 

khác của pháp luật có liên quan. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần. 

Điều 128. Mua cổ phần, trái phiếu 
Cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự 

do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí 

quyết kỹ thuật, các tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ một 

lần. 

Điều 129. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông 
1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, 

nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần 

của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ 

phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến 

công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về 

các vấn đề quy định tại khoản này. 

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với 

giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 

90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các 

bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít 

nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết 

định cuối cùng. 

Điều 130. Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty 
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Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc 

toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng 

loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội 

đồng cổ đông quyết định; 

2. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại 

không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 

3 Điều này. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và 

cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị 

trường; 

3. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ 

trong công ty. Trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo 

bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 

quyết định đó được thông qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng 

số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ 

tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho công 

ty. 

Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo 

đảm đến được công ty trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo. Chào bán phải có họ, 

tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp 

hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu 

và số cổ phần chào bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện 

theo pháp luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn nói 

trên. 

Điều 131. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại 
1. Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại 

Điều 129 và Điều 130 của Luật này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua 

lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. 

2. Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này được coi là 

cổ phần chưa bán theo quy định tại khoản 4 Điều 111 của Luật này. Công ty phải làm thủ 

tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công 

ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, 

trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác. 

3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu hủy ngay sau 

khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc 

Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu 

hủy cổ phiếu gây ra đối với công ty. 

4. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế 

toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại. 

Điều 132. Trả cổ tức 
1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi 

loại cổ phần ưu đãi. 

2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực 

hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ 

phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của 

pháp luật; 

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ công ty; 
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c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ 

và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. 

3. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác 

quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng 

Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu 

điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông. 

4. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, 

xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 

ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm 

đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi 

thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải có các nội dung sau đây: 

a) Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty; 

b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; 

c) Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là 

tổ chức; 

d) Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ 

tức mà cổ đông đó được nhận; 

đ) Thời điểm và phương thức trả cổ tức; 

e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công 

ty. 

5. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết 

thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận 

cổ tức từ công ty. 

6. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần 

theo quy định tại các điều 122, 123 và 124 của Luật này. Công ty phải đăng ký tăng vốn 

điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 

10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức. 

Điều 133. Thu hồi tiền thanh toán cổ phần mua lại hoặc cổ tức 
Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định tại khoản 1 Điều 131 của Luật 

này hoặc trả cổ tức trái với quy định tại Điều 132 của Luật này thì các cổ đông phải hoàn trả 

cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận; trường hợp cổ đông không hoàn trả được cho công 

ty thì tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản 

nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ 

đông mà chưa được hoàn lại. 

Điều 134. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần 
1. Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô 

hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác: 

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám 

đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 

50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát; 

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp 

này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm 

toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám 

sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty. 

2. Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp 

Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp 

luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội 

đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp 

luật của công ty. 
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Điều 135. Đại hội đồng cổ đông 
1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao 

nhất của công ty cổ phần. 

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Thông qua định hướng phát triển của công ty; 

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết 

định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; 

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài 

sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy 

định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác; 

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

h) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho 

công ty và cổ đông công ty; 

i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty; 

k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

Điều 136. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, 

Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên 

lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở 

nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ 

tọa tham dự họp. 

2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc 

năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia 

hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây: 

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; 

b) Báo cáo tài chính hằng năm; 

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và 

từng thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của 

Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; 

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên; 

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; 

b) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định 

của pháp luật; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật 

này; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

4. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị 

còn lại theo quy định tại điểm b hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d 

khoản 3 Điều này. 
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Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì 

Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước 

pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty. 

5. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

tại khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng 

quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. 

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban 

kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công 

ty. 

6. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

khoản 5 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 114 của 

Luật này có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của 

Luật này. 

7. Người triệu tập phải thực hiện các công việc sau đây để tổ chức họp Đại hội đồng cổ 

đông: 

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh 

sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng 

quản trị, Kiểm soát viên; 

e) Xác định thời gian và địa điểm họp; 

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này; 

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

8. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại các khoản 4, 5 

và 6 của Điều này sẽ được công ty hoàn lại. 

Điều 137. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký 

cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập 

không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ 

công ty không quy định thời hạn dài hơn. 

2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường 

trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng 

thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết 

định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và 

ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông. 

3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp 

Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông 

tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. 

Người quản lý công ty phải cung cấp kịp thời thông tin sổ đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ 

sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông 

tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ 

đăng ký cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 138. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp. 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này có quyền kiến 

nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản 

và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp 

Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng 
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loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương 

trình họp. 

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 

2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; 

b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty. 

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại 

khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc 

họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

Điều 139. Mời họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ 

đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc 

nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo mời họp phải có tên, địa 

chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa 

điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp. 

2. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; 

đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty và đăng báo hằng ngày của trung 

ương hoặc địa phương, khi xét thấy cần thiết theo quy định của Điều lệ công ty. 

3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây: 

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng 

vấn đề trong chương trình họp; 

b) Phiếu biểu quyết; 

c) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp. 

4. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời 

hợp quy định tại khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử 

của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và 

công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu. 

Điều 140. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp 

hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp cổ đông 

là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật này 

thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. 

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo 

mẫu do công ty phát hành. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất 

trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. 

2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong 

trường hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 

điện tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. 

Điều 141. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 

51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 

Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp 

lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông 

triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số 

phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. 
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3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 

khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự 

định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp 

của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của 

các cổ đông dự họp. 

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được 

gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật này. 

Điều 142. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 
Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thể thức tiến hành họp và biểu 

quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành như sau: 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ 

đông; 

2. Việc bầu Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; 

trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội 

đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa 

số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để 

Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa 

cuộc họp; 

b) Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội 

đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc 

họp; 

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của 

chủ tọa cuộc họp; 

3. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên 

khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội 

dung chương trình họp; 

4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một 

cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn 

của đa số người dự họp; 

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương 

trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau 

đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán 

thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay 

trước khi bế mạc cuộc họp, trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác; 

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được 

đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu 

lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi; 

7. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp 

lý khác; 

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không 

tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường 

của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông; 

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp 

theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham 

gia, thảo luận và biểu quyết; 
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c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến 

hành một cách công bằng và hợp pháp. 

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc; 

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại 

khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp 

để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các nghị quyết được 

thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 

Điều 143. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu 

quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông: 

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; 

b) Định hướng phát triển công ty; 

c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài 

sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ 

hơn do Điều lệ công ty quy định; 

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g) Tổ chức lại, giải thể công ty. 

Điều 144. Điều kiện để nghị quyết được thông qua 
1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% 

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty 

quy định: 

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ 

công ty quy định; 

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; 

e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng 

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 

1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. 

3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi 

cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số 

thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết 

hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng 

cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính 

từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành 

viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số 

phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì 

sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo 

tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số 

phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. 
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5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp 

Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường 

hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải 

lên trang thông tin điện tử của công ty. 

Điều 145. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông 
Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến 

cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện 

theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty; 

2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu 

quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, nếu Điều lệ công ty 

không quy định thời hạn khác dài hơn. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực 

hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 137 của Luật này. Yêu cầu và cách thức gửi 

phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 139 của Luật này; 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Mục đích lấy ý kiến; 

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số 

doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc 

họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ 

đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua; 

đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến; 

e) Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công 

ty; 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức 

sau đây: 

a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của 

người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. 

Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được 

quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải 

được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến 

hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là 

không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu 

quyết; 

5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của 

Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. 

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số 

phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm 

theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 
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đ) Các vấn đề đã được thông qua; 

e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công 

ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên 

đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu 

trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu 

không trung thực, không chính xác; 

6. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm 

phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty; 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và 

tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty; 

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như 

nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 146. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu 

giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng 

tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c) Chương trình và nội dung cuộc họp; 

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn 

đề trong nội dung chương trình họp; 

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng 

ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; 

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức 

biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. 

Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội 

dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc 

họp. 

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác 

của nội dung biên bản. 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc 

đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (nếu có). 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết 

đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu 

giữ tại trụ sở chính của công ty. 

Điều 147. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên 

bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định 

tại khoản 2 Điều 114 của Luật này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ 

nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường 

hợp sau đây: 

1612



1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực 

hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều 148 của Luật này; 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 

Điều 148. Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ 

thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó. 

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị 

quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 

3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 147 của Luật này, thì các nghị quyết đó 

vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp 

áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 149. Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết 

định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội 

đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm 

của công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c) Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng 

loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty; 

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật này; 

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định 

của pháp luật; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn 

hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều 

lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với 

hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 

của Luật này; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp 

đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan 

trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những 

người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại 

hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những 

người đó; 

k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành 

công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; 

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công 

ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp 

khác; 

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định; 

n) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông; 

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ 

phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty; 

q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 
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3. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn 

bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có 

một phiếu biểu quyết. 

4. Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng 

quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong 

trường hợp nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc 

Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết 

đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và phải đền bù thiệt hại cho 

công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm. 

Trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục trong thời hạn ít nhất 01 năm 

có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện nghị quyết nói trên. 

Điều 150. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng 

thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị không 

quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số lượng, thời hạn cụ 

thể của nhiệm kỳ, số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ 

công ty quy định. 

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên 

đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế 

và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. 

4. Trường hợp công ty cổ phần được tổ chức quản lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

134 của Luật này thì các giấy tờ, giao dịch của công ty phải ghi rõ “thành viên độc lập” 

trước họ, tên của thành viên Hội đồng quản trị tương ứng. 

5. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp 

hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị. 

Điều 151. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị 
1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh 

nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không 

nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác. 

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị 

của công ty khác. 

d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng 

quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, 

anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và 

người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người 

có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ. 

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của 

Luật này có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán 

có quy định khác: 

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là 

người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước 

đó. 

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà 

thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con 

nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty 

hoặc công ty con của công ty; 

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết của công ty; 
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đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công 

ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó. 

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không 

còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là 

thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản 

trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ 

điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 

06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên 

quan. 

Điều 152. Chủ tịch Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội 

đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điều này và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác. 

2. Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch 

Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp 

Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm 

vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. 

Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong 

số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số. 

5. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng thư ký công ty để hỗ trợ 

Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Thư ký công ty có các quyền và nghĩa vụ 

sau đây: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên 

bản họp; 

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; 

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; 

d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

cổ đông; 

đ) Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa 

thông tin và thủ tục hành chính; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 153. Cuộc họp Hội đồng quản trị 
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng 

quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị 

nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao 

nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ 

phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 

người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Hội đồng quản trị họp tại trụ sở 

chính của công ty hoặc ở nơi khác. 
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3. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập khi xét thấy cần 

thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập; 

b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị; 

d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và 

quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 4 Điều này. Trường hợp Chủ 

tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm 

về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị 

triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo 

mời họp chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định 

khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các 

vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại 

cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng 

phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký 

tại công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu 

kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. 

Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng 

không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở 

lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành 

viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày 

dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường 

hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự 

họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong 

trường hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại khoản 10 Điều này. 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 

Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng 

trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ 

trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những 

người dự họp. 

Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết của Hội đồng 

quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu 

ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

10. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thành viên được 

ủy quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

Điều 154. Biên bản họp Hội đồng quản trị 
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu 

giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng 

tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây: 
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a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

c) Thời gian, địa điểm họp; 

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; 

họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; 

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không 

có ý kiến; 

h) Các vấn đề đã được thông qua; 

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. 

Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội 

dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

2. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại 

trụ sở chính của công ty. 

3. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp có 

sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên 

bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

Điều 155. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 
1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc, Phó tổng giám đốc, người quản lý các đơn vị trong công ty cung cấp các thông 

tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong 

công ty. 

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài 

liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp 

thông tin do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 156. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 
1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật này; 

b) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

c) Có đơn từ chức; 

d) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông. 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội 

đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ 

công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong 

thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; 

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy 

định tại khoản 1 Điều 134 của Luật này. 

Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế 

thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

Điều 157. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty 
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc. 

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của 

công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị 

và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại 

với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
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Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 

65 của Luật này. 

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà 

không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị; 

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; 

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty; 

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức 

danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả 

người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; 

g) Tuyển dụng lao động; 

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của 

Hội đồng quản trị. 

4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công 

ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và 

nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt 

hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

phải bồi thường thiệt hại cho công ty. 

Điều 158. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám 

đốc, Tổng Giám đốc 
1. Công ty có quyền trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương cho Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thù lao, tiền lương và quyền lợi 

khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy 

định sau đây: 

a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công 

việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng 

quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành 

viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ 

đông quyết định tại cuộc họp thường niên; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí 

hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao; 

c) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám 

đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của 

pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo 

cáo tài chính hằng năm của công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường 

niên. 

Điều 159. Công khai các lợi ích liên quan 
Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai hóa lợi 

ích và người có liên quan của công ty thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của công ty theo 

quy định tại khoản 17 Điều 4 của Luật này và các giao dịch tương ứng của họ với công ty; 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người 

quản lý khác của công ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với công ty, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp 

mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc 

cổ phần đó; 
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b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp 

mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ 

phần trên 10% vốn điều lệ; 

3. Việc kê khai quy định tại khoản 2 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày 

làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo 

với công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng; 

4. Việc công khai, xem xét, trích lục, sao chép Danh sách người có liên quan và lợi ích có 

liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện như sau: 

a) Công ty phải thông báo Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại hội 

đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên; 

b) Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của 

doanh nghiệp; trường hợp cần thiết có thể lưu giữ một phần hoặc toàn bộ nội dung Danh 

sách nói trên tại các chi nhánh của công ty; 

c) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có quyền xem xét, trích lục và 

sao một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai trong giờ làm việc; 

d) Công ty phải tạo điều kiện để những người quy định tại điểm c khoản này tiếp cận, xem, 

trích lục và sao chép danh sách những người có liên quan của công ty và những nội dung 

khác một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không được ngăn cản, gây khó khăn đối với họ 

trong thực hiện quyền này. Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục và sao chép nội dung kê khai 

người có liên quan và lợi ích có liên quan được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc nhân danh cá nhân hoặc 

nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc 

kinh doanh của công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của 

Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp 

thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về công ty. 

Điều 160. Trách nhiệm của người quản lý công ty 
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có 

trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Luật này, pháp luật 

có liên quan, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

b) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất 

nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty; 

c) Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội 

kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục 

vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có 

liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm 

yết tại trụ sở chính và chi nhánh của công ty. 

2. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

Điều 161. Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám 

đốc 
1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 

06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với 

thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong các trường hợp sau đây: 

a) Vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty theo quy định tại Điều 160 của Luật này; 

b) Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao; không thực hiện, thực hiện 

không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

c) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của pháp luật, Điều lệ công 

ty hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 
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d) Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ 

cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

đ) Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi 

ích của tổ chức, cá nhân khác; 

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng 

dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh 

công ty sẽ tính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu 

khởi kiện. 

Điều 162. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị 

chấp thuận 
1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ 

đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận: 

a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ 

thông của công ty và những người có liên quan của họ; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của 

họ; 

c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật này. 

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá 

trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn 

quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải 

thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan 

đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ 

yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trừ trường hợp Điều lệ công ty quy 

định một thời hạn khác; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết. 

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy 

định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông 

báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, 

giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của 

giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của 

giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường 

hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch 

được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành, 

trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác. 

4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết hoặc 

thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, gây 

thiệt hại cho công ty; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, 

hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó. 

Điều 163. Ban kiểm soát 
1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 

năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên 

tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban 

kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát 

phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại 

công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn. 

3. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên 

nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện 

quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 164. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên 
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1. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý 

doanh nghiệp theo quy định của Luật này; 

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh 

ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và 

người quản lý khác; 

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 

người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều 

lệ công ty. 

2. Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn 

điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. 

Điều 165. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 
1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong 

việc quản lý và điều hành công ty. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều 

hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống 

kê và lập báo cáo tài chính. 

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo 

tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội 

đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông. 

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm 

toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty. 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản 

lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 

114 của Luật này. 

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật 

này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo 

cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. 

Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình 

thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của 

công ty. 

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, 

cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. 

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc vi phạm 

quy định tại Điều 160 của Luật này thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng 

quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc 

phục hậu quả. 

9. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty. 

10. Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện các 

nhiệm vụ được giao. 

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, 

kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

12. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 166. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 
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1. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm 

theo phải được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với 

thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Các nghị quyết và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải được 

gửi đến cho các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông, 

thành viên Hội đồng quản trị. 

3. Báo cáo của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do 

công ty phát hành được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức 

như đối với thành viên Hội đồng quản trị. 

4. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của công ty lưu giữ tại trụ sở chính, 

chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm làm việc của người quản lý và nhân 

viên của công ty trong giờ làm việc. 

5. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người 

quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản 

lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm 

soát hoặc Ban kiểm soát. 

Điều 167. Tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên 
Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, thì tiền lương và quyền lợi khác 

của Kiểm soát viên được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Kiểm soát viên được trả tiền lương hoặc thù lao và được hưởng các quyền lợi khác theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức lương, thù 

lao và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát; 

2. Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc 

lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt 

động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường 

hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác; 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của 

công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan 

và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty. 

Điều 168. Trách nhiệm của Kiểm soát viên 
1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo 

đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 

2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm 

bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty. 

3. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội 

kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục 

vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho 

công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi 

thường thiệt hại đó. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được phải hoàn trả 

cho công ty. 

6. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được 

giao thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người 

có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

Điều 169. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 
1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 của 

Luật này; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất 

khả kháng; 

c) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 
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d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của 

Luật này và Điều lệ công ty; 

c) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 170. Trình báo cáo hằng năm 
1. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các báo cáo và tài 

liệu sau đây: 

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty; 

b) Báo cáo tài chính; 

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty. 

2. Đối với công ty cổ phần mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán thì báo cáo tài chính hằng 

năm của công ty cổ phần phải được kiểm toán trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem 

xét, thông qua. 

3. Các báo cáo và tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát 

để thẩm định chậm nhất 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội 

đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. 

4. Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị chuẩn bị; báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát 

và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính và chi nhánh của công ty chậm nhất 10 ngày 

trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty 

không quy định thời hạn khác dài hơn. 

Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với 

luật sư hoặc kế toán và kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét các báo 

cáo quy định tại Điều này trong thời gian hợp lý. 

Điều 171. Công khai thông tin công ty cổ phần 
1. Công ty cổ phần phải gửi báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật về kế toán và pháp 

luật có liên quan. 

2. Công ty cổ phần công bố trên trang thông tin điện tử (nếu có) của mình các thông tin sau 

đây: 

a) Điều lệ công ty; 

b) Sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng 

quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty; 

c) Báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

d) Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động hằng năm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

3. Công ty cổ phần không phải là công ty niêm yết phải thông báo cho Cơ quan đăng ký 

kinh doanh nơi công ty có trụ sở chính chậm nhất 03 ngày sau khi có thông tin hoặc có thay 

đổi các thông tin về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ phần và loại cổ 

phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số 

cổ phần và loại cổ phần và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện 

theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài. 

4. Công ty cổ phần đại chúng thực hiện công bố, công khai thông tin theo quy định của pháp 

luật về chứng khoán. Công ty cổ phần mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ công bố, 

công khai thông tin theo quy định tại Điều 108 và Điều 109 của Luật này. 

Chương VI 

CÔNG TY HỢP DANH 

Điều 172. Công ty hợp danh 
1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: 

a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh 

dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, 

công ty có thể có thêm thành viên góp vốn; 
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b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về 

các nghĩa vụ của công ty; 

c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số 

vốn đã góp vào công ty. 

2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp. 

3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 

Điều 173. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp 
1. Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam 

kết. 

2. Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công 

ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty. 

3. Trường hợp có thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số 

vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty; trong trường hợp 

này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội 

đồng thành viên. 

4. Tại thời điểm góp đủ vốn như đã cam kết, thành viên được cấp giấy chứng nhận phần vốn 

góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty; 

b) Vốn điều lệ của công ty; 

c) Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên; loại thành viên; 

d) Giá trị phần vốn góp và loại tài sản góp vốn của thành viên; 

đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp; 

e) Quyền và nghĩa vụ của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp; 

g) Họ, tên, chữ ký của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp và của các thành viên 

hợp danh của công ty. 

5. Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu 

hủy dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp. 

Điều 174. Tài sản của công ty hợp danh 
Tài sản của công ty hợp danh bao gồm: 

1. Tài sản góp vốn của các thành viên đã được chuyển quyền sở hữu cho công ty; 

2. Tài sản tạo lập được mang tên công ty; 

3. Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành viên hợp danh thực hiện nhân 

danh công ty và từ các hoạt động kinh doanh của công ty do các thành viên hợp danh nhân 

danh cá nhân thực hiện; 

4. Các tài sản khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 175. Hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh 
1. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp 

danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp 

danh còn lại. 

2. Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác 

thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ 

lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

3. Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của 

mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp 

danh còn lại. 

Điều 176. Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh 
1. Thành viên hợp danh có các quyền sau đây: 

a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp 

danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty; 
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b) Nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công 

ty; đàm phán và ký kết hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao ước với những điều kiện mà thành 

viên hợp danh đó cho là có lợi nhất cho công ty; 

c) Sử dụng con dấu, tài sản của công ty để hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh 

doanh của công ty; trường hợp ứng trước tiền của mình để thực hiện công việc kinh doanh 

của công ty thì có quyền yêu cầu công ty hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị 

trường trên số tiền gốc đã ứng trước; 

d) Yêu cầu công ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động kinh doanh trong thẩm quyền nếu thiệt hại 

đó xảy ra không phải do sai sót cá nhân của chính thành viên đó; 

đ) Yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh 

của công ty; kiểm tra tài sản, sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty khi xét thấy cần 

thiết; 

e) Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều 

lệ công ty; 

g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được chia một phần giá trị tài sản còn lại tương ứng 

theo tỷ lệ phần vốn góp vào công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác; 

h) Trường hợp thành viên hợp danh chết thì người thừa kế của thành viên được hưởng phần 

giá trị tài sản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của thành viên đó. 

Người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp 

thuận; 

i) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

2. Thành viên hợp danh có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Tiến hành quản lý và thực hiện công việc kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng và 

tốt nhất bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty; 

b) Tiến hành quản lý và hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp 

luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng thành viên; nếu làm trái quy định tại điểm 

này, gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại; 

c) Không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá 

nhân khác; 

d) Hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản đã nhận và bồi thường thiệt hại gây ra đối với công 

ty trong trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để 

nhận tiền hoặc tài sản khác từ hoạt động kinh doanh của công ty mà không đem nộp cho 

công ty; 

đ) Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty 

không đủ để trang trải số nợ của công ty; 

e) Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều 

lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị lỗ; 

g) Định kỳ hằng tháng báo cáo trung thực, chính xác bằng văn bản tình hình và kết quả kinh 

doanh của mình với công ty; cung cấp thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của 

mình cho thành viên có yêu cầu; 

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

Điều 177. Hội đồng thành viên 
1. Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành 

viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám 

đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. 

2. Thành viên hợp danh có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để thảo luận và 

quyết định công việc kinh doanh của công ty. Thành viên yêu cầu triệu tập họp phải chuẩn 

bị nội dung, chương trình và tài liệu họp. 

3. Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty. Nếu 

Điều lệ công ty không quy định thì quyết định các vấn đề sau đây phải được ít nhất ba phần 

tư tổng số thành viên hợp danh chấp thuận: 

a) Phương hướng phát triển công ty; 
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b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

c) Tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới; 

d) Chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc quyết định khai trừ thành viên; 

đ) Quyết định dự án đầu tư; 

e) Quyết định việc vay và huy động vốn dưới hình thức khác, cho vay với giá trị bằng hoặc 

lớn hơn 50% vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ 

khác cao hơn; 

g) Quyết định mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty, trừ 

trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn; 

h) Quyết định thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổng số lợi nhuận, được chia và số lợi 

nhuận chia cho từng thành viên; 

i) Quyết định giải thể công ty. 

4. Quyết định về các vấn đề khác không quy định tại khoản 3 Điều này được thông qua nếu 

được ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công 

ty quy định. 

5. Quyền tham gia biểu quyết của thành viên góp vốn được thực hiện theo quy định của 

Luật này và Điều lệ công ty. 

Điều 178. Triệu tập họp Hội đồng thành viên 
1. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên khi xét thấy cần 

thiết hoặc theo yêu cầu của thành viên hợp danh. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên 

không triệu tập họp theo yêu cầu của thành viên hợp danh thì thành viên đó triệu tập họp 

Hội đồng thành viên. 

2. Thông báo mời họp có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax hoặc phương tiện điện tử khác. 

Thông báo mời họp phải nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội dung họp, chương trình và địa 

điểm họp, tên thành viên yêu cầu triệu tập họp. 

Các tài liệu thảo luận được sử dụng để quyết định các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều 177 

của Luật này phải được gửi trước đến tất cả thành viên; thời hạn gửi trước do Điều lệ công 

ty quy định. 

3. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên yêu cầu triệu tập họp chủ tọa cuộc họp. 

Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản của công ty. Nội dung biên bản 

phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; 

b) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

c) Thời gian, địa điểm họp; 

d) Họ, tên chủ tọa, thành viên dự họp; 

đ) Các ý kiến của thành viên dự họp; 

e) Các nghị quyết được thông qua, số thành viên tán thành và nội dung cơ bản của các nghị 

quyết đó; 

g) Họ, tên, chữ ký của các thành viên dự họp. 

Điều 179. Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh 
1. Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động 

kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện 

công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó 

được biết về hạn chế đó. 

2. Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau 

đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty. 

Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì 

quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số. 

Hoạt động do thành viên hợp danh thực hiện ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh của công 

ty đều không thuộc trách nhiệm của công ty, trừ trường hợp hoạt động đó đã được các thành 

viên còn lại chấp thuận. 
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3. Công ty có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng. Hội đồng thành viên chỉ 

định thành viên được ủy quyền gửi và rút tiền từ các tài khoản đó. 

4. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các nhiệm vụ sau đây: 

a) Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành 

viên hợp danh; 

b) Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký các nghị quyết của Hội đồng thành 

viên; 

c) Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh; 

d) Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài 

liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật; 

đ) Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư 

cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh 

chấp khác; 

e) Các nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 180. Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh 
1. Tư cách thành viên hợp danh chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 

a) Tự nguyện rút vốn khỏi công ty; 

b) Đã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng 

lực hành vi dân sự; 

c) Bị khai trừ khỏi công ty; 

d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp 

thuận. Trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằng văn bản 

yêu cầu rút vốn chậm nhất 06 tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm kết 

thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua. 

3. Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty trong các trường hợp sau đây: 

a) Không có khả năng góp vốn hoặc không góp vốn như đã cam kết sau khi công ty đã có 

yêu cầu lần thứ hai; 

b) Vi phạm quy định tại Điều 175 của Luật này; 

c) Tiến hành công việc kinh doanh không trung thực, không cẩn trọng hoặc có hành vi 

không thích hợp khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty và các thành viên 

khác; 

d) Không thực hiện đúng các nghĩa vụ của thành viên hợp danh. 

4. Trường hợp chấm dứt tư cách thành viên của thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực 

hành vi dân sự thì phần vốn góp của thành viên đó được hoàn trả công bằng và thỏa đáng. 

5. Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo quy định 

tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này thì người đó vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng 

toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt 

tư cách thành viên.  

6. Sau khi chấm dứt tư cách thành viên, nếu tên của thành viên bị chấm dứt đã được sử dụng 

làm thành một phần hoặc toàn bộ tên công ty thì người đó hoặc người thừa kế, người đại 

diện theo pháp luật của họ có quyền yêu cầu công ty chấm dứt việc sử dụng tên đó. 

Điều 181. Tiếp nhận thành viên mới 
1. Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp 

nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận. 

2. Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công 

ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên 

quyết định thời hạn khác. 

3. Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của 

mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp thành viên 

đó và các thành viên còn lại có thỏa thuận khác. 

Điều 182. Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn 
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1. Thành viên góp vốn có các quyền sau đây: 

a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức 

lại và giải thể công ty và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến 

quyền và nghĩa vụ của họ; 

b) Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ của công ty; 

c) Được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội 

đồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin về tình 

hình và kết quả kinh doanh của công ty; xem xét sổ kế toán, biên bản, hợp đồng, giao dịch, 

hồ sơ và tài liệu khác của công ty; 

d) Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác; 

đ) Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành, nghề 

kinh doanh của công ty; 

e) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và 

các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; trường hợp chết thì 

người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của công ty; 

g) Được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong 

vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản; 

h) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

2. Thành viên góp vốn có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số 

vốn đã cam kết góp; 

b) Không được tham gia quản lý công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân 

danh công ty; 

c) Tuân thủ Điều lệ, nội quy công ty và quyết định của Hội đồng thành viên; 

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. 

Chương VII 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân 
1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm 

bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư 

nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. 

4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn 

góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. 

Điều 184. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp 
1. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh 

nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn 

bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng 

tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản. 

2. Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của 

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

3. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu 

tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư 

của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu 

tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn 

sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Điều 185. Quản lý doanh nghiệp 

1628



1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài 

chính khác theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt 

động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn 

phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

3. Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp. 

4. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

Điều 186. Cho thuê doanh nghiệp 
Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải 

thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan 

đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho 

thuê có hiệu lực thi hành. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu 

trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm 

của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy 

định trong hợp đồng cho thuê. 

Điều 187. Bán doanh nghiệp 
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. 

2. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các 

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày 

chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh 

nghiệp có thỏa thuận khác. 

3. Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao 

động. 

4. Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định 

của Luật này. 

Chương VIII 

NHÓM CÔNG TY 

Điều 188. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty 
1. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan 

hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, 

tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không 

phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật này. 

2. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên 

khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công 

ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật. 

Điều 189. Công ty mẹ, công ty con 
1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó; 

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội 

đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó; 

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó. 

2. Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con 

của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn 

nhau. 

3. Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà 

nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này. 

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Điều 190. Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con 
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1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ 

của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con 

theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết 

lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc 

lập. 

3. Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ 

đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh 

bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài 

chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về 

thiệt hại đó. 

4. Người quản lý của công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực 

hiện hoạt động kinh doanh quy định tại khoản 3 Điều này phải liên đới cùng công ty mẹ 

chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó. 

5. Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con theo quy định tại khoản 3 Điều 

này thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 1% vốn điều lệ của công ty con có 

quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con đòi công ty mẹ đền bù thiệt hại 

cho công ty con. 

6. Trường hợp hoạt động kinh doanh như quy định tại khoản 3 Điều này do công ty con thực 

hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được 

hưởng lợi đó phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng đó cho công ty 

con bị thiệt hại. 

Điều 191. Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con 
1. Vào thời điểm kết thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp 

luật, công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau đây: 

a) Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ theo quy định của pháp luật về kế toán; 

b) Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hằng năm của công ty mẹ và công ty con;  

c) Báo cáo tổng hợp công tác quản lý, điều hành của công ty mẹ và công ty con. 

2. Người chịu trách nhiệm lập báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này chưa được lập và đệ 

trình các báo cáo đó nếu chưa nhận được đầy đủ báo cáo tài chính của các công ty con. 

3. Khi có yêu cầu của người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ, người đại diện theo 

pháp luật của công ty con phải cung cấp các báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết như quy 

định để lập báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con. 

4. Người quản lý công ty mẹ sử dụng các báo cáo đó để lập báo cáo tài chính hợp nhất và 

báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con nếu không có nghi ngờ về việc báo cáo do 

công ty con lập và đệ trình có thông tin sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo. 

5. Trong trường hợp người quản lý công ty mẹ đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong 

phạm vi thẩm quyền mà vẫn không nhận được báo cáo, tài liệu và thông tin cần thiết như 

quy định từ công ty con thì người quản lý công ty mẹ vẫn lập và trình báo cáo tài chính hợp 

nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con. Báo cáo có thể gồm hoặc không gồm 

các thông tin từ công ty con đó, nhưng phải có giải trình cần thiết để tránh hiểu nhầm hoặc 

hiểu sai lệch. 

6. Các báo cáo, tài liệu quyết toán tài chính hằng năm của công ty mẹ, của công ty con và 

các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con phải được 

lưu giữ tại trụ sở chính của công ty mẹ. Bản sao của các báo cáo, tài liệu quy định tại khoản 

này phải có ở các chi nhánh của công ty mẹ trên lãnh thổ Việt Nam. 

7. Đối với các công ty con, ngoài các báo cáo, tài liệu theo quy định của pháp luật, còn phải 

lập báo cáo tổng hợp về mua, bán và các giao dịch khác với công ty mẹ. 

Chương IX 

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP 

Điều 192. Chia doanh nghiệp 
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1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài 

sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng 

với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu 

trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới; 

b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản 

tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới; 

c) Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này. 

2. Thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được quy định như sau: 

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia 

thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị 

quyết chia công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị 

chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; 

phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn 

góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải 

quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty. Nghị quyết chia 

công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời 

hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết; 

b) Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua 

Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản 

trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của 

Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm 

theo nghị quyết chia công ty quy định tại điểm a khoản này. 

3. Số lượng thành viên, cổ đông và số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của thành 

viên, cổ đông và vốn điều lệ của các công ty mới sẽ được ghi tương ứng với cách thức phân 

chia, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới tương ứng 

với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ 

chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa 

thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện 

các nghĩa vụ này. 

5. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

cho công ty mới. Trường hợp công ty mới có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương nơi công ty bị chia có trụ sở chính thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt 

trụ sở chính công ty mới phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp công ty mới cho Cơ 

quan đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý 

của công ty bị chia trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 193. Tách doanh nghiệp 
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài 

sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một 

hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được 

tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách. 

2. Tách công ty có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau đây: 

a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng 

với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu 

trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới; 

b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản 

tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới; 

c) Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này. 
1631



3. Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với 

phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh 

nghiệp các công ty mới. 

4. Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau: 

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách 

thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị 

quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị 

tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công 

ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được 

tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các 

chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua 

nghị quyết; 

b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua 

Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản 

trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của 

Luật này. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công 

ty quy định tại điểm a khoản này. 

5. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới 

chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản 

khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, 

khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác. 

Điều 194. Hợp nhất doanh nghiệp 
1. Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một 

công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị 

hợp nhất. 

2. Thủ tục hợp nhất công ty được quy định như sau: 

a) Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phải có các nội 

dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của các công ty bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở 

chính của công ty hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thời 

hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu 

của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất; thời 

hạn thực hiện hợp nhất; dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất; 

b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông 

qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng 

thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp 

nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật này. Hợp 

đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua. 

3. Trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị 

trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan 

quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định 

khác. 

Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị 

trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác. 

4. Hồ sơ, trình tự đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất thực hiện theo các quy định tương 

ứng của Luật này và phải kèm theo bản sao các giấy tờ sau đây: 

a) Hợp đồng hợp nhất; 

b) Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất. 

5. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất 

được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh 

toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất. 
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6. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cho công ty hợp nhất. Trường hợp công ty bị hợp nhất có địa chỉ trụ sở chính ngoài 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính công ty hợp nhất thì Cơ quan 

đăng ký kinh doanh nơi công ty hợp nhất phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp cho Cơ 

quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty bị hợp nhất để cập nhật tình trạng 

pháp lý của công ty bị hợp nhất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 195. Sáp nhập doanh nghiệp 
1. Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một 

công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, 

quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn 

tại của công ty bị sáp nhập. 

2. Thủ tục sáp nhập công ty được quy định như sau: 

a) Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp 

nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công 

ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp 

nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài 

sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn 

góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập; 

b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua 

hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công 

ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật này. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả 

các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông 

qua; 

c) Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp 

nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa 

thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. 

3. Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên 

thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh 

tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác. 

Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần 

trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác. 

4. Hồ sơ, trình tự đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập thực hiện theo các quy định 

tương ứng của Luật này và phải kèm theo bản sao các giấy tờ sau đây: 

a) Hợp đồng sáp nhập; 

b) Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập; 

c) Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ 

trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ hoặc 

cổ phần có quyền biểu quyết của công ty bị sáp nhập. 

5. Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị sáp 

nhập trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp cho công ty nhận sáp nhập. 

Trường hợp công ty bị sáp nhập có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương nơi đặt trụ sở chính công ty nhận sáp nhập thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi 

công ty nhận sáp nhập thông báo việc đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh 

doanh nơi đặt trụ sở chính công ty bị sáp nhập để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị 

sáp nhập trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 196. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần 
1. Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy 

định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. 

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức 

sau đây: 
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a) Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng 

góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác; 

b) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp 

vốn; 

c) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp 

cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác; 

d) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này. 

3. Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 

10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp. 

4. Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu 

trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của 

công ty được chuyển đổi. 

5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo 

quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công 

ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 197. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên 
1. Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

theo phương thức sau đây: 

a) Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả 

các cổ đông còn lại; 

b) Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần 

của tất cả cổ đông của công ty; 

c) Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối 

thiểu công ty cổ phần theo quy định tại Điều 110 của Luật này. 

2. Việc chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư bằng cổ phần, phần vốn góp quy định tại 

khoản 1 Điều này phải thực hiện theo giá thị trường, giá được định theo phương pháp tài 

sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu hoặc phương pháp khác. 

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo quy 

định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này và xảy ra trường hợp điểm c khoản 1 Điều này, 

công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã 

đăng ký. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

4. Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu 

trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của 

công ty được chuyển đổi. 

5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước liên quan theo quy 

định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty 

trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 198. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên 
1. Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo phương thức 

sau đây: 

a) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển 

nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác; 

b) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá 

nhân khác góp vốn; 
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c) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ 

hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn; 

d) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các phương thức quy định tại các 

điểm a, b và c khoản này. 

2. Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 

10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp. 

3. Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu 

trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của 

công ty được chuyển đổi. 

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo 

quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công 

ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 199. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 
1. Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết 

định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này; 

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi 

thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành 

viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên); 

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ 

tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và 

cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn; 

d) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa 

thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các 

hợp đồng đó; 

đ) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với 

các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh 

nghiệp tư nhân. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh 

xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ các điều kiện quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

quy định tại khoản 2 Điều này, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan 

nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này; đồng thời cập nhật 

tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 200. Tạm ngừng kinh doanh 
1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về 

thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh 

chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng 

trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. 

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm 

ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không 

có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 

3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục 

thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và 

người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có 

thỏa thuận khác. 

Điều 201. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp 
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1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây: 

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; 

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành 

viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; 

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời 

hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; 

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài 

sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ 

quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 

Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp. 

Điều 202. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp 
Việc giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 

Điều 201 của Luật này được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có 

các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; 

b) Lý do giải thể; 

c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời 

hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua 

quyết định giải thể; 

d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; 

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản 

trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định 

thành lập tổ chức thanh lý riêng. 

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản 

họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong 

doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của 

doanh nghiệp. 

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo 

quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ 

có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và 

phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ. 

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục 

giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được 

quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể 

và phương án giải quyết nợ (nếu có). 

5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây: 

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và 

các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động 

đã ký kết; 

b) Nợ thuế; 

c) Các khoản nợ khác. 

6. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia 

cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ 

sở hữu phần vốn góp, cổ phần. 

7. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký 

kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh 

nghiệp. 
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8. Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này 

mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên 

quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp. 

9. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp. 

Điều 203. Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án 
Việc giải thể doanh nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 201 của Luật này được 

thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây: 

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh, phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục 

giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời với việc ra quyết 

định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau khi nhận được quyết 

định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết 

định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án; 

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp phải triệu tập họp để 

quyết định giải thể. Quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực phải được gửi đến Cơ quan đăng 

ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết 

công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp. Đối với trường hợp mà pháp luật 

yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một 

tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp. 

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi 

kèm theo quyết định giải thể của doanh nghiệp phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, 

người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số 

nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết 

khiếu nại của chủ nợ. 

3. Việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 5 

Điều 202 của Luật này. 

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký 

kinh doanh trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh 

nghiệp. 

5. Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp theo quy 

định tại khoản 1 Điều này mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc 

trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập 

nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp. 

6. Cá nhân người quản lý công ty có liên quan phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do 

việc không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại Điều này. 

Điều 204. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp 
1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây: 

a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp; 

b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả 

thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau 

khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có); 

c) Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có); 

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty 

trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách 

nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp. 
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3. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 2 

Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp 

và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước 

pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể 

doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Điều 205. Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể 
1. Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý 

doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây: 

a) Cất giấu, tẩu tán tài sản; 

b) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ; 

c) Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của 

doanh nghiệp; 

d) Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp; 

đ) Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản; 

e) Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực; 

g) Huy động vốn dưới mọi hình thức. 

2. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân có hành vi vi phạm khoản 1 Điều này có 

thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì 

phải bồi thường. 

Điều 206. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 
1. Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết 

định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm: 

a) Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc 

quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền 

đóng bảo hiểm xã hội; 

c) Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động; 

d) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện; 

đ) Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có). 

3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng 

đại diện bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm 

dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. 

4. Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp 

đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động 

hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo 

quy định của pháp luật. 

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh 

quy định tại khoản 2 Điều này, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của 

chi nhánh, văn phòng đại diện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 207. Phá sản doanh nghiệp 
Việc phá sản doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản. 

Chương X 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 208. Trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước 
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. 

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ 

được phân công trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. 

1638



3. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, các bộ, cơ quan ngang bộ chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn định kỳ gửi cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có 

trụ sở chính các thông tin sau đây: 

a) Thông tin về giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ 

hành nghề, giấy chứng nhận hoặc văn bản chấp thuận về điều kiện kinh doanh đã cấp cho 

doanh nghiệp và quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính của doanh nghiệp; 

b) Thông tin về tình hình hoạt động và nộp thuế của doanh nghiệp từ báo cáo thuế của 

doanh nghiệp; 

c) Phối hợp, chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động doanh nghiệp để nâng cao hiệu lực 

quản lý nhà nước. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước đối 

với doanh nghiệp trong phạm vi địa phương. 

5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn được phân công chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và Ủy ban 

nhân dân cấp huyện định kỳ gửi cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ 

sở chính các thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 209. Cơ quan đăng ký kinh doanh 
1. Cơ quan đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Giải quyết việc đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật; 

b) Phối hợp xây dựng, quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cung 

cấp thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp 

luật; 

c) Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật này khi xét thấy 

cần thiết; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp; 

d) Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo 

những nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

đ) Chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm 

về những vi phạm của doanh nghiệp xảy ra trước và sau đăng ký doanh nghiệp; 

e) Xử lý vi phạm các quy định về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp làm thủ tục giải thể 

theo quy định của Luật này; 

g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này và quy định khác 

của pháp luật có liên quan. 

2. Chính phủ quy định hệ thống tổ chức Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Điều 210. Xử lý vi phạm 
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất và mức 

độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, trường hợp gây thiệt hại thì 

phải bồi thường, cá nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

2. Chính phủ quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm 

những quy định của Luật này. 

Điều 211. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo; 

b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của 

Luật này thành lập; 

c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan 

đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế; 
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d) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật 

này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo 

cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản; 

đ) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án. 

2. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 212. Hiệu lực thi hành 
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật doanh nghiệp số 

60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật 

doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 

Luật này có hiệu lực, trừ các trường hợp sau đây: 

a) Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực, thời hạn 

góp vốn thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty; 

b) Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ phải thực hiện tái cơ cấu để bảo đảm 

tuân thủ đúng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 189 của Luật này trước ngày 01 tháng 7 

năm 2017; 

c) Các công ty không có cổ phần hoặc phần vốn góp do Nhà nước nắm giữ thực hiện góp 

vốn, mua cổ phần trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 không phải thực hiện theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 189 của Luật này nhưng không được tăng tỷ lệ sở hữu chéo. 

2. Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập 

doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật này. Hộ kinh doanh có quy mô nhỏ thực 

hiện đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của Chính phủ. 

3. Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức quản lý và 

hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp 

kinh tế với quốc phòng, an ninh. 

Điều 213. Quy định chi tiết 
Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp 

thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 78/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015 

NGHỊ ĐỊNH 
VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 

2012; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Chính phủ ban hành Nghị định về đăng ký doanh nghiệp. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ 

kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh 

nghiệp. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau: 

1. Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký doanh

nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của

Nghị định này; 

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh;

4. Cơ quan thuế;

5. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh

nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong 

thông tin về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký 

thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các nghĩa vụ 

đăng ký, thông báo khác theo quy định của Nghị định này. 

2. Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là hệ thống thông tin nghiệp vụ

chuyên môn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan có liên quan xây dựng và vận hành để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các 

nghiệp vụ khác đối với dữ liệu để phục vụ công tác đăng ký doanh nghiệp. 

3. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là cổng thông tin điện tử để các tổ

chức, cá nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; truy cập thông tin về đăng 

ký doanh nghiệp; công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và phục vụ công tác cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh. 

4. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh

nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và tình trạng 
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pháp lý của doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có giá 

trị pháp lý là thông tin gốc về doanh nghiệp. 

5. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là việc người thành lập doanh nghiệp hoặc 

doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp. 

6. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được nộp 

qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bao gồm các giấy tờ theo quy định 

như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp qua mạng điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy. 

7. Văn bản điện tử là dữ liệu điện tử được tạo trực tuyến hoặc được quét (scan) từ văn bản 

giấy theo định dạng “.doc” hoặc “.pdf” và thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản 

giấy. 

8. Chữ ký số công cộng là một dạng chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật về chữ ký 

số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. 

9. Tài khoản đăng ký kinh doanh là tài khoản được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp, cấp cho tổ chức, cá nhân để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử. Tài khoản đăng ký kinh doanh được sử dụng để xác thực hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp qua mạng điện tử trong trường hợp người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp 

không sử dụng chữ ký số công cộng. 

10. Bản sao hợp lệ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là bản sao được cấp từ sổ 

gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc 

bản sao đã được đối chiếu với bản chính. 

11. Số hóa hồ sơ là việc quét dữ liệu có sẵn trên giấy nhằm chuyển dữ liệu dạng văn bản 

giấy sang dạng văn bản điện tử. 

12. Chuẩn hóa dữ liệu là việc thực hiện các bước rà soát, kiểm tra đối chiếu và bổ sung, hiệu 

đính thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp 
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông 

tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều người đại 

diện theo pháp luật, chữ ký của những người đại diện theo pháp luật trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp có giá trị pháp lý như nhau. 

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp và người 

thành lập doanh nghiệp. 

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông 

của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác hoặc giữa doanh nghiệp với tổ chức, cá 

nhân khác. 

Điều 5. Quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp của người 

thành lập doanh nghiệp 
1. Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là quyền của cá nhân, tổ chức và 

được Nhà nước bảo hộ. 

2. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan. 

3. Nghiêm cấm cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan khác gây phiền hà đối với tổ 

chức, cá nhân trong khi tiếp nhận hồ sơ và giải quyết việc đăng ký doanh nghiệp. 

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp không được 

ban hành các quy định về đăng ký doanh nghiệp áp dụng riêng cho ngành hoặc địa phương 

mình. Những quy định về đăng ký doanh nghiệp do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng 
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nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ban hành trái với quy định tại Khoản này hết hiệu lực 

thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. 

Điều 6. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
1. Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. 

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp cho các doanh nghiệp thành lập và hoạt 

động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp quy định tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp và được ghi trên cơ sở thông tin trong hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là Giấy chứng 

nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không phải là 

giấy phép kinh doanh. 

3. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh được lưu 

dưới dạng dữ liệu điện tử trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại cùng 

thời điểm có nội dung khác so với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm 

kinh doanh bằng bản giấy, Giấy chứng nhận có giá trị pháp lý là Giấy chứng nhận có nội 

dung được ghi đúng theo nội dung trong hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp. 

Điều 7. Ghi ngành, nghề kinh doanh 
1. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh 

doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành 

lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành 

kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh 

nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn, đối chiếu 

và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

2. Nội dung cụ thể của ngành kinh tế cấp bốn quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam. 

3. Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản 

quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định 

tại các văn bản quy phạm pháp luật đó. 

4. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt 

Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh 

doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó. 

5. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt 

Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký 

kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời 

thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh 

doanh mới. 

6. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành 

kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành 

kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay 

dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp 

phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi. 

7. Việc ghi ngành, nghề kinh doanh quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này thực hiện theo 

quy định tại Khoản 6 Điều này; trong đó, ngành, nghề kinh doanh chi tiết được ghi theo 

ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. 
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8. Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ 

khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó 

trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc 

thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

9. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền 

về việc doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không 

đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh ra Thông 

báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện. Trường hợp doanh nghiệp không tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện theo yêu cầu, cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp báo cáo 

theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không 

báo cáo giải trình, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp. 

Điều 8. Mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, mã số địa 

điểm kinh doanh 
1. Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này 

đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp. 

2. Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không 

được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số 

doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực. 

3. Mã số doanh nghiệp được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp. 

4. Cơ quan quản lý nhà nước thống nhất sử dụng mã số doanh nghiệp để quản lý và trao đổi 

thông tin về doanh nghiệp. 

5. Mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện 

của doanh nghiệp. 

6. Mã số của địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 

đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh. 

7. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện bị chấm dứt hiệu lực mã số 

thuế do vi phạm pháp luật về thuế thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện không 

được sử dụng mã số thuế trong các giao dịch kinh tế, kể từ ngày cơ quan thuế thông báo 

công khai về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. 

8. Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu 

lực thi hành nhưng chưa được cấp mã số đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp 

với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế 13 số, sau đó thực hiện thủ tục thay đổi nội dung 

đăng ký hoạt động tại Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định. 

9. Đối với các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy 

chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), mã số doanh nghiệp 

là mã số thuế do cơ quan thuế đã cấp cho doanh nghiệp. 

Điều 9. Số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục 

đăng ký doanh nghiệp. 

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp hoặc 

doanh nghiệp nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định. 

Điều 10. Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 

chiếu Việt Nam còn hiệu lực. 

2. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu 

nước ngoài còn hiệu lực. 
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Điều 11. Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp 
Trường hợp người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá 

nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, khi thực hiện thủ tục, 

người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy 

định tại Điều 10 Nghị định này, kèm theo: 

1. Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc 

doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp 

và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng 

ký doanh nghiệp; hoặc 

2. Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan 

đến đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 12. Cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng 
1. Cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng là việc cấp đăng ký doanh nghiệp 

không thực hiện thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

2. Việc phối hợp giải quyết thủ tục cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng giữa 

cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế thực hiện theo quy trình luân chuyển hồ sơ 

bằng bản giấy. 

3. Căn cứ vào thời gian dự kiến khắc phục sự cố hoặc nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp bất khả kháng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo 

trước về thời gian dự kiến để cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp theo quy trình dự phòng. 

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc cấp đăng ký doanh nghiệp theo 

quy trình dự phòng, cơ quan đăng ký kinh doanh phải cập nhật dữ liệu, thông tin mới đã cấp 

cho doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Chương II 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ QUẢN 

LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

Điều 13. Cơ quan đăng ký kinh doanh 
1. Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 

đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung 

là cấp huyện), bao gồm: 

a) Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung 

là Phòng Đăng ký kinh doanh). 

Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc 

Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh. 

Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có thể thành lập thêm một hoặc hai Phòng 

Đăng ký kinh doanh và được đánh số theo thứ tự. Việc thành lập thêm Phòng Đăng ký kinh 

doanh do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư. 

b) Ở cấp huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện 

nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 15 Nghị định này (sau đây gọi chung là 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện). 

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có tài khoản và con dấu riêng. 

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh 
1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

2. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa 

phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

3. Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục thuế 
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địa phương, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của 

pháp luật. 

4. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo 

quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp. 

5. Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp 

theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp và 

người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp. 

6. Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 

theo quy định tại Khoản 9 Điều 7 Nghị định này. 

7. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thuộc các trường 

hợp quy định tại Khoản 1 Điều 62 Nghị định này. 

8. Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện 
1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc 

từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

2. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về hộ kinh doanh hoạt động trên 

phạm vi địa bàn; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Đăng ký kinh doanh, 

cơ quan thuế cấp huyện về tình hình đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn. 

3. Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra hộ kinh doanh 

theo nội dung trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn hộ kinh doanh và người thành 

lập hộ kinh doanh về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. 

4. Yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo tình hình kinh doanh khi cần thiết; 

5. Yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi 

phát hiện hộ kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh. 

6. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp quy định tại 

Khoản 1 Điều 78 Nghị định này. 

7. Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 16. Quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp 
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Trình cấp có thẩm quyền ban hành, ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp 

luật về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, văn bản hướng dẫn về chuyên môn, 

nghiệp vụ, biểu mẫu, chế độ báo cáo phục vụ công tác đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ 

kinh doanh và việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; 

b) Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp cho cán bộ làm công tác 

đăng ký doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân có yêu cầu; đôn đốc, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra 

việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp; 

c) Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh 

nghiệp, tình trạng pháp lý và báo cáo tài chính của doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho các cơ quan có liên quan của Chính phủ, cho tổ chức, 

cá nhân có yêu cầu; 

d) Hướng dẫn Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu 

đăng ký doanh nghiệp tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; 

đ) Tổ chức xây dựng, quản lý, phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp; hướng dẫn việc xây dựng kinh phí phục vụ vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp tại địa phương; 

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trong việc kết nối giữa Hệ thống thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin đăng ký thuế; 

g) Phát hành ấn phẩm thông tin doanh nghiệp để thực hiện đăng thông tin về đăng ký doanh 

nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trên toàn quốc; 

h) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp. 

2. Bộ Tài chính: 
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a) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc kết nối giữa Hệ thống thông tin quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin đăng ký thuế nhằm cung cấp mã số doanh 

nghiệp, mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, mã số địa điểm kinh doanh phục vụ đăng 

ký doanh nghiệp và trao đổi thông tin về doanh nghiệp; 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, phí cung cấp thông tin và công bố nội 

dung về đăng ký doanh nghiệp. 

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn việc xác định nội 

dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo. 

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

của mình có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện pháp luật về điều kiện kinh doanh; kiểm tra, 

thanh tra, xử lý vi phạm việc chấp hành các điều kiện kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý 

nhà nước; rà soát và công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ danh mục các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước và gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí đủ nhân lực, kinh phí và 

nguồn lực khác cho cơ quan đăng ký kinh doanh để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, quyền 

hạn quy định tại Nghị định này. 

Chương III 

ĐĂNG KÝ TÊN DOANH NGHIỆP 

Điều 17. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn 
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không được đặt tên doanh nghiệp trùng 

hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc 

đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản. 

2. Các trường hợp sau đây được coi là gây nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp đã đăng 

ký: 

a) Các trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Doanh nghiệp; 

b) Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký. 

3. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài không được trùng với tên viết bằng tiếng 

nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký. Tên viết tắt của doanh nghiệp không được trùng 

với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký. Việc chống trùng tên tại Khoản này áp dụng 

trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu 

lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản. 

4. Các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng 

thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) có tên trùng, tên gây nhầm lẫn với tên doanh 

nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc 

phải đăng ký đổi tên. 

5. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có tên trùng và tên gây 

nhầm lẫn tự thương lượng với nhau để đăng ký đổi tên doanh nghiệp hoặc bổ sung tên địa 

danh để làm yếu tố phân biệt tên doanh nghiệp. 

Điều 18. Các vấn đề khác liên quan đến đặt tên doanh nghiệp 
1. Tên doanh nghiệp bao gồm hai thành tố: 

a) Loại hình doanh nghiệp; 

b) Tên riêng của doanh nghiệp. 

2. Trước khi đăng ký tên doanh nghiệp, doanh nghiệp tham khảo tên các doanh nghiệp đã 

đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

3. Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của 

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh là 

quyết định cuối cùng. 
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4. Các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng 

thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) được tiếp tục sử dụng tên doanh nghiệp đã 

đăng ký và không bắt buộc phải đăng ký đổi tên. 

Điều 19. Xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công 

nghiệp 
1. Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã 

được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận 

của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó. Trước khi đăng ký đặt tên 

doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể tham khảo các nhãn 

hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa 

lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp. 

2. Căn cứ để xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được thực 

hiện theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đặt tên doanh nghiệp xâm phạm 

quyền sở hữu công nghiệp. Trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công 

nghiệp thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký đổi tên. 

3. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có quyền đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu 

doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay đổi tên gọi cho phù 

hợp. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có nghĩa vụ cung cấp cho Phòng Đăng ký kinh 

doanh các tài liệu cần thiết theo quy định tại Khoản 4 Điều này. 

4. Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu doanh nghiệp xâm phạm đổi tên doanh 

nghiệp khi nhận được thông báo của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp về việc quyền sở 

hữu công nghiệp bị xâm phạm. Kèm theo thông báo của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp 

phải có: 

a) Bản sao hợp lệ văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng tên doanh 

nghiệp là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; 

b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn 

địa lý; bản trích lục Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ do cơ 

quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận nhãn 

hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu 

công nghiệp cấp. 

5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ giấy tờ theo quy định tại 

Khoản 4 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu doanh nghiệp có tên 

xâm phạm đổi tên doanh nghiệp và tiến hành thủ tục thay đổi tên trong thời hạn 02 tháng, kể 

từ ngày ra Thông báo. Sau thời hạn trên, nếu doanh nghiệp không thay đổi tên theo yêu cầu, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo 

quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

6. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm ra quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính, theo đó áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi tên doanh nghiệp hoặc 

buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không 

thực hiện trong thời hạn do pháp luật quy định thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm 

thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp báo cáo giải trình theo 

quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp 

không báo cáo, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp. 

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết Điều này. 

Điều 20. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 
1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 

41 Luật Doanh nghiệp. 

2. Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh 

nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt 
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3. Phần tên riêng trong tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh 

nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”. 

4. Đối với những doanh nghiệp nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do 

yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức 

lại. 

Chương IV 

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ HOẠT 

ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

Điều 21. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân 
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư 

nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này. 

Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh 
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

2. Điều lệ công ty. 

3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp 

danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ 

phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức. 

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: 

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với 

trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân; 

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương 

đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này 

của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người 

thành lập doanh nghiệp là tổ chức; 

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc 

tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên 
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

2. Điều lệ công ty. 

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 

này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp. 

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 

Điều 78 Luật Doanh nghiệp. 

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: 

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở 

hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân; 

b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương 

đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường 

hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); 

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà 

đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu 

tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở 

hữu công ty là tổ chức. 
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Điều 24. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở 

chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập 
1. Trường hợp chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, ngoài giấy tờ quy định tại 

Điều 22, Điều 23 Nghị định này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của các công ty mới thành lập 

phải có Nghị quyết chia công ty theo quy định tại Điều 192 Luật Doanh nghiệp, bản sao hợp 

lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty và bản sao hợp 

lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị 

chia. 

2. Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, ngoài giấy tờ quy định tại 

Điều 22, Điều 23 Nghị định này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty được tách phải có 

Nghị quyết tách công ty theo quy định tại Điều 193 Luật Doanh nghiệp, bản sao hợp lệ biên 

bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, 

của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty và bản sao hợp lệ 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách. 

3. Trường hợp hợp nhất một số công ty thành một công ty mới, ngoài giấy tờ quy định tại 

Điều 22, Điều 23 Nghị định này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp nhất phải có 

thêm các giấy tờ quy định tại Điều 194 Luật Doanh nghiệp và bản sao hợp lệ Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất. 

4. Trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty vào một công ty khác, ngoài giấy tờ quy 

định tại Chương VI Nghị định này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập 

phải có thêm các giấy tờ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và bản sao hợp lệ Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty nhận sáp 

nhập và các công ty bị sáp nhập. 

Điều 25. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp 
1. Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm: 

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp; 

c) Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy 

định tại Điều 10 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là 

cá nhân và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương 

đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức; 

d) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc 

hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một 

phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc 

huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc 

tổ chức khác. 

2. Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm: 

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp; 

c) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 

này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ 

quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương 

đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức; 

d) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 

này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp. 

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực 

cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty 
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trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 

Điều 78 Luật Doanh nghiệp. 

Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu 

công ty là tổ chức; 

đ) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn 

tất việc chuyển nhượng; 

e) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi loại hình công ty. 

3. Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ 

đăng ký chuyển đổi bao gồm: 

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp; 

c) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh 

sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý; 

d) Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp 

chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; bản sao hợp lệ một 

trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của các thành viên 

công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ 

chức; 

đ) Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng 

toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư 

nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn; 

e) Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm 

hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó; 

g) Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp 

tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của 

doanh nghiệp tư nhân. 

4. Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại, 

hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm: 

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp; 

c) Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của 

Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty; 

d) Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư 

nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 và Khoản 4 

Điều 23 Luật Doanh nghiệp; 

đ) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc 

chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư. 

5. Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong trường hợp nhận thừa kế được thực hiện 

như quy định đối với trường hợp chuyển đổi loại hình tương ứng, trong đó, hợp đồng 

chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng 

văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. 

Điều 26. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng 
1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng, đơn vị phụ thuộc, 

thông báo lập địa điểm kinh doanh của tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định tại Nghị 

định này tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ 

giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định người đại diện tổ chức tín dụng 

được kiểm soát đặc biệt, hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thực hiện theo 

quy định tại Điều 43 Nghị định này. Trong đó, Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của 
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Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Quyết định 

và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ 

biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần được thay thế bằng bản sao hợp 

lệ quyết định chỉ định người đại diện tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

3. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định tổ chức tín 

dụng khác thực hiện việc tham gia góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng được kiểm 

soát đặc biệt, hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy 

định tương ứng tại Nghị định này, trong đó, Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội 

đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Quyết định và 

bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ 

biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng hoặc 

giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng được thay thế bằng bản sao hợp lệ quyết 

định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Điều 27. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 

hồ sơ theo quy định tại Nghị định này tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt 

trụ sở chính. 

2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi: 

a) Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định này; 

b) Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Giấy đề nghị 

đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp; 

c) Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

d) Đã nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên 

nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. 

4. Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, 

chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải 

các văn bản trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sau khi được số hóa vào Hệ thống thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 28. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 
1. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận 

về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ. 

2. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo 

quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng 

văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một 

Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

3. Nếu quá thời hạn trên mà không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy 

xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc không được thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc 

không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người 

thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật 

về khiếu nại, tố cáo. 

Điều 29. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Doanh nghiệp. 
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2. Doanh nghiệp có thể nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng 

Đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký và nộp phí để nhận qua đường bưu điện. 

3. Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý kể từ ngày 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có 

quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 

4. Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Phòng Đăng ký kinh doanh cấp bản sao Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định. 

Điều 30. Chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp 
1. Trường hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so 

với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo và hướng 

dẫn doanh nghiệp hoặc trực tiếp thực hiện việc hiệu đính thông tin theo quy định. 

2. Trường hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp bị thiếu hoặc chưa chính xác so với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy do quá trình chuyển đổi dữ liệu, Phòng Đăng ký 

kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp hoặc trực tiếp bổ sung, cập nhật thông tin theo quy 

định. 

3. Doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, email khi thay 

đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

4. Việc triển khai công tác chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ, cập nhật và chuyển đổi bổ sung 

dữ liệu đăng ký doanh nghiệp đối với các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trước ngày Nghị định 

này có hiệu lực thi hành được thực hiện theo kế hoạch hàng năm của Phòng Đăng ký kinh 

doanh. 

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết thi hành Điều này. 

Điều 31. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp 
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin 

đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ 

quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội. Các cơ quan sử dụng 

thông tin về đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp không được yêu 

cầu doanh nghiệp cung cấp các thông tin mà Phòng Đăng ký kinh doanh đã gửi. 

2. Định kỳ hàng tháng, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi danh sách kèm thông tin về các 

doanh nghiệp đã đăng ký trong tháng trước đó đến cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp, 

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 

chính. 

3. Việc cung cấp, trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh 

với các cơ quan quản lý nhà nước khác thực hiện bằng hình thức gửi hồ sơ bằng bản giấy 

hoặc qua mạng điện tử. 

4. Các tổ chức, cá nhân có thể đề nghị để được cung cấp thông tin về nội dung đăng ký 

doanh nghiệp, tình trạng pháp lý và báo cáo tài chính của doanh nghiệp thông qua cổng 

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh 

hoặc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phải trả phí theo quy định. 

Điều 32. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp 
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải nộp phí, lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có 

thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng 

Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Phí, lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp sẽ không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

2. Phương thức thanh toán phí, lệ phí qua mạng điện tử được hỗ trợ trên Cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phí sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử không được tính 
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trong phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và phí 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

3. Khi phát sinh lỗi giao dịch trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử, tổ chức, cá 

nhân thanh toán phí, lệ phí qua mạng điện tử liên hệ với tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ 

thanh toán điện tử để được giải quyết. 

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và việc sử dụng phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, 

phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh 

nghiệp đảm bảo bù đắp một phần chi phí cho hoạt động của cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Điều 33. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm 

kinh doanh 
1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện: 

Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập 

chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng 

đại diện. Nội dung Thông báo gồm: 

a) Mã số doanh nghiệp; 

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; 

c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập; 

d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện; 

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện; 

e) Thông tin đăng ký thuế; 

g) Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 

pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng 

đại diện; 

h) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công 

ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối 

với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; 

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện; 

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 

này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện. 

2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh: 

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh 

nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi 

doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ 

ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh 

doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm: 

a) Mã số doanh nghiệp; 

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp 

địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt 

trụ sở); 

c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh; 

d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh; 

đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 

pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh; 

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp 

địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi 

nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. 
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3. Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin 

vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. 

4. Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi 

doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại 

diện đặt trụ sở gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 

chính. 

5. Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo 

quy định của pháp luật nước đó. 

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở 

nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi 

doanh nghiệp đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung 

thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 34. Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu 
1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh 

nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức 

và nội dung như nhau. 

2. Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh 

nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký 

kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông 

báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông 

báo bao gồm: 

a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện; 

b) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu. 

3. Khi nhận thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, 

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải mẫu 

con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

4. Phòng Đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp 

pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và 

tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu. 

5. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con 

dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện mới thì thông báo về việc đăng tải 

thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của các lần trước 

đó không còn hiệu lực. 

Chương V 

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ 

Điều 35. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 
1. Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

Phòng Đăng ký kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông 

tin, thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

2. Tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản 

giấy. 
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Điều 36. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ 
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu 

sau: 

1. Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như 

hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải 

được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. 

2. Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong 

các văn bản điện tử. 

3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công 

cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp. 

Điều 37. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số 

công cộng 
1. Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng 

ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp. 

2. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được 

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

3. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng 

ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi 

nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông 

báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

4. Quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử quy định tại Điều này cũng áp dụng 

đối với việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

Điều 38. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh 
1. Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng 

thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản 

đăng ký kinh doanh. 

2. Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông 

tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy 

trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

3. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được 

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

4. Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét, gửi thông báo qua mạng điện tử cho 

doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ. Khi hồ 

sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh 

gửi thông tin sang cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh 

nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh 

nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

6. Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người 

đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo 

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh 

doanh. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng 

bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng 

ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện. 

6. Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ 

sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 
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Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ 

sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

7. Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ 

nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ 

sơ không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy 

thì được coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định 

này. 

8. Quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử quy định tại Điều này cũng áp dụng 

đối với việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

Điều 39. Xử lý vi phạm, khiếu nại và giải quyết tranh chấp liên quan đến chữ ký số 

công cộng, Tài khoản đăng ký kinh doanh 
Việc xác định và xử lý các tranh chấp, khiếu nại và hành vi vi phạm liên quan đến việc quản 

lý, sử dụng chữ ký số công cộng, Tài khoản đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

Chương VI 

HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ 

DOANH NGHIỆP 

Điều 40. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp 
1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục 

với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. 

2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng 

Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

(trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); 

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; 

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng 

thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ 

đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; 

quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. 

Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp 

lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

3. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng 

Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

(trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); 

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; 

c) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác 

quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp. 

Kèm theo Thông báo phải có: 

- Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty; 

- Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh 

sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; 

danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền 
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của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh 

đối với công ty hợp danh; 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, 

của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty 

đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới 

trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây 

doanh nghiệp đã đăng ký. 

4. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa 

vụ của doanh nghiệp. 

Điều 41. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp 
1. Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm: 

a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); 

b) Tên dự kiến thay đổi; 

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng 

thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ 

đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; 

Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. 

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp 

lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự 

kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. 

3. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh 

nghiệp. 

Điều 42. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh 
Trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, tiếp nhận thành viên hợp danh mới theo 

quy định tại Điều 180, Điều 181 Luật Doanh nghiệp, công ty hợp danh gửi Thông báo đến 

Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: 

1. Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

(trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); 

2. Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp 

khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú của thành viên hợp danh mới, 

của thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh; 

3. Chữ ký của tất cả thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ 

thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh; 

4. Những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. 

Kèm theo Thông báo phải có bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy 

định tại: Điều 10 Nghị định này của thành viên hợp danh mới. 

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ 

của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Điều 43. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu 

hạn, công ty cổ phần 
1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau: 

a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật; 

b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm 

đại diện theo pháp luật của công ty; 
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c) Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; 

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ 

phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại 

diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; 

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần 

trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung 

của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của 

công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp. 

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. 

2. Nội dung Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

(trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); 

b) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác 

quy định tại Điều 10 Nghị định này, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại 

diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật 

của công ty; 

c) Họ, tên và chữ ký của một trong những cá nhân sau: 

Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là cá 

nhân. 

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức. 

Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thi người ký 

thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 

là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới 

được Hội đồng quản trị bầu. 

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản 

trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà 

không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty 

thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty 

hoặc các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi 

người đại diện theo pháp luật của công ty. 

Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao 

Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cho doanh nghiệp. 

Điều 44. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp 
1. Trường hợp công ty đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh công ty hợp danh, công 

ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông 

báo gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường 

hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); 

b) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân 

hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này hoặc số quyết định thành lập, mã số 

doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; 

c) Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên hoặc của mỗi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; 

d) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn; 
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đ) Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 

pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại 

diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty 

hợp danh. 

2. Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, kèm theo Thông báo quy định tại 

Khoản 1 Điều này phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành 

viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông 

đối với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài 

đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư. 

3. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng 

vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau 

khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều này, 

hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có: 

a) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành 

cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao 

Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào 

bán cổ phần; 

b) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc 

đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần. 

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. 

4. Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các 

khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm 

báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. 

5. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp 

lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Điều 45. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên 
1. Trường hợp tiếp nhận thành viên mới, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh 

doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

(trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, quốc 

tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy 

định tại Điều 10 Nghị định này đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn 

góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp 

vốn của các thành viên mới; 

c) Phần vốn góp đã thay đổi của các thành viên sau khi tiếp nhận thành viên mới; 

d) Vốn điều lệ của công ty sau khi tiếp nhận thành viên mới; 

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. 

Kèm theo Thông báo phải có: 

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận 

thành viên mới; 

- Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty; 

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy 

định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền 

tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng 

thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của thành viên là cá nhân; 
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- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn 

góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu 

tư. 

Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi 

trong Điều lệ công ty. 

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ 

của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

2. Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, công ty gửi Thông báo 

đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

(trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); 

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân 

hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này 

đối với cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển 

nhượng; 

c) Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng; 

d) Thời điểm thực hiện chuyển nhượng; 

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. 

Kèm theo Thông báo phải có: 

- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng; 

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy 

định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền 

tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ 

chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của thành viên mới là cá nhân; 

- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn 

góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu 

tư. 

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ 

của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

3. Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký 

kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

(trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); 

b) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác 

quy định tại Điều 10 Nghị định này, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế 

và của từng người nhận thừa kế; 

c) Thời điểm thừa kế; 

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. 

Kèm theo Thông báo phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của 

người thừa kế; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp quy định 

tại Điều 10 Nghị định này của người thừa kế. 

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ 

của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

4. Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp 

vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Luật Doanh nghiệp, công ty gửi Thông báo đến 

Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

(trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); 

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, quốc 
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tịch, phần vốn góp của thành viên không thực hiện cam kết góp vốn và của người mua phần 

vốn góp chưa góp được chào bán; 

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. 

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành 

viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn, danh sách các thành 

viên còn lại của công ty. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ 

những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. 

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ 

của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

5. Đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp: 

Việc đăng ký thay đổi thành viên trong trường hợp tặng cho phần vốn góp được thực hiện 

như đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, trong 

đó, hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng 

được thay bằng hợp đồng tặng cho phần vốn góp. 

Điều 46. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
1. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc 

một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. Hồ sơ 

đăng ký thay đổi bao gồm: 

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc người đại diện 

theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của 

chủ sở hữu mới ký; 

b) Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị 

định này của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá 

nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương 

khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện 

theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại 

Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở 

hữu cho người được ủy quyền; 

c) Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty; 

d) Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng 

vốn; 

đ) Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn 

góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu 

tư. 

2. Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết 

định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, hồ sơ đăng ký 

thay đổi thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này, trong đó, quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty được sử dụng thay thế cho hợp đồng 

chuyển nhượng hoặc các giấy tờ hoàn tất việc chuyển nhượng. 

3. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế 

thì công ty đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. Hồ sơ bao gồm: 

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu mới hoặc người đại 

diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký; 

b) Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty; 

c) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 

này của chủ sở hữu mới; 

d) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế. 

4. Trường hợp có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần 

vốn của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty đăng ký chuyển 

đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Hồ sơ đăng ký 

chuyển đổi bao gồm: 

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 
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b) Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty chuyển đổi; 

c) Danh sách thành viên; 

d) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 

này của các thành viên đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên là 

tổ chức; 

đ) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được 

thừa kế. 

5. Việc đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong 

trường hợp tặng cho toàn bộ phần vốn góp thực hiện như đối với trường hợp chuyển nhượng 

phần vốn góp quy định tại Khoản 1 Điều này. Trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp, hợp đồng tặng cho phần vốn góp được sử dụng thay thế cho hợp đồng 

chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng. 

6. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp 

lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Điều 47. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho 

doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích 
Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp 

tư nhân chết, mất tích thì người mưa, người được tặng cho, người được thừa kế phải đăng 

ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm: 

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng 

cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng 

cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người được thừa kế đối với trường hợp chủ doanh 

nghiệp tư nhân chết, mất tích; 

2. Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị 

định này của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế; 

3. Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn 

tất việc chuyển nhượng đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; Bản sao 

hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế. 

Khi nhận hồ sơ đăng ký thay đổi của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy 

biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

cho doanh nghiệp. 

Điều 48. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh 
1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện phải thực hiện 

các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật 

về thuế. 

2. Khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi 

nhánh, văn phòng đại diện. Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký 

kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký 

hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng 

ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

3. Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông 

báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng đăng 

ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến. 
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Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn 

phòng đại diện dự định chuyển đến trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và gửi 

thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây chi nhánh, văn phòng đại diện đặt 

trụ sở. 

Điều 49. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh 
1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến 

Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

(trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); 

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi; 

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, 

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng 

thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ 

đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; 

quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về 

việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những 

nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty. 

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp 

lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp cho doanh nghiệp. 

3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 

03 ngày làm việc. 

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với 

Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường 

hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp 

luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

Điều 50. Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân 
1. Trường hợp tăng, giảm vốn đầu tư đã đăng ký, chủ doanh nghiệp tư nhân phải gửi Thông 

báo về việc thay đổi vốn đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội 

dung Thông báo gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

(trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); 

b) Mức vốn đầu tư đã đăng ký, mức vốn đăng ký thay đổi và thời điểm thay đổi vốn đầu tư; 

c) Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân. 

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ 

của hồ sơ, thay đổi thông tin về vốn đầu tư của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

2. Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân không 

hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong 

thời hạn 03 ngày làm việc. 

3. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư 

nhân đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay 

đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy 

định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 
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Điều 51. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần 
1. Cổ đông sáng lập quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp là cổ đông sáng lập 

được kê khai trong Danh sách cổ đông sáng lập và nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại 

thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp. 

2. Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán 

hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, công ty gửi Thông báo đến 

Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

(trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); 

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập đối với cổ 

đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng 

thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với cổ đông sáng lập là 

cá nhân; 

c) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác 

quy định tại Điều 10 Nghị định này và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. 

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ 

của hồ sơ, thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là 

cổ đông công ty theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp và xóa tên 

khỏi Danh sách cổ đông sáng lập của công ty. 

3. Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ 

phần, kèm theo các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này, hồ sơ thông báo phải có: 

a) Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi; 

b) Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển 

nhượng; 

c) Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn 

góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu 

tư. 

4. Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh 

nghiệp khác, việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập thực hiện như trường hợp đăng ký thay 

đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần quy định tại Khoản 3 Điều này. Trong hồ 

sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hợp đồng sáp nhập hoặc quyết định 

tách công ty hoặc hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp được sử dụng thay thế cho hợp đồng 

chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng. 

5. Việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp tặng cho, thừa kế cổ phần được 

thực hiện như quy định đối với trường hợp thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do 

chuyển nhượng cổ phần quy định tại Khoản 3 Điều này, trong đó, hợp đồng chuyển nhượng 

hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng 

cho cổ phần hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. 

6. Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần không hợp lệ, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 

03 ngày làm việc. 

7. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần với 

Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường 

hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp 

luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 
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Điều 52. Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần 

chưa niêm yết 
1. Trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài 

theo quy định tại  Khoản 3 Điều 32 Luật Doanh nghiệp, công ty gửi Thông báo đến Phòng 

Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

(trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); 

b) Thông tin của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: Tên, địa chỉ trụ 

sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ thường trú của cổ 

đông là cá nhân; loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ 

phần và loại cổ phần chuyển nhượng; 

c) Thông tin của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần: Tên, địa 

chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ thường trú của 

cổ đông là cá nhân; số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ 

phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty; 

d) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác 

quy định tại Điều 10 Nghị định này và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. 

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng 

cổ đông về việc thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; danh sách các cổ đông là nhà 

đầu tư nước ngoài khi đã thay đổi; hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ 

chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng; bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc giấy tờ 

tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại 

Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng 

đối với cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ Chứng 

minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 

Nghị định này của cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là cá nhân; văn bản của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư 

nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư. 

Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa 

đổi trong Điều lệ công ty. 

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ 

của hồ sơ, thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh 

doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh 

nghiệp. 

2. Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không hợp lệ, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong 

thời hạn 03 ngày làm việc. 

3. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài với 

Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường 

hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp 

luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

Điều 53. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế 
1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung 

đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi 

doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

Nội dung Thông báo gồm: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

b) Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế. 

2. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Thông báo, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. 
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Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về 

việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Điều 54. Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông 

là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê 

doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền 
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên 

lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác của người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm 

soát viên, doanh nghiệp gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh 

nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính theo quy định tại 

Điều 12 Luật Doanh nghiệp. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin 

về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông 

là cá nhân nước ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ 

phần và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy quyền của 

cổ đông là tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông 

tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính 

theo quy định tại Khoản 3 Điều 171 Luật Doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, 

công ty cổ phần gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 

chính theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp. 

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê doanh nghiệp có hiệu lực 

thi hành, chủ doanh nghiệp tư nhân phải thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi 

doanh nghiệp có trụ sở chính theo quy định tại Điều 186 Luật Doanh nghiệp. 

5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi về thông tin người đại diện theo 

ủy quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty gửi thông 

báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

6. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp 

lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Điều 55. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 
1. Việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 33 Luật 

Doanh nghiệp. 

2. Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông 

sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nộp phí để công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp. 

3. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp lên Cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 56. Các trường hợp không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp 
1. Doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp trong các trường hợp sau: 

a) Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc 

trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

b) Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; 

c) Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an. 

2. Doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều này được tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau: 
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a) Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm 

của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được 

Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận; 

b) Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải 

thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay 

đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi; 

c) Đã thực hiện quyết định của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án và có ý kiến chấp thuận 

của Tòa án, Cơ quan thi hành án. 

Chương VII 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH, CẤP LẠI GIẤY 

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, THU 

HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

Điều 57. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối 

với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 
1. Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh 

nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh đã đăng ký. 

2. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm 

ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi 

thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc 

tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không 

được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo 

tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không 

được quá hai năm. 

3. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có quyết định 

và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối 

với công ty hợp danh. 

4. Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận 

thông báo tạm ngừng kinh doanh, thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo 

của doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc 

doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh 

doanh trước thời hạn đã thông báo. Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin doanh nghiệp 

đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đến cơ 

quan thuế để phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. 

Điều 58. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do 

bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị 

cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, 

thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn 
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chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo 

để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh 

doanh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp. 

3. Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, 

không chính xác thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ 

sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

của doanh nghiệp. 

4. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các lần trước đó không còn hiệu lực. 

Điều 59. Trình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp 
1. Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục 

chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh 

nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh. 

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể quy định tại 

Khoản 1 Điều 202 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến 

Phòng Đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo phải có quyết định của chủ sở hữu công ty 

đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản 

họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của 

Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty 

hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp. 

3. Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật 

Doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải 

thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của 

Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến 

Phòng đăng ký kinh doanh. 

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh 

doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, 

đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp. 

5. Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách 

nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được 

cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận 

mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 204 Luật 

Doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. 

Điều 60. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 
1. Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh 

nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh. 

Đối với việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo Thông báo phải 

có các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp, trong đó quyết định của 

doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết 

định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội 

đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 

của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội 

đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp 

danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. 
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2. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình 

trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông 

báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

3. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong trường hợp chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với 

Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Trong trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh 

doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật 

của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết 

thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng 

Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. 

Điều 61. Chấm dứt tồn tại của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập 
1. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày các công ty được chia, công ty hợp nhất, công 

ty nhận sáp nhập được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh 

doanh nơi công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập đặt trụ sở chính thực 

hiện chấm dứt tồn tại đối với các công ty này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

2. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt tồn tại chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

3. Trường hợp công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập có địa chỉ trụ sở 

chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính công ty được chia, 

công ty hợp nhất, công ty nhận sáp nhập, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty được chia, 

công ty hợp nhất, công ty nhận sáp nhập gửi thông tin cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi 

đặt trụ sở chính công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập để thực hiện chấm 

dứt tồn tại đối với công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 62. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
1. Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Khoản 

1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp và Khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Quản lý thuế. 

2. Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa 

án được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Trường hợp cần xác minh hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để làm cơ sở thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 211 

Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi văn bản đề nghị cơ quan công an xác 

định hành vi giả mạo. Cơ quan công an có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về kết quả xác 

minh theo đề nghị của Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận 

được văn bản đề nghị. Căn cứ kết luận của cơ quan công an, Phòng Đăng ký kinh doanh thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục quy định tại Khoản 1 Điều 

63 Nghị định này nêu nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo. 

Điều 63. Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
1. Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo: 

Trường hợp hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp là giả mạo thì Phòng Đăng ký kinh 

doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và ra quyết định thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp là giả mạo thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành 

vi vi phạm của doanh nghiệp và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký doanh 

nghiệp được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo và khôi phục lại Giấy chứng nhận 
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đăng ký doanh nghiệp được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời thông báo với 

cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký có cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng bị cấm thành 

lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp: 

a) Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân là 

chủ sở hữu: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký ra thông báo về hành 

vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

b) Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu, công ty cổ phần và công ty hợp danh: Phòng Đăng 

ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký ra thông báo bằng văn bản yêu cầu doanh 

nghiệp thay đổi thành viên hoặc cổ đông thuộc đối tượng không được quyền thành lập 

doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo. Quá thời hạn nói trên mà doanh 

nghiệp không đăng ký thay đổi thành viên hoặc cổ đông, thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra 

thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

3. Trường hợp doanh nghiệp vi phạm Điểm c Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, 

kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến thì 

Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

4. Trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 

Luật Doanh nghiệp thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn quy 

định tại Điểm d Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi 

thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc 

thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến thi Phòng Đăng ký kinh 

doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

5. Trường hợp doanh nghiệp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy 

định tại Khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế thì trong 

thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Khoản 31 Điều 

1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thực 

hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục quy định tại 

Khoản 3 Điều này. 

6. Sau khi nhận được Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh 

nghiệp thực hiện thủ tục giải thể theo quy định tại Điều 203 Luật Doanh nghiệp. 

7. Thông tin về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải được nhập vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và gửi sang cơ quan thuế. 

Điều 64. Khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp 
Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp và khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp: 

1. Phòng Đăng ký kinh doanh xác định doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

2. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản của cơ quan quản lý thuế đề nghị khôi 

phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp trước khi Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý đã giải thể của 

doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc trong thời hạn 

06 tháng kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp. 

Điều 65. Giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án 
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Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực 

thi hành, người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc nội dung 

khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án gửi đề nghị đến Phòng 

Đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. Hồ sơ đăng ký phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết 

định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 

Chương VIII 

ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH 

Điều 66. Hộ kinh doanh 
1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt 

Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được 

đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng 

toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. 

2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, 

quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng 

ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương. 

3. Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp 

theo quy định. 

Điều 67. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh 
1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh 

theo quy định tại Chương này. 

2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh 

trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua 

cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân. 

3. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là 

chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được 

sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại. 

Điều 68. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
1. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp cho hộ kinh doanh thành lập và hoạt 

động theo quy định tại Nghị định này. 

2. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng 

ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm. 

3. Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hộ kinh doanh có quyền hoạt động 

kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp 

kinh doanh ngành, nghề phải có điều kiện. 

4. Hộ kinh doanh có thể nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc đăng ký và trả phí để nhận qua đường bưu điện. 

5. Hộ kinh doanh có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp bản sao 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và nộp phí theo quy định. 

Điều 69. Nguyên tắc áp dụng trong đăng ký hộ kinh doanh 
1. Hộ kinh doanh, người thành lập hộ kinh doanh tự kê khai hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin 

kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. 

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng 

ký hộ kinh doanh, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của người thành lập 

hộ kinh doanh, hộ kinh doanh. 

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện không giải quyết tranh chấp giữa các cá nhân 

trong hộ kinh doanh với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác. 

Điều 70. Số lượng hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh 
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Hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi đăng ký 

thành lập hộ kinh doanh hoặc đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký. 

Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh 
1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh 

doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung 

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm: 

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu 

có); 

b) Ngành, nghề kinh doanh; 

c) Số vốn kinh doanh; 

d) Số lao động; 

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng 

minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với 

hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân 

thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành 

lập. 

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công 

dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ 

kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân 

về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân 

thành lập. 

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh; 

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này; 

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định. 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng 

văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh. 

3. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận 

được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền 

khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

4. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện 

gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh. 

Điều 72. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh 
Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố 

định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi 

đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua 

giao dịch. Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài 

địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho 

cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh 

doanh. 

Điều 73. Đặt tên hộ kinh doanh 
1. Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây: 

a) Loại hình “Hộ kinh doanh”; 

b) Tên riêng của hộ kinh doanh. 

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có 

thể kèm theo chữ số, ký hiệu. 
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2. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và 

thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh. 

3. Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ 

kinh doanh. 

4. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký 

trong phạm vi huyện. 

Điều 74. Ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh 
1. Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh 

ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi 

nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin 

về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

2. Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có 

đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong 

suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều 

kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền 

của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

3. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có 

thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng 

không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh 

có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 75. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 
1. Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi 

với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo trình tự, thủ tục như sau: 

a) Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. 

b) Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh 

doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện 

thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 

03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 

c) Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký 

thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh cũ. 

2. Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi thông báo về việc chuyển địa chỉ đến 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới. Kèm theo thông báo 

phải có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với 

trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước 

công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia 

hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình. 

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ cho hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh 

doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký. 

Điều 76. Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 
1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp 

quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm. 
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2. Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng 

kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho người 

nộp hồ sơ sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong thời 

hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh 

doanh. 

Điều 77. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 
Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt 

hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ 

thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện. 

Điều 78. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
1. Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp 

sau: 

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo; 

b) Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 

c) Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký; 

d) Kinh doanh ngành, nghề bị cấm; 

đ) Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập; 

e) Không báo cáo về tình hình kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 4 

Điều 15 Nghị định này. 

2. Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo, cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và ra 

quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

Trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo thì cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và hủy 

bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện trên cơ sở các 

thông tin giả mạo và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên 

cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp hộ kinh doanh không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 

tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc ngừng hoạt động 

kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

huyện nơi đăng ký hoặc không báo cáo về tình hình kinh doanh theo quy định tại Khoản 4 

Điều 15 Nghị định này thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo bằng văn bản 

về hành vi vi phạm và yêu cầu đại diện hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

huyện để giải trình. Sau thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong 

thông báo mà người được yêu cầu không đến báo cáo thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

huyện ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

4. Trường hợp hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề bị cấm thì cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp huyện ra Thông báo về hành vi vi phạm và ra Quyết định thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

5. Trường hợp hộ kinh doanh được thành lập bởi những người không được quyền thành lập 

hộ kinh doanh thì: 

a) Nếu hộ kinh doanh do một cá nhân thành lập và cá nhân đó không được quyền thành lập 

hộ kinh doanh thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo về hành vi vi phạm 

và ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

b) Nếu hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và một trong số cá nhân đó không 

được quyền thành lập hộ kinh doanh thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông 
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báo về hành vi vi phạm và yêu cầu hộ kinh doanh đăng ký thay đổi cá nhân đó trong thời 

hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo. Nếu quá thời hạn trên mà hộ kinh doanh không 

đăng ký thay đổi thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo về hành vi vi 

phạm và ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

Điều 79. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
1. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu 

hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh. 

2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ, trình 

tự, thủ tục theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo yêu cầu hộ 

kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 

gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của hộ kinh doanh. 

3. Trường hợp hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước đó không còn hiệu lực. 

Chương IX 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 80. Xử lý vi phạm, khen thưởng 
1. Cán bộ, công chức yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ, đặt thêm 

các thủ tục, điều kiện đăng ký doanh nghiệp trái với Nghị định này; có hành vi gây khó 

khăn, phiền hà đối với tổ chức, cá nhân trong khi giải quyết việc đăng ký doanh nghiệp, 

trong kiểm tra các nội dung đăng ký doanh nghiệp thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cán bộ làm công tác đăng ký doanh nghiệp hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao được khen thưởng theo quy định. 

Điều 81. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc chuyển đổi dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp tại 

các Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký đầu tư sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp. 

2. Thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh và đăng ký thuế lưu giữ tại tất cả các Phòng Đăng ký kinh doanh và thông tin về nội 

dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời 

là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) đều phải được chuyển đổi vào Hệ thống thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

3. Các thông tin đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh và thông tin đăng ký tại cơ quan 

đăng ký đầu tư là thông tin gốc về doanh nghiệp khi quá trình chuyển đổi dữ liệu được thực 

hiện. 

4. Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy 

phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh) trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động theo nội dung 

các giấy chứng nhận nêu trên và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp theo mẫu mới khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

5. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, doanh nghiệp 
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nộp giấy đề nghị kèm theo bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính 

Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 

đăng ký thuế tại Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 

6. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận 

đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) nhưng không thay đổi nội dung 

đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nộp giấy đề nghị kèm theo bản sao hợp lệ Giấy phép đầu 

tư hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh) và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế để được cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp. 

Điều 82. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015. 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của 

Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 

2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị 

định số 43/2010/NĐ-CP. 

Điều 83. Trách nhiệm thi hành 
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đối tượng áp dụng 

của Nghị định chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  

 Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ 

Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực 

thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, ĐMDN (3b).KN 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số: 81/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2015 

 

NGHỊ ĐỊNH 

VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003; 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh 

nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Chính phủ ban hành Nghị định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của 

doanh nghiệp nhà nước. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước. 

2. Doanh nghiệp nhà nước. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà 

nước. 

4. Các doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp nhà 

nước kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh thực hiện công bố thông tin theo quy định của 

Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh. 

5. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng 

khoán thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật chuyên ngành và quy định 

tại Nghị định này. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Doanh nghiệp nhà nước” là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau 

đây gọi tắt là doanh nghiệp), bao gồm: 

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 

công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, nhóm công ty mẹ - công 

ty con; 

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ. 

2. “Ngày làm việc” là các ngày làm việc trong tuần theo quy định thời gian hành chính, trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Bộ luật Lao động. 

3. “Trường hợp bất khả kháng” là trường hợp doanh nghiệp nhà nước không thể kiểm soát 

được việc xảy ra các sự kiện này hoặc không thể thiết lập các biện pháp hợp lý nhằm ngăn 

chặn để không cho nó xảy ra hoặc hạn chế thiệt hại khi nó xảy ra. 

Điều 4. Yêu cầu thực hiện công bố thông tin 

1. Việc công bố thông tin của các doanh nghiệp nhà nước nhằm bảo đảm yêu cầu công khai, 

minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động 

quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước và của xã hội đối với doanh nghiệp nhà nước. 
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2. Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật. 

Việc công bố thông tin do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được 

ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Doanh nghiệp, trực tiếp là người đại diện theo pháp 

luật hoặc người được ủy quyền, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và 

chính xác của thông tin được công bố. 

3. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hơn một (01) người đại diện theo pháp luật, doanh 

nghiệp thực hiện thông báo với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, đồng thời công khai trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp về 

người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin theo Phụ lục I kèm theo Nghị định 

này. 

4. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin thông qua người được ủy quyền 

công bố thông tin, doanh nghiệp phải gửi thông báo ủy quyền thực hiện công bố thông tin 

tới cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Phụ lục II kèm 

theo Nghị định này. Người được ủy quyền công bố thông tin phải là người có thẩm quyền 

ký, đóng dấu theo quy định nội bộ của doanh nghiệp. 

5. Trường hợp các thông tin được công bố có sự sai lệch, chưa chính xác, làm ảnh hưởng 

đến uy tín của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công 

bố thông tin phải xác nhận và điều chỉnh thông tin thay đổi hoặc đính chính thông tin đó 

trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi nhận được thông tin đó hoặc theo yêu cầu 

của cơ quan quản lý. Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, doanh 

nghiệp phải có văn bản báo cáo giải trình với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước. 

Điều 5. Phương tiện và hình thức công bố thông tin 

1. Hình thức công bố thông tin gồm: Văn bản và dữ liệu điện tử. 

2. Ngày nộp các nội dung công bố thông tin là ngày văn bản đến cơ quan có thẩm quyền, 

ngày gửi fax, gửi email, ngày công bố trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh 

nghiệp. Ngày công khai thông tin là ngày thông tin xuất hiện trên các phương tiện công bố 

thông tin. 

3. Việc công bố thông tin phải được thực hiện đồng thời qua các phương tiện công bố thông 

tin sau: 

a) Đối với doanh nghiệp, phương tiện công bố thông tin gồm: Báo cáo bằng văn bản, cổng 

hoặc trang thông tin điện tử, ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy 

định của pháp luật; 

b) Đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, phương tiện công bố thông tin gồm: Hệ 

thống tiếp nhận thông tin, cổng hoặc trang thông tin điện tử, ấn phẩm và các phương tiện 

thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật; 

c) Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phương tiện công bố thông tin gồm: Hệ thống tiếp nhận 

thông tin, Cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ (http://www.business.gov.vn), ấn phẩm và 

các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật. 

4. Việc công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng khác do cơ quan đại diện 

chủ sở hữu nhà nước quy định. 

5. Các báo cáo và ấn phẩm khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát, Kiểm soát viên, cơ quan 

đại diện chủ sở hữu nhà nước của doanh nghiệp thực hiện theo quy định của cơ quan đại 

diện chủ sở hữu nhà nước. 

Điều 6. Ngôn ngữ công bố thông tin 

Ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp là tiếng Việt. Trường hợp quy định 

công bố thông tin bổ sung bằng ngôn ngữ khác, ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin bao 

gồm tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo quy định. 

Điều 7. Tạm hoãn công bố thông tin 

1. Trường hợp việc công bố thông tin không thể thực hiện đúng thời hạn vì những lý do bất 

khả kháng, doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và phải thực 

hiện công bố thông tin ngay sau khi sự kiện bất khả kháng được khắc phục. 
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2. Việc tạm hoãn công bố thông tin phải được công bố trên phương tiện công bố thông tin 

của doanh nghiệp (Cổng hoặc trang thông tin điện tử, ấn phẩm khác), đồng thời doanh 

nghiệp phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước lý do của việc tạm hoãn công bố 

thông tin. Doanh nghiệp phải gửi thông báo đề nghị tạm hoãn công bố thông tin cho cơ quan 

đại diện chủ sở hữu nhà nước chậm nhất là năm (05) ngày làm việc sau khi sự kiện bất khả 

kháng phát sinh. 

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước phải rà soát, đánh giá, chấp nhận việc tạm hoãn 

công bố thông tin trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được đề nghị 

tạm hoãn công bố thông tin của doanh nghiệp và thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để 

theo dõi, giám sát chung. 

Điều 8. Điều chỉnh nội dung công bố thông tin 

Trong trường hợp cần điều chỉnh các nội dung công bố thông tin, doanh nghiệp có trách 

nhiệm sửa đổi, cập nhật thông tin trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp 

trong vòng năm (05) ngày làm việc sau khi các nội dung thông tin điều chỉnh được phê 

duyệt. Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi các nội dung điều chỉnh công bố thông tin cho cơ 

quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vòng năm (05) ngày 

làm việc sau khi các nội dung điều chỉnh được phê duyệt để thực hiện đăng tải thông tin 

theo quy định tại Điều 10 của Nghị định này. 

Điều 9. Bảo quản, lưu giữ thông tin 

Thông tin công bố phải được duy trì trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh 

nghiệp tối thiểu là năm (05) năm. Doanh nghiệp công bố thông tin thực hiện việc bảo quản, 

lưu giữ thông tin đã báo cáo, công bố theo quy định của pháp luật. 

Chương II 

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP 

Điều 10. Các thông tin phải công bố định kỳ 

1. Doanh nghiệp phải định kỳ công bố các thông tin sau đây: 

a) Chiến lược phát triển của doanh nghiệp; 

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp; 

c) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp; 

d) Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) 

năm gần nhất tính đến năm báo cáo; 

đ) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có); 

e) Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm; 

g) Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; 

h) Báo cáo tài chính sáu (06) tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp; 

i) Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp. 

2. Đối với các chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư có nội dung quan trọng, liên 

quan hoặc ảnh hưởng đến bí mật và an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh, doanh nghiệp báo 

cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước quyết định việc công bố nhằm tránh việc lạm 

dụng các quy định về nội dung bí mật làm hạn chế tính công khai, minh bạch về kế hoạch 

sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp. 

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có 

trách nhiệm phê duyệt các nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo thẩm 

quyền; bảo đảm tính công khai, minh bạch và kịp thời của các thông tin được công bố. 

Điều 11. Công bố chiến lược phát triển của doanh nghiệp 

1. Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng, trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước phê 

duyệt chiến lược phát triển của doanh nghiệp không muộn hơn ngày 30 tháng 9 của năm đầu 

tiên trong kỳ xây dựng chiến lược, với một số nội dung cơ bản như: Quan điểm, định hướng 

phát triển, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu. Cơ quan đại diện chủ 

sở hữu nhà nước phê duyệt chiến lược phát triển doanh nghiệp không muộn hơn ngày 31 

tháng 12 của năm đầu tiên trong kỳ xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp. 
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2. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày chiến lược phát triển của doanh nghiệp 

được phê duyệt, doanh nghiệp thực hiện công bố chiến lược trên cổng hoặc trang thông tin 

điện tử của doanh nghiệp đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố theo quy định. 

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước thực hiện công bố chiến lược phát triển của doanh 

nghiệp trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan trong vòng năm (05) ngày làm 

việc kể từ ngày chiến lược phát triển doanh nghiệp được phê duyệt. 

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố chiến lược phát triển của doanh nghiệp trên 

Cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ (http://www.business.gov.vn) trong vòng năm (05) 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được chiến lược phát triển của doanh nghiệp. 

Điều 12. Công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm 

của doanh nghiệp 

1. Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng, trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước phê 

duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm không muộn hơn 

ngày 30 tháng 9 của năm đầu tiên của kỳ xây dựng kế hoạch theo các nội dung quy định tại 

Phụ lục III kèm theo Nghị định này. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt kế hoạch sản 

xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp không muộn hơn ngày 

31 tháng 12 của năm đầu tiên trong kỳ xây dựng kế hoạch. 

2. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu 

tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt, 

doanh nghiệp thực hiện công bố kế hoạch trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh 

nghiệp đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố theo quy định. 

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước thực hiện công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh 

và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp trên cổng hoặc trang thông tin điện tử 

của cơ quan trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch được phê duyệt. 

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát 

triển năm (05) năm của doanh nghiệp trên cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ 

(http://www.business.gov.vn) trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kế 

hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp. 

Điều 13. Công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của 

doanh nghiệp 

1. Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng, trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước phê 

duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm theo các nội dung quy 

định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định này. 

2. Sau năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 

hàng năm của doanh nghiệp được cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước phê duyệt, doanh 

nghiệp thực hiện công bố kế hoạch trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp 

đồng thời gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố theo quy định. Thời hạn công bố kế 

hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp không muộn 

hơn ngày 31 tháng 3 của năm thực hiện kế hoạch. 

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước thực hiện công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh 

và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của 

cơ quan trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch được phê duyệt. 

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát 

triển hàng năm của doanh nghiệp trên cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ 

(http://www.business.gov.vn) trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kế 

hoạch của doanh nghiệp. 

Điều 14. Công bố báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 

hàng năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo 

1. Doanh nghiệp phải xây dựng báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất 

kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo theo các nội dung quy 

định tại Phụ lục V kèm theo Nghị định này. Báo cáo đánh giá phải nêu nhận xét, phân tích 

về tình hình thực hiện, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tính đến thời điểm báo 
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cáo và các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 

năm kế tiếp. 

2. Doanh nghiệp thực hiện công bố trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp 

báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) 

năm gần nhất, đồng thời gửi báo cáo tới cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư để công bố theo quy định. Thời hạn công bố và gửi báo cáo tới cơ quan đại 

diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư không muộn hơn ngày 20 tháng 6 của 

năm liền sau năm thực hiện báo cáo. 

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước thực hiện công bố báo cáo đánh giá về kết quả 

thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất trên cổng hoặc 

trang thông tin điện tử của cơ quan trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được cáo cáo của doanh nghiệp. 

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch 

sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất trên cổng thông tin doanh nghiệp 

của Bộ (http://www.business.gov.vn) trong vòng năm (05) ngày làm việc tính từ ngày nhận 

được báo cáo của doanh nghiệp. 

Điều 15. Công bố báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã 

hội khác (nếu có) 

1. Doanh nghiệp phải xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách 

nhiệm xã hội (nếu có) theo các nội dung quy định tại Phụ lục VI kèm theo Nghị định này. 

Doanh nghiệp thực hiện công bố trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp 

báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có) đồng 

thời gửi báo cáo tới cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để 

công bố theo quy định. Thời hạn công bố và gửi báo cáo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu 

nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư không muộn hơn ngày 20 tháng 6 của năm liền sau 

năm báo cáo. 

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước thực hiện công bố báo cáo kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có) trên cổng hoặc trang thông tin điện 

tử của cơ quan trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh 

nghiệp. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công 

ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có) trên cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ 

(http://www.business.gov.vn) trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo 

cáo của doanh nghiệp. 

Điều 16. Công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm 

1. Doanh nghiệp phải xây dựng báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 

hàng năm theo các nội dung quy định tại Phụ lục VII kèm theo Nghị định này. Báo cáo tình 

hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm cần có các phân tích, đánh giá về 

công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trong năm, báo cáo và kế hoạch sắp xếp trong năm 

kế tiếp; dự kiến mức độ hoàn thành và các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ theo phương án 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

2. Doanh nghiệp thực hiện công bố trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp 

báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm, đồng thời gửi báo cáo 

tới cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố theo quy 

định. Thời hạn công bố và gửi báo cáo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư không muộn hơn ngày 31 tháng 3 của năm liền sau năm thực hiện kế hoạch 

sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. 

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước công bố báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi 

mới doanh nghiệp trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan trong vòng năm (05) 

ngày làm việc tính từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp. 
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4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới 

doanh nghiệp trên cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ (http://www.business.gov.vn) trong 

vòng năm (05) ngày làm việc tính từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp. 

Điều 17. Công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 

1. Doanh nghiệp phải xây dựng báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh 

nghiệp theo các nội dung quy định tại Phụ lục VIII kèm theo Nghị định này. Doanh nghiệp 

thực hiện công bố trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp báo cáo thực 

trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp đồng thời gửi báo cáo đến cơ quan đại 

diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công bố theo quy định. 

Thời hạn công bố và gửi báo cáo tới cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư không muộn hơn ngày 20 tháng 6 của năm liền sau năm báo cáo. 

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước phải công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu 

tổ chức của doanh nghiệp trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan trong vòng 

năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 

của doanh nghiệp trên cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ (http://www.business.gov.vn) 

trong vòng (05) ngày làm việc tính từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp. 

Điều 18. Công bố báo cáo tài chính của doanh nghiệp 

1. Doanh nghiệp phải xây dựng báo cáo tài chính sáu (06) tháng và báo cáo tài chính năm 

theo các nội dung quy định tại Phụ lục IX kèm theo Nghị định này. Doanh nghiệp thực hiện 

công bố trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp báo cáo tài chính sáu (06) 

tháng và báo cáo tài chính năm (đã được kiểm toán), đồng thời gửi các báo cáo này đến cơ 

quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công bố theo 

quy định. Thời hạn công bố và gửi báo cáo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư không muộn hơn ngày 15 tháng 8 của năm báo cáo đối với báo cáo tài 

chính sáu (06) tháng và không muộn hơn ngày 31 tháng 5 của năm liền sau năm báo cáo đối 

với báo cáo tài chính năm. 

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước thực hiện công bố báo cáo tài chính sáu (06) tháng 

và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ 

quan trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các báo cáo tài chính của 

doanh nghiệp. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố báo cáo tài chính sáu (06) tháng và báo cáo tài 

chính năm của doanh nghiệp trên cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ 

(http://www.business.gov.vn) trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các 

báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

Điều 19. Công bố chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 

1. Doanh nghiệp phải xây dựng báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 

theo các nội dung quy định tại Phụ lục X kèm theo Nghị định này. Doanh nghiệp thực hiện 

công bố trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp báo cáo chế độ tiền lương, 

tiền thưởng của doanh nghiệp, đồng thời gửi báo cáo tới cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà 

nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công bố theo quy định. Thời hạn công bố và 

gửi báo cáo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư không 

muộn hơn ngày 31 tháng 3 của năm liền sau năm báo cáo. 

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước thực hiện công bố báo cáo chế độ tiền lương, tiền 

thưởng của doanh nghiệp trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan trong vòng 

năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của 

doanh nghiệp trên cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ (http://www.business.gov.vn) trong 

vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp. 
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Chương III 

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 

Điều 20. Các thông tin phải công bố bất thường 

Doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và công bố công khai các 

thông tin bất thường khi xảy ra một trong các sự kiện quy định tại Khoản 1 Điều 109 Luật 

Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

Điều 21. Trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin bất thường 

1. Khi xảy ra một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 109 Luật Doanh nghiệp, 

doanh nghiệp phải công bố trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, ấn 

phẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính, địa điểm kinh doanh của doanh 

nghiệp. Thời hạn báo cáo các thông tin bất thường cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư là không muộn hơn 24 giờ và thời hạn công khai các thông tin bất 

thường là không muộn hơn 36 giờ kể từ thời điểm xảy ra sự kiện. 

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước thực hiện công bố các thông tin bất thường của 

doanh nghiệp trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan ngay sau khi nhận được 

báo cáo của doanh nghiệp. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố các thông tin bất thường của doanh nghiệp trên 

cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ (http://www.business.gov.vn ) ngay sau khi nhận được 

báo cáo của doanh nghiệp. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Tổ chức thực hiện công bố thông tin 

1. Trách nhiệm của doanh nghiệp: 

a) Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có trách nhiệm xây dựng quy chế công bố 

thông tin của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này trong đó nêu rõ thẩm quyền, 

trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận liên quan, báo cáo cơ quan đại 

diện chủ sở hữu nhà nước để giám sát, đôn đốc thực hiện; 

b) Chậm nhất sau sáu (06) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, doanh 

nghiệp có trách nhiệm xây dựng, duy trì cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh 

nghiệp, bảo đảm việc công bố thông tin theo quy định tại Nghị định này. cổng hoặc trang 

thông tin điện tử của doanh nghiệp phải có chuyên mục riêng về công bố thông tin, trong đó 

có các nội dung về điều lệ doanh nghiệp, quy chế quản trị doanh nghiệp (nếu có), danh sách 

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám 

đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc và các thông tin phải công bố 

định kỳ, bất thường theo yêu cầu quy định tại Nghị định này. 

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước có trách nhiệm: 

a) Tiếp nhận và công bố thông tin theo quy định của Nghị định này. Cổng hoặc trang thông 

tin điện tử của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước phải có chuyên mục riêng về công bố 

thông tin của doanh nghiệp. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước có trách nhiệm đăng tải 

công bố thông tin của doanh nghiệp đúng thời gian, bảo đảm các thông tin công bố được 

tiếp cận dễ dàng và thuận tiện; 

b) Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công bố thông tin của các doanh nghiệp 

thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm yêu cầu quy định tại Nghị định này. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: 

a) Duy trì Cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ (http://www.business.gov.vn), bảo đảm việc 

tiếp nhận, công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này. Cổng thông 

tin doanh nghiệp của Bộ có chuyên mục riêng về công bố thông tin của doanh nghiệp; 

b) Tổng hợp và đăng tải công khai các nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp trên 

cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ (http://www.business.gov.vn); bảo đảm các thông tin 

công bố được tiếp cận dễ dàng và thuận tiện. Ngoài các nội dung công bố thông tin bằng 

văn bản, nội dung công bố thông tin điện tử của doanh nghiệp được gửi đến địa chỉ hòm thư 

info@business.gov.vn.  
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Điều 23. Xử lý vi phạm về công bố thông tin 

1. Đối với doanh nghiệp: 

a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước áp dụng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo 

người quản lý doanh nghiệp trong trường hợp vi phạm các quy định như: Không thực hiện 

hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng thời hạn các quy định về công bố thông tin; nội 

dung công bố thông tin không trung thực theo quy định tại Nghị định này; 

b) Doanh nghiệp vi phạm các quy định về công bố thông tin theo quy định tại Nghị định này 

sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt hành chính 

trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; 

c) Trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định về công bố thông tin theo quy định 

tại Nghị định này dẫn đến việc cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước không kịp thời đưa ra 

các ý kiến chỉ đạo, khuyến nghị, giải pháp, dẫn đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp 

lâm vào tình trạng khó khăn, gây thất thoát vốn nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà 

nước áp dụng hình thức kỷ luật từ hạ bậc lương đến buộc thôi việc và kiến nghị cơ quan 

chức năng xử lý hình sự đối với người quản lý doanh nghiệp. 

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc 

không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra, 

thanh tra các nội dung về công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 

này; không thực hiện việc đăng tải công khai, kịp thời trên cổng hoặc trang thông tin điện tử 

của cơ quan về các thông tin công bố định kỳ và bất thường của doanh nghiệp do mình quản 

lý. 

3. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định theo 

quy định tại Nghị định này; chậm công bố thông tin đến hai mươi (20) ngày làm việc: Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm công khai danh sách các doanh nghiệp trên địa chỉ 

http://www.business.gov.vn và thông báo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước biết để 

đôn đốc, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách doanh nghiệp không thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2015. 

Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

ban hành Quy chế công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà 

nước làm chủ sở hữu hết hiệu lực từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 25. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước bảo đảm kinh phí từ 

nguồn ngân sách nhà nước để nâng cấp, duy trì, vận hành cổng hoặc trang thông tin điện tử 

của mình, bảo đảm việc công bố thông tin theo quy định của Nghị định này. 

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước có trách nhiệm đôn đốc các doanh nghiệp thực 

hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin tại Nghị định này. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo quy định. 

3. Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp 

nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị định này. 

4. Các công ty con do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định này. 

5. Hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa 

phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện Nghị định này và định kỳ tổng 

hợp tình hình thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ theo quy định./. 
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PHỤ LỤC I 

THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG 

TIN 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính 

phủ) 

TÊN DOANH NGHIỆP 

MST 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ….., ngày …. tháng … năm … 

  

Kính gửi: - (Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước) 

- (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

Tên giao dịch của doanh nghiệp: ........................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...........................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: ...................................................................................................  

Điện 

thoại:………………………………….Fax:…………………..Email:………………………

…. 

Website: ..............................................................................................................  

Sau đây chứng nhận: Ông (Bà) ...........................................................................  

Điện thoại liên 

hệ:………………………………………………..Email:…………………………….. 

Chức vụ tại doanh nghiệp: ..................................................................................  

Là người đại diện theo pháp luật của (Tên Doanh nghiệp) được giao thực hiện công bố 

thông tin của (Tên Doanh nghiệp) ......................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC II 

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính 

phủ) 

TÊN DOANH NGHIỆP 

MST 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:  ….., ngày …. tháng … năm … 

  

Kính gửi: - (Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước) 

- (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

Tên giao dịch của doanh nghiệp: ........................................................................  

Mã số doanh nghiệp: ...........................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: ...................................................................................................  

Website: ..............................................................................................................  

Sau đây chứng nhận: Ông (Bà) ...........................................................................  

Điện thoại liên 

hệ:………………………………………………..Email:…………………………….. 

Chức vụ tại doanh nghiệp: ..................................................................................  

Là người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của (Tên Doanh nghiệp)  

 .............................................................................................................................  

 

 Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC III 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 05 NĂM CỦA 

DOANH NGHIỆP  

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính 

phủ) 

TÊN DOANH NGHIỆP 

MST 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ….., ngày …. tháng … năm … 

 

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp được Cơ 

quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt tại văn bản số....ngày.... tháng.... năm) 

I. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 

1. Những sự kiện quan trọng 

- Việc thành lập. 

- Vốn điều lệ. 

- Các sự kiện khác. 

2. Quá trình phát triển 

- Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp. 

- Mục tiêu kinh doanh 

- Ngành, nghề kinh doanh chính. 

3. Định hướng phát triển 

- Các mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp. 

- Tóm tắt những nội dung chính về chiến lược phát triển trung và dài hạn. 

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DOANH 

NGHIẸP GIAI ĐOẠN... 
1. Mục tiêu tổng quát 

Xác định vai trò, vị trí, định hướng phát triển, nhiệm vụ của doanh nghiệp trong 05 năm của 

kỳ kế hoạch. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Doanh nghiệp xác định một số chỉ tiêu về sản phẩm, tăng trưởng bình quân, doanh thu, lợi 

nhuận, nộp ngân sách, lao động, tiền lương, thị trường, xuất khẩu... 

3. Kế hoạch triển khai 

Doanh nghiệp xác định kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển... 

4. Các giải pháp thực hiện 

Doanh nghiệp xác định một số giải pháp thực hiện chủ yếu về tài chính, sản xuất kinh 

doanh, nhân lực... 
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PHỤ LỤC IV 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM ….  

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính 

phủ) 

TÊN DOANH NGHIỆP 

MST 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:  ….., ngày …. tháng … năm … 

 

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm... đã được Hội đồng thành viên 

hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số... ngày...tháng ... năm) 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 

TRƯỚC 

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi 

nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu... 

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM... 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính 

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm 

2. Kế hoạch đầu tư phát triển 

- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm 

- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến). 

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

Các giải pháp thực hiện 

1. Giải pháp về tài chính. 

2. Giải pháp về sản xuất. 

3. Giải pháp về marketing. 

4. Giải pháp về nguồn nhân lực. 

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật. 

6. Giải pháp về quản lý và điều hành. 

7. Giải pháp khác. 

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 

……... 

TT Các chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 

1 Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu   

 - Sản lượng 1   

 - Sản lượng 2   

 ……………   

2 Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích 

(nếu có) 

  

3 Doanh thu Tỷ đồng  

4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng  

5 Nộp ngân sách Tỷ đồng  

6 Tổng vốn đầu tư Tỷ đồng  

7 Kim ngạch xuất khẩu (nếu có) 1.000 USD  

8 Các chỉ tiêu khác   

* Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhóm công ty mẹ - công ty con là báo cáo hợp 

nhất. 
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PHỤ LỤC V 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH 

DOANH HẰNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT  

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính 

phủ) 

TÊN DOANH NGHIỆP 

MST 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ….., ngày …. tháng … năm … 

 

Năm báo cáo………………….. 

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước 

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi 

nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu... 

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 

năm trước: Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp. 

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh 

doanh, sản phẩm và thị trường mới,...). 

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,...). 

 

BIỂU SỐ 1 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH 

NGHIỆP 
TT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 

năm X -3 

Thực hiện 

năm X- 2 

Thực 

hiện 

năm X- 

1 

Ước thực 

hiện năm 

báo cáo 

(năm X) 

1 Sản phẩm chủ yếu sản xuất      

a)       

b)       

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng     

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng     

4 Nộp ngân sách Tỷ đồng     

5 Kim ngạch xuất khẩu (nếu có) 1000 USD     

6 Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)      

7 Kế hoạch đầu tư phát triển Tỷ đồng     

a) - Nguồn ngân sách “     

b) - Vốn vay “     

c) - Vốn khác “     

8 Tổng lao động Người     

9 Tổng quỹ lương Tỷ đồng     

a) - Quỹ lương quản lý Tỷ đồng     

b) - Quỹ lương lao động Tỷ đồng     

* Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhóm công ty mẹ - công ty con là báo cáo hợp 

nhất. 

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con 

- Danh sách các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ. 

- Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này. 

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này. 
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BIỂU SỐ 2 

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NẮM CỔ 

PHẦN CHI PHỐI 

TT Tên doanh nghiệp 

Thực hiện năm X - 3 Thực hiện năm X - 2 Thực hiện năm X 
Ước thực hiện năm báo 

cáo (năm X) 

Vốn 

điều 

lệ (Tỷ 

đồng) 

Tỷ lệ vốn 

góp của 

công ty 

mẹ (%) 

Tổng 

vốn 

đầu tư 

(Tỷ 

đồng) 

Vốn 

điều lệ 

(Tỷ 

đồng) 

Tỷ lệ vốn 

góp của 

công ty 

mẹ (%) 

Tổng 

vốn đầu 

tư (Tỷ 

đồng) 

Vốn điều 

lệ (Tỷ 

đồng) 

Tỷ lệ vốn 

góp của 

công ty 

mẹ (%) 

Tổng 

vốn 

đầu tư 

(Tỷ 

đồng) 

Vốn 

điều lệ 

(Tỷ 

đồng) 

Tỷ lệ 

vốn góp 

của công 

ty mẹ 

(%) 

Tổng 

vốn đầu 

tư (Tỷ 

đồng) 

              

1 Các công ty con do 

công ty mẹ nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

(cấp 2) 

            

              

2 Các công ty con do 

công ty mẹ nắm giữ 

cổ phần chi phối(cấp 

2) 
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PHỤ LỤC VI 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM 

XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM ….. 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính 

phủ) 

TÊN DOANH NGHIỆP 

MST 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ….., ngày …. tháng … năm … 

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VÈ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH 

BIỂU MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH 

TT Chỉ tiêu  Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ so 

với KH 

Tỷ lệ so với 

cùng kỳ năm 

trước 

1 Khối lượng, sản lượng sản 

phẩm dịch vụ công ích thực 

hiện trong năm 

 (Tấn, kg) (Tấn, kg) .... % .... % 

2 Khối lượng, sản lượng sản 

phẩm, dịch vụ công ích bị lỗi, 

không đạt yêu cầu 

 (Tấn, kg) (Tấn, kg) .... % .... % 

3 Số lượng ý kiến phản hồi về 

chất lượng sản phẩm, dịch vụ 

của doanh nghiệp không đạt 

yêu cầu 

(Thống kê số lượng các ý kiến phản hồi của các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích của 

doanh nghiệp) 

4 Chi phí phát sinh liên quan 

đến các sản phẩm, dịch vụ 

công ích thực hiện trong năm 

 ………tr.đ ………tr.đ .... % .... % 

5 Doanh thu thực hiện các sản 

phẩm, dịch vụ công ích trong 

năm 

 ………tr.đ ………tr.đ .... % .... % 

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP 

1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường. 

2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội. 

3. Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp. 

4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng. 

5. Quan hệ tốt với người lao động. 

6. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp. 
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PHỤ LỤC VII 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM ….. 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ) 

TÊN DOANH NGHIỆP 

MST 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:  ….., ngày …. tháng … năm … 

 

TT 
Tên doanh 

nghiệp 

Giữ 

nguyên 

Thoái vốn 

Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo Tỷ lệ 

Nhà 

nước 

dự kiến 

nắm 

giữ sau 

sắp 

xếp, 

thoái 

vốn 

Kế 

hoạch 

năm tiếp 

theo 

Ghi 

chú 

CPH 
Các hình thức 

khác 

Hoàn 

thành 

trong 

năm báo 

cáo 

Chưa 

hoàn 

thành 

Thành 

lập Ban 

Chỉ đạo 

Đang xác 

định giá 

trị DN 

Quyết 

định 

công bố 

giá trị 

DN 

Quyết 

định phê 

duyệt 

phương án 

Đã 

IPO 

Đại hội 

đồng cổ 

đông lần 

1 

Tên 

hình 

thức 

Đã có 

quyết 

định phê 

duyệt 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

I CÔNG TY 

MẸ TRONG 

NHÓM 

CÔNG TY 

MẸ - CÔNG 

TY CON 

(CẤP 1) 

              

1 Các công ty 

con do công ty 

mẹ nắm giữ 

100% vốn điều 

lệ (cấp 2) 

              

2 Các công ty 

con do công ty 

mẹ nắm giữ cổ 

phần chi phối 

(cấp 2) 
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3 Các công ty 

liên kết (cấp 2) 

              

II CÁC CÔNG 

TY TNHH 

MTV DO NN 

LÀM CHỦ 

SỞ HỮU 

              

Giải thích: 

(1) Tên Công ty: Tên gọi của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

Từ (2) đến (10) và (12): Đề nghị tích dấu nhân (x) không viết hoa vào các ô tương ứng. 

(11) Ghi rõ hình thức sắp xếp: 

- Chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên  - Giao ; 

- Giải thể; - Bán; 

- Phá sản;  - Chuyển cơ quan quản lý; 

- Sáp nhập; - Các hình thức khác (nếu có) 

- Hợp nhất;  

(13) Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn: Đề nghị ghi nêu rõ tỷ lệ cụ thể về mức cổ phần, vốn góp của Nhà nước sau khi thực hiện 

các biện pháp sắp xếp. Trong trường hợp chưa dự kiến được tỷ lệ cụ thể, đề nghị ghi: Nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc dưới 50% vốn điều lệ... 

(14) Ghi rõ hình thức sắp xếp dự kiến: 

- Giữ nguyên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; - Hợp nhất; 

- Cổ phần hóa từ 50% vốn điều lệ trở lên; - Giao 

- Cổ phần hóa dưới 50% vốn điều lệ; - Bán 

- Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên; 

- Chuyển cơ quan quản lý; 

- Giải thể; - Thoái vốn; 

- Phá sản; - Các hình thức khác (ghi cụ thể). 

- Sáp nhập;  
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PHỤ LỤC VIII 

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 

NĂM ….. 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ) 

TÊN DOANH NGHIỆP 

MST 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ….., ngày …. tháng … năm … 

 

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số... 

ngày... tháng ... năm…..) 

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP 

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành 

viên) 

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và các cán bộ chủ chốt: Danh 

sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên 

không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ 

chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được 

giao. 

BIỂU SỐ 1  

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP 

TT 

Ho 

và 

tên 

Năm 

sinh 

Chức danh 
Phân 

loại 

thành 

viên 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

Các vị trí 

quản lý đã 

nắm giữ 

Công 

việc 

quản lý 

được 

giao 

Chức 

danh tại 

doanh 

nghiệp 

Chức danh tại 

công ty khác 

(nếu có) 

I. 

HĐTV 

hoặc 

Chủ tịch 

công ty 

         

          

II. TGĐ 

hoặc 

GĐ 

         

          

III. Phó 

TGĐ 

hoặc 

PGĐ 

         

          

IV. Kế 

toán 

trưởng 

          

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên  

Danh sách thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên. 
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3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát 

hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, 

Kế toán trưởng 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên Hội 

đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng 

giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng. 

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý 

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có). 

- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ 

quản lý (nếu có). 

5. Về quản lý rủi ro 

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có). 

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI 

VỚI DOANH NGHIỆP 

 

BIỂU SỐ 2 

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI 

DOANH NGHIỆP 

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 

của doanh nghiệp) 

TT Số văn bản Ngày Nội dung (nêu tóm tắt nội dung 

chính của văn bản) 

    

    

    

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty: 

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty: 

Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và đánh giá hoạt động của Hội đồng 

thành viên hoặc Chủ tịch công ty (Các quyết định, nghị quyết lớn của Hội đồng quản trị, Ban 

Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản). 

 

BIỂU SỐ 3 

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH 

CÔNG TY 

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu 

tư của doanh nghiệp) 

T

T 

Thành viên Hội 

đồng thành viên 

hoặc Chủ tịch công 

ty 

Chức vụ 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Số buổi 

họp không 

tham dự 

Lý do không 

tham dự 
Tỷ lệ 

 Ông (Bà)      

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc 

Tổng Giám đốc 

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty: 
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BIỂU SỐ 4 

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY 

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và 

đầu tư của doanh nghiệp) 

TT Số văn bản Ngày Nội dung 

    

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH 

NGHIỆP 

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên 

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên: 

 

BIỂU SỐ 5 

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN 

(Chỉ nêu tóm tắt các các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

và đầu tư của doanh nghiệp) 

TT Số văn bản Ngày Nội dung 

    

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp. 

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan. 

 

BIỂU SỐ 6 

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và 

đầu tư của doanh nghiệp) 

TT Bên liên quan Nội dung giao dịch Giá trị giao dịch 

(1) (2) (3) (4) 

    

Giải thích: 

(2):Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch; 

(3):Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi 

vay...); 

(4):Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD.. 

1697



 

PHỤ LỤC IX 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ) 

TÊN DOANH NGHIỆP 

MST 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:  ….., ngày …. tháng … năm … 

 

BIỂU SỐ 1  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG  

Tên Doanh nghiệp: 

(Kỳ báo cáo) 

- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ: Mẫu số B 01a-DN ban hành theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ: Mẫu số B 02a-DN ban hành 

theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ: Mẫu số B 03a-DN ban hành theo Thông tư 

số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B 09a-DN ban hành theo 

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

 

BIỂU SỐ 2  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM  

Tên Doanh nghiệp:  

(Năm báo cáo) 

Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01-DN ban hành theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

Báo cáo kết quả kinh doanh - Mẫu số B02-DN ban hành theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B03-DN ban hành theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

Bản thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B09-DN ban hành theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

Ý kiến kiểm toán 
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PHỤ LỤC X 

BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ) 

TÊN DOANH NGHIỆP 

MST 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ….., ngày …. tháng … năm … 

 

1. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 

a) Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao của doanh nghiệp 

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng đối với người lao động 

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp 

b) Quỹ tiền lương kế hoạch 

- Quỹ tiền lương kế hoạch của lao động 

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý doanh nghiệp 

c) Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao của doanh nghiệp 

- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động 

- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp 

2. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp 

BIỂU BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH 

NGHIỆP NĂM ... 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm trước liền 

kề năm báo cáo 

Năm 

báo 

cáo 

Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

Kế 

hoạch 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I HẠNG CÔNG TY ĐƯỢC XẾP     

II TIỀN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG     

1 Lao động Người    

2 Mức tiền lương bình quân 1.000 đ/tháng    

3 Quỹ tiền lương Triệu đồng    

4 Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực 

tiếp cho người lao động 

Triệu đồng    

5 Thu nhập bình quân 1.000 đ/tháng    

III TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ 

DOANH NGHIỆP 

    

1 Số người quản lý doanh nghiệp Người    

2 Mức lương cơ bản bình quân Triệu đồng/tháng    

3 Quỹ tiền lương Triệu đồng    

4 Mức tiền lương bình quân Triệu đồng/tháng    

5 Qũy tiền thưởng     

6 Tiền thưởng, thu nhập Triệu đồng    

7 Mức thu nhập bình quân của viên chức 

quản lý 

Triệu đồng/tháng    

- Nhận xét, đánh giá về quỹ tiền lương, tiền thưởng; 

- Đề xuất, kiến nghị về chính sách tiền lương, tiền thưởng. 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 96/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015 

  

NGHỊ ĐỊNH 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Nghị định này quy định chi tiết Điều 10, Điều 44, Điều 189 và Điều 208 của Luật Doanh 

nghiệp. 

2. Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại 

Điều 2 Luật Doanh nghiệp. 

3. Quy định về con dấu trong Nghị định này áp dụng đối với công ty cổ phần, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân đăng ký doanh nghiệp theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. Tổ chức, đơn vị được thành lập theo các luật sau đây 

không áp dụng quy định về con dấu trong Nghị định này mà thực hiện theo quy định hiện hành 

về quản lý và sử dụng con dấu: 

a) Luật Công chứng; 

b) Luật Luật sư; 

c) Luật Giám định tư pháp; 

d) Luật Kinh doanh bảo hiểm; 

đ) Luật Chứng khoán; 

e) Luật Hợp tác xã. 

Điều 2. Chính sách phát triển đối với doanh nghiệp xã hội 
1. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp xã 

hội có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. 

2. Doanh nghiệp xã hội được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật. 

3. Doanh nghiệp xã hội thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tương ứng đối với từng loại hình 

doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định 

này. 

Điều 3. Tiếp nhận viện trợ, tài trợ 
1. Doanh nghiệp xã hội tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài để thực hiện mục tiêu giải 

quyết các vấn đề xã hội, môi trường theo quy định của pháp luật về tiếp nhận viện trợ phi chính 

phủ nước ngoài. 

2. Ngoài các khoản viện trợ quy định tại Khoản 1 Điều này, doanh nghiệp xã hội được tiếp 

nhận tài trợ bằng tài sản, tài chính hoặc hỗ trợ kỹ thuật từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong 

nước và tổ chức nước ngoài đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam để thực hiện mục tiêu giải 

quyết vấn đề xã hội, môi trường. 

3. Trình tự, thủ tục tiếp nhận các khoản tài trợ quy định tại Khoản 2 Điều này được thực hiện 

như sau: 

a) Việc tiếp nhận tài trợ phải lập thành văn bản. Văn bản tiếp nhận tài trợ phải có các nội dung: 

Thông tin về cá nhân, tổ chức tài trợ, loại tài sản, giá trị tài sản hoặc tiền tài trợ, thời điểm thực 
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hiện tài trợ, yêu cầu đối với doanh nghiệp tiếp nhận tài trợ, họ, tên và chữ ký của người đại 

diện có thẩm quyền của các bên. 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản tiếp nhận tài trợ được ký kết, doanh 

nghiệp phải thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh) nơi doanh nghiệp có trụ sở chính về việc tiếp nhận tài trợ; kèm theo thông báo phải có 

bản sao Văn bản tiếp nhận tài trợ. 

4. Trường hợp nội dung văn bản tiếp nhận tài trợ quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này có 

thay đổi, doanh nghiệp xã hội phải thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý 

viện trợ, tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính về những nội 

dung thay đổi theo trình tự, thủ tục quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này. 

Điều 4. Đăng ký doanh nghiệp xã hội 
1. Doanh nghiệp xã hội thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và hồ sơ tương 

ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp. 

2. Tên doanh nghiệp xã hội được đặt theo quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 Luật Doanh 

nghiệp và có thể bổ sung thêm cụm từ “xã hội” vào tên riêng của doanh nghiệp. 

Điều 5. Công khai Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã 

hội 
1. Doanh nghiệp xã hội phải thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường cho cơ 

quan đăng ký kinh doanh để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

khi thành lập doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động. 

2. Trường hợp nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường có sự thay đổi, doanh 

nghiệp xã hội phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về nội dung thay đổi trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi để công khai trên Cổng thông tin quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải có Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi 

trường đã được sửa đổi, bổ sung. 

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện cập nhật thông tin vào hồ sơ doanh nghiệp và công 

khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được thông báo theo các Khoản 1 và 2 Điều này. 

4. Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội được lập theo mẫu 

và phải bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Các vấn đề xã hội, môi trường; phương thức mà doanh nghiệp dự định thực hiện nhằm giải 

quyết vấn đề xã hội, môi trường đó. 

b) Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường. 

c) Mức tỷ lệ phần trăm (%) lợi nhuận giữ lại hằng năm được tái đầu tư để giải quyết vấn đề xã 

hội, môi trường. 

d) Nguyên tắc và phương thức sử dụng các khoản viện trợ, tài trợ từ tổ chức và cá nhân; 

nguyên tắc và phương thức xử lý các khoản viện trợ, tài trợ còn dư khi doanh nghiệp giải thể 

hoặc chuyển đổi thành doanh nghiệp thông thường (nếu có). 

đ) Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân; thành viên hợp 

danh đối với công ty hợp danh; thành viên, cổ đông là cá nhân, người đại diện theo pháp luật 

hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông là tổ chức đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. 

5. Quyết định của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông về thay đổi nội dung Cam kết 

thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường phải được thông qua theo tỷ lệ biểu quyết quy định tại 

Điểm b Khoản 3 Điều 60 và Khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp xã hội 

hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. 
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Điều 6. Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã 

hội 
1. Doanh nghiệp xã hội chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Hết thời hạn Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường. 

b) Vấn đề xã hội, môi trường trong Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã thay đổi 

hoặc không còn nữa. 

c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi 

trường và mức lợi nhuận giữ lại tái đầu tư. 

d) Trường hợp khác theo quyết định của doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Trong trường hợp chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh 

nghiệp xã hội, toàn bộ số dư tài sản hoặc tài chính còn lại của các khoản viện trợ, tài trợ đã 

được nhận phải chuyển lại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ hoặc chuyển cho 

các doanh nghiệp xã hội khác, tổ chức khác có mục tiêu xã hội tương tự. Doanh nghiệp xã hội 

chỉ được chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường nếu vẫn bảo đảm thanh toán 

đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã xử lý số dư của khoản viện trợ, tài trợ mà 

doanh nghiệp đã nhận. 

3. Quyết định của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông về chấm dứt Cam kết thực hiện 

mục tiêu xã hội, môi trường phải được thông qua theo tỷ lệ biểu quyết quy định tại Điểm b 

Khoản 3 Điều 60 và Khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp xã hội hoạt 

động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. 

4. Doanh nghiệp xã hội phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh về việc chấm dứt Cam 

kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết 

định chấm dứt để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Kèm theo 

thông báo phải có các tài liệu sau đây: 

a) Quyết định và bản sao biên bản họp của doanh nghiệp hoặc quyết định của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền (nếu có), trong đó nêu rõ lý do chấm dứt. 

b) Thỏa thuận với cá nhân, tổ chức liên quan về xử lý số dư tài sản hoặc tài chính đối với 

nguồn viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã nhận (nếu còn). 

5. Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện cập nhật thông tin vào hồ sơ doanh nghiệp và công 

khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được thông báo. 

Điều 7. Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội và quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã 

hội 
1. Cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được dùng toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ 

để đăng ký doanh nghiệp xã hội sau khi có Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh 

nghiệp xã hội bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo 

trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

2. Doanh nghiệp xã hội sau khi được đăng ký đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích 

hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa 

vụ khác của cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện chấm dứt hoạt động kể từ ngày doanh nghiệp xã hội được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 8. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với doanh nghiệp xã hội 
1. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập đối với doanh nghiệp xã hội được thực hiện trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Doanh nghiệp xã hội được chia hoặc tách thành các doanh nghiệp xã hội. 

b) Các doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội hợp nhất thành doanh nghiệp xã hội. 

c) Sáp nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội vào doanh nghiệp xã hội. 
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2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập đối với doanh nghiệp xã hội thực hiện 

theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp. 

3. Trường hợp giải thể doanh nghiệp xã hội, số dư tài sản hoặc tài chính còn lại đối với nguồn 

tài sản, tài chính mà doanh nghiệp xã hội đã nhận phải được trả lại cho cá nhân, cơ quan, tổ 

chức đã viện trợ, tài trợ hoặc chuyển cho các doanh nghiệp xã hội khác, tổ chức khác có mục 

tiêu xã hội tương tự. 

Hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp xã hội được thực hiện theo quy định tương ứng 

của Luật Doanh nghiệp về giải thể doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp xã hội còn số dư 

tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ đã nhận, thì hồ sơ giải thể phải có Thỏa 

thuận với cá nhân, tổ chức liên quan về xử lý số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện 

trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã nhận. 

Điều 9. Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông doanh nghiệp xã 

hội 
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên và cổ đông doanh nghiệp xã hội chỉ được chuyển 

nhượng phần vốn góp, cổ phần của mình cho tổ chức, cá nhân khác nếu họ có cam kết tiếp tục 

thực hiện các mục tiêu xã hội, môi trường. 

2. Cổ đông đã ký tên trong Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường chỉ được chuyển 

nhượng cổ phần của mình theo quy định tại Khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp trong thời 

hạn Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường. 

3. Doanh nghiệp xã hội phải duy trì mục tiêu xã hội, môi trường, mức lợi nhuận giữ lại để tái 

đầu tư và nội dung khác ghi tại Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trong suốt quá 

trình hoạt động. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Cam kết thực hiện 

mục tiêu xã hội, môi trường và mức lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, doanh nghiệp xã hội phải 

hoàn lại toàn bộ các ưu đãi, khoản viện trợ, tài trợ dành riêng cho doanh nghiệp xã hội. Đồng 

thời, chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, thành viên đối với công ty hợp 

danh và công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông đối với công ty cổ phần đã ký tên trong Cam kết 

thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường và thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần chịu 

trách nhiệm liên đới hoàn lại các ưu đãi, tài trợ đã nhận và bồi thường các thiệt hại phát sinh 

trong trường hợp doanh nghiệp xã hội vi phạm Khoản này. 

Điều 10. Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội 
1. Trường hợp nhận ưu đãi, viện trợ, tài trợ, định kỳ hằng năm doanh nghiệp xã hội phải gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 

doanh nghiệp xã hội có trụ sở chính Báo cáo đánh giá tác động xã hội đối với các hoạt động 

doanh nghiệp đã thực hiện chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

2. Báo cáo đánh giá tác động xã hội được lập theo mẫu và phải có nội dung sau đây: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp. 

b) Các khoản ưu đãi, viện trợ hoặc tài trợ đã nhận được. 

c) Các hoạt động doanh nghiệp đã thực hiện trong năm; các vấn đề xã hội, môi trường mà 

doanh nghiệp đã giải quyết. 

d) Các lợi ích và tác động xã hội mà doanh nghiệp đã đạt được và các nhóm đối tượng được 

hưởng lợi tương ứng; nêu rõ các số liệu chứng minh về tác động và lợi ích đã đạt được (nếu 

có). 

3. Tổ chức, cá nhân được quyền yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ, 

tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp xã hội có trụ sở chính cung cấp các 

thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ được 

lưu giữ tại cơ quan đó. Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin theo yêu cầu của 

tổ chức, cá nhân. 
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Điều 11. Theo dõi, giám sát hoạt động của doanh nghiệp xã hội 
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát đối với doanh nghiệp xã hội có 

trụ sở chính đặt tại tỉnh, thành phố mình. Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ, 

tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 

việc theo dõi, giám sát đối với doanh nghiệp xã hội. Việc theo dõi, giám sát hoạt động của 

doanh nghiệp xã hội thực hiện theo cách thức sau đây: 

a) Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi 

trường trong trường hợp cần thiết. 

b) Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo những 

nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường. 

2. Theo dõi, giám sát đối với doanh nghiệp xã hội tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo trình tự, 

thủ tục sau đây: 

a) Yêu cầu báo cáo về việc tuân thủ Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường phải được 

lập thành văn bản. Trong đó, nêu rõ lý do, nội dung yêu cầu cụ thể; thời hạn và cách thức thực 

hiện các yêu cầu. 

b) Cơ quan nhà nước chỉ được trực tiếp tiến hành kiểm tra doanh nghiệp ít nhất sau 15 ngày kể 

từ ngày gửi thông báo yêu cầu kiểm tra cho doanh nghiệp. 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra doanh nghiệp xã hội, cơ 

quan kiểm tra phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả kiểm tra. Báo cáo phải được gửi cho 

doanh nghiệp xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh. 

Điều 12. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp 
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công 

ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, 

Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con 

dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Nội 

dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm: 

a) Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu. 

b) Số lượng con dấu. 

c) Quy định về quản lý và sử dụng con dấu. 

2. Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác 

hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình 

thức và kích thước. 

3. Thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp trong nội dung mẫu con dấu thực hiện 

theo quy định tại Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp. Ngoài thông tin nêu trên, 

doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của 

doanh nghiệp, trừ các trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định này. 

Điều 13. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện 
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công 

ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, 

Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con 

dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, trừ trường hợp Điều lệ 

công ty có quy định khác. 

2. Nội dung mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện phải có tên chi nhánh, văn phòng 

đại diện theo quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều 41 Luật Doanh nghiệp. Ngoài thông tin nêu 

trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu 

của chi nhánh, văn phòng đại diện, trừ các trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định này. 

Điều 14. Hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu 
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1. Doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung 

hoặc làm hình thức mẫu con dấu: 

a) Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

b) Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 

tổ chức xã hội nghề nghiệp. 

c) Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, 

mỹ tục của dân tộc Việt Nam. 

2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định Khoản 1 Điều này, pháp luật về 

sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khi sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung 

hoặc làm hình thức mẫu con dấu. Tranh chấp giữa doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức khác 

có liên quan về từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh sử dụng trong nội dung mẫu con dấu của doanh 

nghiệp được giải quyết tại Tòa án hoặc trọng tài. Doanh nghiệp phải chấm dứt việc sử dụng con 

dấu có từ ngữ, ký hiệu hoặc hình ảnh vi phạm quy định tại Điều này và chịu trách nhiệm bồi 

thường các thiệt hại phát sinh theo quyết định có hiệu lực thi hành của Tòa án hoặc trọng tài. 

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm thẩm tra nội dung mẫu con dấu của 

doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục thông báo mẫu con dấu cho doanh nghiệp. 

Điều 15. Quản lý và sử dụng con dấu 
1. Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã 

được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng 

ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực 

hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp. 

2. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới 

theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu 

cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy 

biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp. 

3. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 bị mất con dấu, mất 

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị 

định này; đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ 

quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. 

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi 

doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây: 

a) Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp; 

b) Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu; 

c) Hủy mẫu con dấu. 

5. Trình tự, thủ tục và hồ sơ thông báo mẫu con dấu thực hiện theo quy định về đăng ký doanh 

nghiệp. 

Điều 16. Hạn chế sở hữu chéo giữa các công ty 
1. Góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 

bao gồm góp vốn, mua cổ phần để thành lập doanh nghiệp mới, mua phần vốn góp, cổ phần 

của doanh nghiệp đã thành lập. 

2. Sở hữu chéo là việc đồng thời hai doanh nghiệp có sở hữu phần vốn góp, cổ phần của nhau. 

3. Cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Doanh 

nghiệp là trường hợp tổng số cổ phần, phần vốn góp của các công ty này sở hữu bằng hoặc lớn 

hơn 51% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty có liên quan. 

4. Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của các công ty có liên quan chịu 

trách nhiệm bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp khi quyết định 

góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty khác. Trong trường hợp này, Chủ tịch công ty 
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hoặc thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị của công ty có liên quan 

cùng liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra cho công ty khi vi phạm các quy 

định tại Điều này. 

5. Cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông công ty nếu trong 

quá trình thụ lý hồ sơ phát hiện việc góp vốn, mua cổ phần thành lập doanh nghiệp hoặc 

chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp liên quan vi phạm quy định tại các Khoản 2 và 3 Điều 

189 Luật Doanh nghiệp. 

6. Các công ty không có cổ phần, phần vốn góp nhà nước nắm giữ đã thực hiện góp vốn, mua 

cổ phần trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 có quyền mua bán, chuyển nhượng, tăng, giảm phần 

vốn góp, số cổ phần nhưng không được làm tăng tỷ lệ sở hữu chéo hiện có. 

Điều 17. Nguyên tắc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp 
1. Cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, tuyên truyền và tạo điều kiện thuận 

lợi để các doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật. 

2. Cán bộ, công chức không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ, 

đặt ra thêm các thủ tục, điều kiện ngoài quy định và có hành vi gây khó khăn, phiền hà đối với 

tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. 

3. Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước về tình hình hoạt động 

của doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có liên quan trong tiếp cận các thông 

tin về hoạt động của doanh nghiệp được lưu trữ tại cơ quan, đơn vị, trừ trường hợp phải bảo 

đảm bí mật theo quy định pháp luật. 

4. Mỗi cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, cơ quan đại diện chủ sở hữu 

chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp trong phạm vi chức năng 

và nhiệm vụ được giao. Hoạt động theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý 

nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu không được gây ảnh hưởng bất lợi hoặc cản trở hoạt 

động bình thường của doanh nghiệp. 

Điều 18. Phối hợp chia sẻ thông tin về hoạt động của doanh nghiệp giữa các cơ quan, đơn 

vị 
1. Định kỳ hằng tháng, các cơ quan thuộc: Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 

Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ 

sở chính các thông tin sau đây: 

a) Các loại giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành 

nghề, giấy chứng nhận hoặc văn bản chấp thuận về điều kiện kinh doanh đã cấp cho doanh 

nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người quản lý doanh nghiệp. 

b) Quyết định xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại 

diện, người quản lý doanh nghiệp. 

c) Quyết định tạm dừng hoạt động, quyết định chấm dứt việc tạm dừng hoạt động kinh doanh. 

d) Thông tin về vi phạm pháp luật thuế của doanh nghiệp. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin theo quy định tại Khoản 1 

Điều này, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có liên quan. 

Điều 19. Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh 

nghiệp 
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình hoạt động của doanh 

nghiệp, phương án, cách thức trao đổi thông tin với cơ quan có liên quan và công khai thông 

tin; xây dựng hệ thống quản lý rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp trong 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của mình. 

2. Hệ thống quản lý rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp bao gồm các nội 

dung sau đây: 

a) Bộ phận đầu mối chịu trách nhiệm quản lý hệ thống rủi ro. 

b) Danh mục các rủi ro cần thiết phải theo dõi, giám sát. 
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c) Các mức độ rủi ro cần kiểm soát. 

d) Phương thức cảnh báo, ngăn chặn và xử lý các rủi ro khi phát hiện. 

đ) Cách thức thu thập, trao đổi thông tin và cách thức đánh giá rủi ro. 

3. Định kỳ hằng tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan khác theo quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh làm đầu mối tổng hợp tình hình hoạt động và chấp hành pháp luật của doanh 

nghiệp để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời gửi các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Điều 20. Hiệu lực thi hành 
Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính 

phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp và có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 08 tháng 12 năm 2015. 

Điều 21. Tổ chức thực hiện 
1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đối tượng áp dụng của 

Nghị định chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và ban hành các biểu mẫu để thực hiện các thủ tục hành 

chính theo quy định tại Nghị định này. 

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm xây dựng và 

ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới về trao 

đổi thông tin và xây dựng hệ thống quản lý rủi ro trong theo dõi, giám sát hoạt động doanh 

nghiệp./. 

  

 Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban 

của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

-…. Lưu: VT, ĐMDN (3b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 50/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016 

  

NGHỊ ĐỊNH 
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ 

ĐẦU TƯ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế 

hoạch và đầu tư. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện 

pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt, 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

2. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư quy định tại Nghị định này 

bao gồm các hành vi sau: 

a) Vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; 

b) Vi phạm quy định trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam và hoạt động đầu tư ra nước ngoài; 

c) Vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý đấu thầu; 

d) Vi phạm quy định trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

3. Các hành vi vi phạm hành chính khác liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư chưa được 

quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng bị xử phạt 
Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có 

hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

Điều 3. Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả 
1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các 

hình thức xử phạt chính sau đây: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền. 

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc 

nhiều biện pháp khắc phục hậu quả quy định cụ thể tại các điều của Chương II Nghị định này. 

Điều 4. Mức phạt tiền trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 
Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này là 

mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức, trừ các hành vi quy định tại điều 41, điều 42, điều 43 và 
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điều 44 của Nghị định này thì áp dụng mức phạt tiền đối với cá nhân. Cùng một hành vi vi 

phạm, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức. 

Chương II 

CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP 

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

Mục 1. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ VÀ SỬ 

DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 

HẬU QUẢ 

Điều 5. Vi phạm các quy định về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không tuân thủ trình tự, thủ tục lập và thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi; 

b) Không tuân thủ trình tự, thủ tục và điều kiện điều chỉnh chương trình, dự án. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Lập dự toán, thanh toán, quyết toán chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi không đúng đơn giá, định mức; 

b) Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên 

cứu khả thi không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 

c) Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu 

khả thi không đầy đủ nội dung. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu 

khả thi không có trong quy hoạch hoặc chưa được cấp có thẩm quyền bổ sung quy hoạch; 

b) Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên 

cứu khả thi không đúng theo quy hoạch được phê duyệt. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc hoàn trả các Khoản chi phí bị tăng thêm do việc lập dự toán, nghiệm thu, thanh toán, 

quyết toán chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo 

cáo nghiên cứu khả thi không đúng đơn giá, định mức đối với hành vi vi phạm quy định tại 

Điểm a Khoản 2 Điều này; 

b) Buộc điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo 

cáo nghiên cứu khả thi cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối 

với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này; 

c) Buộc bổ sung các nội dung còn thiếu đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 2 

Điều này; 

d) Buộc điềuchỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo 

cáo nghiên cứu khả thi phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt đối với hành vi vi phạm quy 

định tại Điểm b Khoản 3 Điều này. 

Điều 6. Vi phạm về việc báo cáo, cung cấp thông tin trong hoạt động đầu tư công 
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo tình hình 

triển khai thực hiện chương trình, dự án. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin, tài liệu 

liên quan đến việc thiết kế chương trình, dự án không đầy đủ, không chính xác. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin không trung thực, không khách quan ảnh hưởng đến việc 

lập, thẩm định, quyết định kế hoạch, chương trình, dự án; 
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b) Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin không trung thực, không khách quan ảnh hưởng đến việc 

theo dõi, đánh giá, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong triển khai kế hoạch, chương trình, 

dự án. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cố ý hủy hoại, lừa dối, 

che giấu hoặc lưu giữ không đầy đủ tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến quyết định chủ 

trương đầu tư, quyết định đầu tư, triển khai thực hiện chương trình, dự án. 

Điều 7. Vi phạm về việc theo dõi, đánh giá, kiểm tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư 

công 
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lập báo cáo theo dõi, kiểm 

tra, đánh giá kế hoạch, chương trình, dự án không trung thực, không khách quan. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra kế hoạch, chương trình, dự án; 

b) Không tổ chức thực hiện đánh giá ban đầu, giữa kỳ và kết thúc chương trình, dự án. 

Điều 8. Vi phạm quy định về sử dụng vốn đầu tư công 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng vốn đầu tư công 

không đúng mục đích, không đúng đối tượng hoặc vượt tiêu chuẩn, định mức đã được phê 

duyệt. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi về ngân sách Nhà nước số vốn đầu tư công đối 

với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 9. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư sử dụng vốn đầu tư công có cấu phần 

xây dựng 
Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư sử dụng vốn đầu tư công có cấu phần 

xây dựng về khảo sát, thiết kế, giám sát thi công, xây dựng công trình, quản lý chất lượng, 

nghiệm thu, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính tại Nghị định này được xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động xây dựng. 

Điều 10. Vi phạm về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn; 

b) Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đầy đủ nội dung. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không trung thực. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc bổ sung các nội dung còn thiếu vào Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư đối với hành vi 

vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với 

hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này. 

Điều 11. Vi phạm về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ 

phát triển chính thức (ODA) 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không tổ chức giám sát, đánh giá quá trình thực hiện chương trình, dự án ODA; 

b) Thực hiện chương trình, dự án chậm tiến độ mà không có lý do khách quan hoặc sự kiện bất 

khả kháng. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi triển khai chương trình, 

dự án không đúng các nội dung trong quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt Văn kiện chương 

trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đối 

với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này. 
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Điều 12. Vi phạm về chế độ báo cáo và cung cấp thông tin đối với chương trình, dự án 

ODA 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ chế độ báo 

cáo kết quả thực hiện chương trình, dự án ODA gửi cơ quan có thẩm quyền. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin, tài liệu 

sai lệch cho các bên hợp đồng, tư vấn lập và thực hiện chương trình, dự án ODA. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc lập báo cáo gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 

đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc cung cấp thông tin, tài liệu chính xác cho các bên hợp đồng, tư vấn lập và thực hiện 

chương trình, dự án đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này. 

Mục 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT 

NAM VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ 

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

Điều 13. Vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư tại Việt Nam 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện báo cáo 

cho cơ quan đăng ký đầu tư trước khi bắt đầu thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư; 

b) Báo cáo không trung thực về hoạt động đầu tư; 

c) Đầu tư kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng 

các điều kiện theo quy định của Luật đầu tư; 

d) Thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh 

doanh (hợp đồng BCC) nhưng không đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt Văn phòng 

điều hành; 

đ) Chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 

nhưng không thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt Văn phòng điều hành. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ dự án đầu tư 

không trung thực, không chính xác để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư. 

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; 

b) Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư; 

c) Giãn tiến độ thực hiện dự án, giãn tiến độ đầu tư nhưng không đề xuất bằng văn bản với cơ 

quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ 

quan đăng ký đầu tư; 

d) Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư nhưng không thông báo bằng văn bản cho cơ quan 

đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan 

đăng ký đầu tư; 

đ) Không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thủ tục thanh lý dự án đầu tư. 

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư (đối với 

trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) hoặc Giấy chứng nhận đầu 

tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư; 

b) Không đáp ứng các điều kiện đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của 

nhà đầu tư nước ngoài; 

c) Không đáp ứng đầy đủ các điều kiện khi chuyển nhượng dự án đầu tư; 

d) Đầu tư kinh doanh các ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư. 
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6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư; 

b) Tiếp tục triển khai dự án khi đã bị cơ quan đăng ký đầu tư quyết định ngừng hoạt động; 

c) Tiếp tục triển khai dự án khi đã chấm dứt hoạt động mà không được cơ quan đăng ký đầu tư 

chấp thuận; 

d) Không triển khai dự án đầu tư sau 12 (mười hai) tháng mà không được cơ quan đăng ký đầu 

tư chấp thuận. 

7. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi triển khai thực hiện dự án 

khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ 

trương đầu tư. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc đăng ký thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng 

BCC đối với hành vi vi phạm tại Điểm d Khoản 2 Điều này; 

b) Buộc thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm đ 

Khoản 2 Điều này. 

Điều 14. Vi phạm các quy định về sử dụng vốn nhà nước để đầu tư, kinh doanh 
1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Sử dụng vốn nhà nước để đầu tư, góp vốn, mua cổ phần khi chưa được cơ quan có thẩm 

quyền chấp thuận; 

b) Thay đổi dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền chấp thuận. 

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi đầu tư, kinh doanh sử 

dụng vốn nhà nước sai mục đích. 

Điều 15. Vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động đầu tư ở nước ngoài; 

b) Không thông báo hoặc thông báo thực hiện dự án đầu tư không đầy đủ nội dung. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không thực hiện đúng các nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước 

ngoài; 

b) Không chuyển lợi nhuận và các Khoản thu nhập từ việc đầu tư ra nước ngoài về Việt Nam; 

c) Không chuyển vốn và tài sản hợp pháp về nước khi kết thúc dự án. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Lập hồ sơ không chính xác, không trung thực để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

ra nước ngoài; 

b) Không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong 

trường hợp thay đổi nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài; 

c) Không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp sử 

dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu 

tư ở nước ngoài; 

d) Dùng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư khác ở 

nước ngoài nhưng không thực hiện thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra 

nước ngoài cho dự án đầu tư đó, 

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Đầu tư ra nước ngoài khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; 

b) Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài khi không đáp ứng các điều kiện quy định; 

c) Sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài không đúng quy định. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
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a) Buộc thực hiện báo cáo đầu tư theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc thực hiện đúng các nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với hành vi vi 

phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này; 

c) Buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với hành vi vi phạm 

quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 3 Điều này; 

d) Buộc thực hiện thủ tục đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 

này. 

Điều 16. Vi phạm các quy định về ưu đãi đầu tư 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo lại với 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi không đáp ứng những điều kiện cam kết để được hưởng 

ưu đãi đầu tư. Trường hợp kê khai để hưởng ưu đãi đầu tư có vi phạm pháp luật về thuế thì áp 

dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. 

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không chính xác, 

không trung thực các thông tin cần thiết để được hưởng ưu đãi đầu tư. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hoàn trả những ưu đãi đầu tư đã được hưởng không 

đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

Điều 17. Vi phạm quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không điều chỉnh báo cáo 

nghiên cứu khả thi trong các trường hợp sau: 

a) Dự án bị ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc các sự kiện bất khả kháng khác; 

b) Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án; 

c) Quy hoạch thay đổi gây ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu, địa điểm, quy mô của dự án; 

d) Dự án không thu hút được nhà đầu tư quan tâm sau khi đã thăm dò thị trường, tổ chức sơ 

tuyển hoặc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; 

đ) Trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không quyết định chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án 

trước khi phê duyệt đề xuất dự án; 

b) Không xác định giá trị vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án trước khi phê 

duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc đề xuất dự án của các dự án sử dụng vốn Nhà nước (đối 

với dự án nhóm C). 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng; 

b) Không ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong quá trình thực hiện 

dự án; 

c) Đáp ứng không đầy đủ các điều kiện để triển khai dự án; 

d) Không thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. 

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không đáp ứng đúng điều kiện và thủ tục chuyển giao công trình dự án; 

b) Không đáp ứng các điều kiện để triển khai dự án. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng dự án 

đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này. 

Mục 3. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤU 

THẦU, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

Điều 18. Vi phạm các quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không thực hiện sơ tuyển trước khi lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; 
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b) Thực hiện không đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền trong quá trình lập, thẩm định, phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

c) Không thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trước khi phê duyệt. 

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thẩm định, phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư chưa 

được phê duyệt. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi chia quy mô các gói thầu 

không đáp ứng yêu cầu về tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án dẫn đến 

làm giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu. 

Điều 19. Vi phạm các quy định về hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời 

thầu, hồ sơ yêu cầu 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không lập hồ sơ yêu cầu 

đối với các gói thầu thuộc công trình khẩn cấp, cấp bách. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không tổ chức thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ 

yêu cầu trước khi phê duyệt; 

b) Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ 

yêu cầu không đúng thẩm quyền. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ 

yêu cầu tổng lựa chọn nhà thầu không phù hợp quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu, ưu đãi 

trong đấu thầu, sử dụng lao động trong nước, sử dụng hàng hóa trong nước, tiêu chuẩn đánh giá 

hồ sơ; 

b) Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ 

yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư không phù hợp quy định về tư cách hợp lệ của nhà đầu tư, 

ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư; 

c) Nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một 

số nhà thầu gây ra cạnh tranh không bình đẳng; 

d) Nêu các tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ 

yêu cầu không phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu. 

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi phê duyệt hồ sơ mời thầu, 

hồ sơ yêu cầu không phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đã được phê duyệt. 

Điều 20. Vi phạm các quy định về tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và đánh giá hồ 

sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không nêu, nêu không đầy đủ hoặc không chính xác địa chỉ phát hành hồ sơ mời quan tâm, 

hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong thông báo mời quan tâm, thông báo 

mời sơ tuyển, thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu, thư mời thầu; 

b) Sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu khi chưa được yêu cầu; 

c) Không tiếp nhận hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu, 

nhà đầu tư. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không phát hành hồ sơ mời 

quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển cho nhà thầu, nhà đầu tư theo 

đúng thời gian, địa điểm nêu trong thông báo mời quan tâm, thông báo mời thầu, thông báo 

mời chào hàng. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không đóng, mở thầu theo đúng thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu, thông báo mời 

thầu, thông báo mời chào hàng; 

b) Không gửi biên bản mở thầu cho nhà thầu; 
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c) Không đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu, 

nhà đầu tư; 

d) Không thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà 

đầu tư không đầy đủ nội dung, không chính xác, không đúng thẩm quyền; 

b) Không tổ chức thẩm định danh sách ngắn, danh sách nhà thầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng 

yêu cầu về kỹ thuật đối với trường hợp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, hai 

giai đoạn hai túi hồ sơ; 

c) Không tổ chức thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trước khi phê duyệt; 

d) Trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư không phù hợp với kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

đ) Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu, nhà đầu tư không đúng tiêu chuẩn đánh 

giá được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng không làm thay đổi kết quả lựa 

chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu, nhà đầu tư không đúng tiêu chuẩn đánh 

giá được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dẫn đến thay đổi kết quả lựa chọn nhà 

thầu, nhà đầu tư; 

b) Cho phép nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu dẫn đến làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự 

thầu. 

Điều 21. Vi phạm quy định về thương thảo hợp đồng đối với lựa chọn nhà thầu và đàm 

phán sơ bộ hợp đồng đối với lựa chọn nhà đầu tư 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không tiến hành thương 

thảo hợp đồng trong lựa chọn nhà thầu, đàm phán sơ bộ hợp đồng trong lựa chọn nhà đầu tư. 

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi ký hợp đồng trước khi 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 

Điều 22. Vi phạm quy định về đăng tải thông tin trong đấu thầu 
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi đăng tải kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư muộn hơn so với quy định nhưng trước thời điểm thông 

báo mời thầu, gửi thư mời thầu gói thầu, dự án thực hiện đầu tiên của kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu, nhà đầu tư. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư sau thời điểm thông báo mời thầu, gửi thư 

mời thầu gói thầu, dự án thực hiện đầu tiên của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

b) Đăng tải thông tin về đấu thầu không đầy đủ nội dung hoặc không đúng thẩm quyền. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đăng tải các thông 

tin về đấu thầu. 

Điều 23. Vi phạm hành chính khác về đấu thầu 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không hoàn trả hoặc không giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu, nhà đầu tư; 

b) Thành lập Tổ chuyên gia có thành phần không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định; 

c) Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ hồ sơ, tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà thầu, 

nhà đầu tư. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Tham gia hoạt động đấu thầu với tư cách cá nhân khi chưa đủ điều kiện quy định; 

b) Lập hồ sơ sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu không trung thực. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu, nhà đầu 

tư theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này. 
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Mục 4. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH 

DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH, HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP 

HỢP TÁC XÃ, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

Điều 24. Vi phạm quy định về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, 

không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi và thông báo lại các thông tin doanh 

nghiệp đã kê khai không trung thực, không chính xác. 

Điều 25. Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 đến 

30 ngày. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 

90 ngày. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 

ngày trở lên. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 

này. 

Điều 26. Vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không công bố hoặc công 

bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng 

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 

này. 

Điều 27. Vi phạm quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước không đầy đủ, không chính xác; 

b) Có nhiều hơn một (01) người đại diện theo pháp luật nhưng không thông báo với cơ quan 

đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc không công khai trên cổng thông 

tin hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp; 

c) Thực hiện công bố thông tin qua người được ủy quyền công bố thông tin nhưng không gửi 

thông báo ủy quyền tới cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

d) Không có văn bản báo cáo giải trình với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước về việc thay 

đổi nội dung thông tin đã công bố; 

đ) Tạm hoãn công bố thông tin nhưng không báo cáo lý do của việc tạm hoãn hoặc không gửi 

thông báo đề nghị hoãn công bố thông tin cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không định kỳ công bố thông tin; 

b) Không thực hiện công bố chiến lược phát triển doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của 

doanh nghiệp và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố; 

1716



c) Không thực hiện công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm và 

năm (05) năm của doanh nghiệp đã được phê duyệt; 

d) Không xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 

(nếu có); 

đ) Không công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm, báo cáo thực 

trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, chế độ 

tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc bổ sung hoặc sửa đổi nội dung thông tin công bố đối với hành vi vi phạm quy định tại 

Điểm a Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc báo cáo, thông báo hoặc công khai thông tin theo quy định đối với hành vi vi phạm 

quy định tại Điểm b, Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều này; 

c) Buộc thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 

2 Điều này. 

Điều 28. Vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp 
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không chuyển đổi loại hình 

doanh nghiệp khi công ty không còn đủ số lượng thành viên, cổ đông tối thiểu theo quy định 

trong thời hạn 6 tháng liên tục. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động khi đã kết thúc 

thời hạn ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi 

với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký. 

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế; 

b) Tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

c) Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh 

nghiệp. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật doanh 

nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty hoặc đăng ký giải thể đối với hành vi vi phạm quy 

định tại Khoản 2 Điều này; 

c) Buộc đăng ký điều chỉnh vốn Điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ 

đông bằng số vốn đã góp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này; 

d) Buộc định giá lại tài sản góp vốn và đăng ký vốn Điều lệ phù hợp với giá trị thực tế của tài 

sản góp vốn đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này; 

đ) Buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 4 

Điều này. 

Điều 29. Vi phạm quy định về đăng ký người thành lập doanh nghiệp 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Đăng ký thành lập doanh nghiệp mà theo quy định của pháp luật không có quyền thành lập 

doanh nghiệp; 

b) Không có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nhưng vẫn thực hiện. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc đăng ký thay đổi thành viên hoặc cổ đông đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do tổ chức là chủ sở hữu, công ty cổ phần và công ty hợp danh đối với hành vi vi 

phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này. 

b) Buộc thay đổi thành viên đối với tổ chức, cá nhân góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo 

quy định đối với hành vi vi phạm tại Điểm b Khoản 1 Điều này. 
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Điều 30. Vi phạm quy định về chế độ báo cáo và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký 

kinh doanh 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh 

doanh; 

b) Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh 

nghiệp đặt trụ sở chính các thông tin thay đổi của thành viên Hội đồng quản trị (đối với công ty 

cổ phần), thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi có yêu cầu tạm dừng của cơ 

quan đăng ký kinh doanh; 

b) Không đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh đối 

với trường hợp doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc gửi báo cáo tới cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định đối với hành vi vi phạm quy 

định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc thay đổi tên doanh nghiệp hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp 

đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này. 

Điều 31. Vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay 

đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các 

nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. 

Điều 32. Vi phạm các nghĩa vụ thông báo khác 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ 

quan thuế về việc cho thuê doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; 

b) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về 

việc chào bán cổ phần riêng lẻ đối với công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại 

chúng; 

c) Không thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thay đổi thông tin cổ đông sáng 

lập hoặc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần chưa niêm yết; 

d) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về 

thời Điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh; 

đ) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi 

đặt trụ sở chính về việc có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin về họ, tên, quốc tịch, số hộ 

chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài; tên, 

mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần và họ, tên, quốc tịch, số hộ 

chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối 

với công ty cổ phần không phải là công ty niêm yết. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Đăng ký tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 
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b) Sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi 

nhánh, văn phòng đại diện mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải 

trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế nội dung theo quy định đối 

với hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh các nội dung theo quy định đối với hành vi 

vi phạm tại Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

Điều 33. Vi phạm quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam; 

b) Không ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện khi người đại diện theo pháp 

luật duy nhất của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam; 

c) Ủy quyền cho người không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm người đại diện theo ủy quyền. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc đăng ký người đang cư trú tại Việt Nam làm người đại diện của doanh nghiệp đối với 

hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc ủy quyền cho người khác làm đại diện đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b 

Khoản 1 Điều này; 

c) Buộc thay đổi người đại diện đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định đối với hành 

vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này. 

Điều 34. Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định; 

b) Bổ nhiệm người không được quyền quản lý doanh nghiệp giữ các chức danh quản lý doanh 

nghiệp; 

c) Bổ nhiệm người không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc (Tổng Giám đốc). 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty; 

b) Không lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông; 

c) Không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh 

nghiệp; không viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại trụ sở 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 

d) Không lưu giữ các tài liệu tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ 

công ty. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định đối với hành vi vi 

phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc miễn nhiệm chức danh quản lý của người không được quyền quản lý doanh nghiệp đối 

với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này; 

c) Buộc miễn nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) công ty cổ phần đối với người 

không đủ tiêu chuẩn và điều kiện đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 

này; 

d) Buộc cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên theo quy định đối với hành vi vi 

phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này; 

đ) Buộc lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông theo quy định đối với hành vi vi phạm 

quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này; 
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e) Buộc gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, 

viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với hành vi vi phạm 

tương ứng quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này; 

g) Buộc lưu giữ tài liệu theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 2 

Điều này. 

Điều 35. Vi phạm quy định về Ban kiểm soát 
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức Ban kiểm soát 

không đúng hoặc không đầy đủ thành phần theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không thành lập Ban kiểm soát đối với trường hợp phải thành lập Ban kiểm soát; 

b) Bổ nhiệm người không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc tổ chức lại Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm 

quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc thành lập Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định 

tại Điểm a Khoản 2 Điều này; 

c) Buộc miễn nhiệm Kiểm soát viên không đủ tiêu chuẩn và điều kiện đối với hành vi vi phạm 

quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này. 

Điều 36. Vi phạm quy định về giải thể doanh nghiệp 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không tiến hành thủ tục giải thể đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp bắt buộc giải 

thể; 

b) Không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan 

đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đối với hành 

vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc gửi quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế 

và người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này. 

Điều 37. Vi phạm quy định về thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi 

doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh; 

b) Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nhưng không 

thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh với Phòng đăng 

ký kinh doanh cấp tỉnh đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này. 

Điều 38. Vi phạm quy định về doanh nghiệp tư nhân 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách 

nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần; 

b) Không ghi chép đầy đủ việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư; toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay 

và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vào sổ kế toán, báo 

cáo tài chính của doanh nghiệp. 

2. Buộc ghi chép đầy đủ thông tin vào sổ kế toán, báo cáo tài chính đối với hành vi vi phạm tại 

Điểm b Khoản 1 Điều này. 

Điều 39. Vi phạm quy định đối với doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, 
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1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Công ty con đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ; 

b) Các công ty con của cùng một công ty mẹ cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo 

lẫn nhau; 

c) Các công ty con có cùng công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước 

cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thoái vốn, rút cổ phần từ công ty mẹ hoặc công ty con khác đối với hành vi vi phạm 

quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc thoái vốn khỏi doanh nghiệp được thành lập đối với hành vi vi phạm quy định tại 

Điểm c Khoản 1 Điều này. 

Điều 40. Vi phạm quy định đối với doanh nghiệp xã hội 
1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Sử dụng ít hơn 51% tổng lợi nhuận hàng năm để tái đầu tư thực hiện mục tiêu xã hội, môi 

trường như đã đăng ký; 

b) Sử dụng không đúng mục đích các Khoản tài trợ được huy động. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc bổ sung đủ vốn để tái đầu tư thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký đối 

với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc hoàn trả các Khoản tài trợ được sử dụng không đúng mục đích đối với hành vi vi phạm 

quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này. 

Điều 41. Vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh 
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh; 

b) Không báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

huyện; 

c) Thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên; 

d) Hộ kinh doanh buôn chuyến, hộ kinh doanh lưu động kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký 

với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan 

quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh; 

đ) Thành lập hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập; 

e) Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy 

định. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, 

không chính xác hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc làm thủ tục chấm dứt các hộ kinh doanh khác và chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh 

duy nhất đối với hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm tại Điểm c Khoản 1 Điều này; 

c) Buộc thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường theo quy định đối với hành vi 

vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này; 

d) Buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm e Khoản 1 

Điều này; 

đ) Buộc kê khai lại đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này. 

Điều 42. Vi phạm về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tạm ngừng 

kinh doanh mà không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn bằng văn bản cho cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký. 
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2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 

b) Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp huyện. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

huyện đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 43. Vi phạm quy định về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh và thực 

hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện 
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau: 

a) Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp huyện; 

b) Chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

huyện; 

c) Không tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo yêu cầu của 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thông báo nội dung thay đổi đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp huyện đối với hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi vi phạm tại 

Điểm b Khoản 1 Điều này. 

Điều 44. Vi phạm quy định về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh 
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi chấm dứt hoạt 

động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại bản 

gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo hoặc nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi vi phạm quy định 

tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 45. Vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không tổ chức Đại hội thành viên thường niên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

b) Không lập sổ đăng ký thành viên sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã; 

b) Hoạt động mang danh nghĩa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhưng không có Giấy chứng 

nhận đăng ký thành lập. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc tổ chức Đại hội thành viên thường niên đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc lập sổ đăng ký thành viên đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 

này; 

c) Buộc kê khai lại đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này; 

d) Buộc đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b 

Khoản 2 Điều này. 
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Điều 46. Vi phạm các quy định về vốn góp và đăng ký vốn góp đối với hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không huy động đủ và đúng thời hạn số vốn đã đăng ký; 

b) Không duy trì mức vốn pháp định đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có vốn 

pháp định; 

c) Không cấp giấy chứng nhận góp vốn cho thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên; 

d) Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi chưa 

được Đại hội thành viên quyết định, thông qua; 

đ) Sử dụng các nguồn vốn thuộc tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để góp 

vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp; 

e) Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp có tổng mức đầu tư vượt quá 50% vốn Điều 

lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất trước thời 

Điểm thực hiện góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp; 

g) Không thông báo với cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký sau khi góp vốn, mua cổ 

phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi để một thành viên góp 

vốn lớn hơn 20% tổng số vốn góp của hợp tác xã; một hợp tác xã thành viên góp vốn lớn hơn 

30% tổng số vốn góp của liên hiệp hợp tác xã. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc bổ sung đủ vốn góp như đã đăng ký đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều này; 

b) Buộc cấp Giấy chứng nhận góp vốn cho thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên 

đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này; 

c) Buộc hoàn trả các nguồn vốn thuộc tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều này; 

d) Buộc điều chỉnh tổng mức đầu tư của việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp 

đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này; 

đ) Buộc thông báo với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều này; 

e) Buộc điều chỉnh lại tỷ lệ vốn góp phù hợp với quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại 

Khoản 2 Điều này. 

Điều 47. Vi phạm các quy định về thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã 
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau: 

a) Không đăng ký hoặc đăng ký không đúng thời hạn hoặc không thông báo thay đổi các nội 

dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

b) Không đăng ký đổi tên hợp tác xã khi đã thay đổi ngành, nghề kinh doanh để cấu thành tên 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Đăng ký không trung thực, không chính xác những thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã; 

b) Tiếp tục kinh doanh trong thời gian hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã thông báo tạm ngừng 

hoạt động. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 

này. 

Điều 48. Vi phạm các quy định về cung cấp thông tin của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 1723



1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không thông tin đầy đủ, kịp 

thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu nhập và những nội 

dung khác theo quy định của Điều lệ cho thành viên, hợp tác xã thành viên. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho thành 

viên, hợp tác xã thành viên đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 49. Vi phạm các quy định về tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập không đúng quy định. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy 

định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 50. Vi phạm các quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và 

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau: 

a) Đăng ký địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không có trên bản đồ 

hành chính; 

b) Đăng ký địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không thuộc quyền sở 

hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của mình. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký không trung thực, 

không chính xác những thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

Chương III 

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Điều 51. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư 
1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành 

công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng. 

2. Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Sở có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh; phạt tiền đến 

75.000.000 đồng đối hành vi vi phạm về đầu tư, đấu thầu; 

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Chương II Nghị định này. 

3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Kế hoạch và Đầu tư có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh; phạt tiền đến 

80.000.000 đồng đối hành vi vi phạm về đầu tư, đấu thầu; 

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Chương II Nghị định này. 

4. Chánh thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh; phạt tiền đến 

80.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về đầu tư, đấu thầu; 

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Chương II Nghị định này. 

Điều 52. Thẩm quyền xử phạt của Ủy ban nhân dân các cấp 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 
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b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh; phạt tiền đến 

75.000.000 đồng đối hành vi vi phạm về đầu tư, đấu thầu; 

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Chương II Nghị định này. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh; phạt tiền đến 

80.000.000 đồng đối hành vi vi phạm về đầu tư, đấu thầu; 

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Chương II Nghị định này. 

Điều 53. Thẩm quyền xử phạt của cơ quan Thuế 
1. Công chức Thuế đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng. 

2. Đội trưởng Đội Thuế có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng. 

3. Chi cục trưởng Chi cục Thuế có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh; 

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Chương II Nghị định này. 

4. Cục trưởng Cục Thuế có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh; phạt tiền đến 

30.000.000 đồng đối hành vi vi phạm về đầu tư; 

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Chương II Nghị định này. 

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh; phạt tiền đến 

30.000.000 đồng đối hành vi vi phạm về đầu tư; 

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Chương II Nghị định này. 

Điều 54. Thẩm quyền xử phạt của cơ quan Quản lý thị trường 
1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng. 

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh; 

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Chương II Nghị định này. 

3. Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương, Trưởng phòng chống 

buôn lậu, Trưởng phòng chống hàng giả, Trưởng phòng kiểm soát chất lượng hàng hóa thuộc 

Cục Quản lý thị trường có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh; phạt tiền đến 

40.000.000 đồng đối hành vi vi phạm về đầu tư; 

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Chương II Nghị định này. 

4. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 
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b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về đăng ký kinh doanh; phạt tiền đến 

40.000.000 đồng đối hành vi vi phạm về đầu tư; 

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Chương II Nghị định này. 

Điều 55. Phân định thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư, Thuế và 

Quản lý thị trường 
1. Những người có thẩm quyền của Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư có thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) đối với hành vi vi phạm hành 

chính quy định tại Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 51 Nghị định này và chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

2. Những người có thẩm quyền của cơ quan Thuế có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, 

áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại 

Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều 15, Điều 25, Điểm a Khoản 1 Điều 30, Điều 31, Điểm a, 

Điểm d Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 32, Điểm b Khoản 1 Điều 36, Điều 37, Điểm b 

Khoản 1 Điều 38, Điểm d Khoản 1 Điều 41, Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điểm b Khoản 2 Điều 

45, Khoản 2 Điều 47 và Điều 50 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 53 Nghị 

định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

3. Những người có thẩm quyền của cơ quan Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) đối với hành vi vi phạm hành chính 

quy định tại Điểm c Khoản 2 và Điểm d Khoản 5 Điều 13, Điểm b và Điểm c Khoản 4 Điều 28, 

Điểm a Khoản 2 Điều 30, Điểm d Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 32, Điểm c Khoản 2 Điều 

34, Điều 37, Điểm a, Điểm b, Điểm d, Điểm đ và Điểm e Khoản 1 Điều 41, Điều 42, Điều 43, 

Điều 44, Điểm b Khoản 2 Điều 45, Điều 47, Điều 48 và Điều 50 Nghị định này theo thẩm 

quyền quy định tại Điều 54 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Điều 56. Xác định thẩm quyền xử phạt 
Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh được quy định tại Điều 51, Điều 52, Điều 53 và Điều 

54 của Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của tổ 

chức; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt cá nhân bằng 1/2 (một phần hai) lần 

thẩm quyền xử phạt tổ chức. 

Điều 57. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính 
1. Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 51, Điều 52, Điều 53 và Điều 54 của Nghị 

định này. 

2. Công chức thuộc Ủy ban nhân dân các cấp được giao nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện vi phạm 

hành chính trong những lĩnh vực quy định tại Nghị định này. 

3. Công chức thuộc cơ quan thanh tra Kế hoạch và Đầu tư được phân công thực hiện nhiệm vụ 

thanh tra, kiểm tra chuyên ngành độc lập hoặc theo đoàn thanh tra. 

4. Công chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước khác được giao nhiệm vụ kiểm tra trong các 

lĩnh vực quản lý nhà nước về: quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; hoạt động đầu tư tại Việt 

Nam và hoạt động đầu tư ra nước ngoài; đấu thầu; đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

5. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1, Khoản 2, 

Khoản 3 và Khoản 4 Điều này chỉ có quyền lập biên bản về những vi phạm thuộc phạm vi thi 

hành công vụ, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về việc lập biên bản. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 58. Hiệu lực thi hành 
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2016 và thay thế Nghị định số 

155/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

Điều 59. Điều Khoản chuyển tiếp 1726



1. Các hành vi vi phạm xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và đã có quyết 

định hoặc kết quả xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền thì áp dụng Nghị định 

số 155/2013/NĐ-CP để xử lý. 

2. Các hành vi vi phạm xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực mới bị phát hiện hoặc 

đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định về xử phạt tại Nghị định này nếu có lợi cho 

cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính. 

Điều 60. Trách nhiệm thi hành 
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 

này./ 

  

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam; 

- Liên minh hợp tác xã Việt Nam; 

- Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam; 

- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt 

Nam; 

- Hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài tại VN; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ 

Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, 

Công báo; 

- Lưu: VT, KTTH (3b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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BỘ TÀI CHÍNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 127/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015 

  

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP MÃ SỐ DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI VÀ PHÂN CÔNG 

CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 

Quản lý thuế số 21/2012/QH13; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

hai năm 2015-2016; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức 

điện tử và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp như sau: 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Thông tư này hướng dẫn về cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử trên 

Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế và trao đổi thông tin đăng ký thuế với Hệ thống 

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật 

Quản lý thuế hiện hành. 

b) Thông tư này hướng dẫn về việc phân công quản lý thuế của cơ quan thuế các cấp đối với 

doanh nghiệp, chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được thành lập theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp, bao gồm các trường hợp: thành lập mới; tổ chức lại doanh nghiệp (chia, 

tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp); thay đổi địa chỉ trụ sở khác địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Việc phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định tại 

Thông tư này được áp dụng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành. Đối với những doanh 

nghiệp đã được phân công cơ quan thuế quản lý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi 

hành thì tiếp tục thực hiện theo phân công đó hoặc theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh đã báo cáo và được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua. 

2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sau: 

a) Cơ quan Thuế gồm: Tổng cục Thuế, Cục Thuế cấp tỉnh, Chi cục Thuế cấp huyện; 

b) Cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh; 

c) Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp; 

d) Các tổ chức, cá nhân có liên quan khác. 

Điều 2. Trình tự thực hiện cấp mã số doanh nghiệp tự động 
1. Nguyên tắc cấp mã số doanh nghiệp tự động 

Việc cấp mã số doanh nghiệp được thực hiện tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống 

Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế ngay trong ngày làm việc theo quy định của Luật Doanh 
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nghiệp và Luật Quản lý thuế kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ Hệ thống thông tin quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp. 

2. Trình tự thực hiện 

Căn cứ thông tin giao dịch điện tử về doanh nghiệp đăng ký thành lập mới do Hệ thống thông 

tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp truyền sang, Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế 

tự động thực hiện kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp của các thông tin liên quan trên hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế. 

a) Trường hợp thông tin đầy đủ, đúng quy định: 

Tự động tạo mã số doanh nghiệp và thực hiện phân công cơ quan Thuế trực tiếp quản lý đối với 

doanh nghiệp (Cục Thuế, Chi cục Thuế) phù hợp với Nghị quyết phân cấp nguồn thu của Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh và phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế. 

Tự động truyền thông tin về mã số doanh nghiệp, thông tin cơ quan Thuế trực tiếp quản lý đối 

với doanh nghiệp sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

b) Trường hợp thông tin không đầy đủ (thiếu các chỉ tiêu bắt buộc) hoặc không theo đúng quy 

định: 

Tự động tạo thông báo về thông tin không đầy đủ, không đúng quy định; 

Tự động truyền thông tin sang Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để Cơ 

quan Đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp biết, thực hiện điều chỉnh, bổ sung hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

3. Sau khi nhận được kết quả cấp mã số doanh nghiệp và các thông tin về cơ quan Thuế trực 

tiếp quản lý do Cơ quan thuế truyền sang, Cơ quan Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đồng thời in Thông báo cơ quan thuế trực tiếp quản lý và 

trả cùng kết quả đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp biết để thực hiện các thủ tục, nghĩa 

vụ về thuế theo quy định. 

Điều 3. Phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp 
1. Nguyên tắc phân công cơ quan Thuế trực tiếp quản lý đối với doanh nghiệp 

a) Việc phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp được thực hiện trên Hệ thống 

Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế và đồng thời với cấp mã số doanh nghiệp. 

Cơ quan thuế căn cứ thông tin của người nộp thuế trên hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp 

do Cơ quan Đăng ký kinh doanh truyền sang qua hình thức điện tử để thực hiện phân công cơ 

quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp. 

b) Phù hợp với năng lực quản lý của cơ quan thuế các cấp, các quy định của Luật Ngân sách 

nhà nước về thẩm quyền quản lý, phân cấp nguồn thu tại địa phương và phù hợp với các quy 

định của Luật Quản lý thuế hiện hành; 

c) Phù hợp với tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc điểm của từng địa phương, 

vùng, miền trên cả nước. 

2. Căn cứ các nguyên tắc phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp quy định tại 

khoản 1 Điều này và căn cứ nội dung phân cấp nguồn thu nêu tại Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh, Cục Thuế phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan xây dựng 

tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn 

thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét trình 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định: 

Để đảm bảo việc phân công được Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế thực hiện tự 

động, tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới về cơ bản 

phải căn cứ các thông tin của người nộp thuế trên hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp do Cơ 

quan Đăng ký kinh doanh truyền sang. Khi xây dựng tiêu thức phân công cơ quan Thuế quản lý 

đối với doanh nghiệp thành lập mới, cần lưu ý một số nội dung sau: 

a) Cục Thuế trực tiếp quản lý đối với các doanh nghiệp: 

a.1) Doanh nghiệp nhà nước. 
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Riêng doanh nghiệp có phần vốn góp của nhà nước, Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế tại địa 

phương và quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này để đề xuất phân công cơ quan thuế quản 

lý đối với doanh nghiệp; 

a.2) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Doanh nghiệp dự án BOT, BTO, BT do nhà đầu 

tư thành lập để thiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý công trình dự án và để thực hiện dự án 

khác theo quy định của pháp luật về đầu tư; 

a.3) Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành, doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn (như thủy 

điện, bưu chính, viễn thông, xây dựng cơ bản...); doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn; 

doanh nghiệp có số thu ngân sách được phân bố cho nhiều địa bàn cấp tỉnh hoặc nhiều địa bàn 

cấp huyện trên cùng tỉnh, thành phố được thụ hưởng theo quy định của pháp luật; 

a.4) Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh đặc thù, có tính chất 

pháp lý phức tạp như: hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kinh doanh bất 

động sản, kế toán, kiểm toán, hoạt động pháp luật, khai khoáng. Cục Thuế căn cứ tình hình 

thực tế tại địa phương và các nguyên tắc phân công quản lý thuế nêu tại khoản 1 Điều này để 

đề xuất phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp; 

b) Chi cục Thuế trực tiếp quản lý các doanh nghiệp còn lại có địa điểm hoạt động sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn cấp huyện. 

Điều 4. Trao đổi thông tin cảnh báo các trường hợp vi phạm pháp luật thuế 
1. Các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế cảnh báo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp gồm: 

a) Cá nhân là người quản lý doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đã bị cơ quan 

Thuế chuyển cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và pháp luật về 

thuế. 

b) Doanh nghiệp có cá nhân là “người quản lý doanh nghiệp” hoặc thành viên của Hội đồng 

thành viên, thành viên của Hội đồng quản trị hoặc thành viên hợp danh mà trước đó các cá 

nhân này là Chủ doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân); Chủ tịch hội đồng thành viên, 

chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công 

ty cổ phần); thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) và người đại diện theo pháp luật 

của doanh nghiệp đã bị cơ quan thuế thông báo doanh nghiệp không còn kinh doanh ở địa chỉ 

đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước. 

c) Doanh nghiệp thành lập trái với các quy định của Luật Doanh nghiệp như: cá nhân là chủ 

doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ kinh doanh thì không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân và 

ngược lại; thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp 

danh của công ty hợp danh khác. 

2. Tổng cục Thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin về cá nhân người thành lập doanh nghiệp, 

người quản lý doanh nghiệp do cơ quan Thuế quản lý thuộc khoản 1 Điều này để Cục Quản lý 

đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và đầu tư cập nhật danh sách cảnh báo trên Hệ thống thông 

tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

3. Cơ quan Đăng ký kinh doanh khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm 

tra, rà soát các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này và phối hợp với các cơ quan Thuế có liên 

quan trong việc yêu cầu cá nhân người thành lập doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp 

hoàn thành các nghĩa vụ và thủ tục về thuế liên quan theo quy định của pháp luật về thuế. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 
1. Doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động đã được phân công cơ quan thuế quản lý (Cục Thuế 

hoặc Chi cục Thuế trực tiếp quản lý) trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực vẫn được giữ 

nguyên. 

Việc phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới theo hướng dẫn tại 

Thông tư này được thực hiện đến 31/12/2016. 
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Từ 01/01/2017, thực hiện Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, Bộ Tài chính sẽ có 

hướng dẫn cụ thể về việc phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh nghiệp để thực hiện. 

2. Doanh nghiệp, tổ chức thành lập được cấp mã số doanh nghiệp và phân công Chi cục Thuế 

quản lý theo hướng dẫn tại Thông tư này, sau đó có hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu 

thường xuyên thuộc đối tượng và các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng (phát sinh 

hoàn thuế giá trị gia tăng) theo quy định thì thực hiện phân công Cục Thuế quản lý thuế đối với 

những nhiệm vụ liên quan đến hoàn thuế theo các quy định của Luật Quản lý thuế về thẩm 

quyền ra quyết định hoàn thuế. 

3. Cục Thuế có trách nhiệm thông báo nội dung phân công cơ quan Thuế quản lý đối với doanh 

nghiệp trên địa bàn đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định nêu tại khoản 2 Điều 3 

Thông tư này về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để phối hợp thực hiện. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2015. 

2. Các văn bản hướng dẫn về việc phân công quản lý thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới 

trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ. 

Điều 7. Trách nhiệm thực hiện 
1. Tổng cục Thuế có trách nhiệm phối hợp với Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư tổ chức thực hiện việc cấp mã số doanh nghiệp tự động theo quy định tại Thông tư 

này đảm bảo tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. 

2. Tổng cục Thuế có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc phân công quản lý thuế đối với 

doanh nghiệp, kiểm tra việc thực hiện phân công quản lý đối với doanh nghiệp tại các Cục 

Thuế, Chi cục Thuế theo các nguyên tắc phân công quy định tại Thông tư này. 

3. Cục Thuế, Chi cục Thuế và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy 

đủ, triệt để các quy định tại Thông tư này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ 

Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./. 

  

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn 
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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 04/2016/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2016 

  

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH CÁC BIỂU MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH 96/2015/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA 

CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT DOANH NGHIỆP 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 

Tiết một số Điều của Luật Doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng 

trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 

2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Doanh nghiệp. 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này quy định chi Tiết về các biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã 

hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 

Tiết một số Điều của Luật Doanh nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 96/2015/NĐ-CP). 

2. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại 

Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP. 

Điều 2. Biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội 
Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sau đây: 

a) Biểu mẫu 1: Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường; 

b) Biểu mẫu 2: Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường; 

c) Biểu mẫu 3: Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường; 

d) Biểu mẫu 4: Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ quy định; 

e) Biểu mẫu 5: Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ; 

f) Biểu mẫu 6: Báo cáo đánh giá tác động xã hội, môi trường. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp tục hướng dẫn. 

  

  
 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Dũng 
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Biểu mẫu 1 

TÊN DOANH NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………… ….., ngày ….. tháng ….. năm ….. 

  

CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG 
Kính gửi: [Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…….] 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 

…………………………………………………………. 

Mã số doanh 

nghiệp:  

                                          

[Chú thích: Bỏ trống trong trường hợp nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới] 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây đã đọc và nhận thức được các quyền và nghĩa vụ đối 

với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và doanh nghiệp xã hội theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các 

hoạt động vì Mục tiêu xã hội, môi trường như cam kết sau đây: 

1. Mục tiêu xã hội, môi trường và phương thức giải quyết 
[Chú thích: doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn bản 

riêng rồi đính kèm Bản cam kết này]  

Các vấn đề xã hội, môi trường mà doanh 

nghiệp nhằm giải quyết 

Phương thức, cách thức kinh doanh của doanh 

nghiệp 

…………………………………………………

.. 

…………………………………………………

.. 

[Chú thích: miêu tả các vấn đề bất cập về xã 

hội, môi trường mà doanh nghiệp mong muốn 

giải quyết thông qua các hoạt động kinh 

doanh] 

…………………………………………………

.. 

…………………………………………………

.. 

[Chú thích: miêu tả cách thức, phương thức 

kinh doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến 

hành, như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu 

đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, xã 

hội, môi trường (định tính/định lượng) dự kiến 

đạt được? Nêu nhóm đối tượng hưởng lợi. Lý 

giải tại sao hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp lại góp phần giải quyết các vấn đề xã 

hội, môi trường như miêu tả tại cột bên.] 

2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi 

trường. 
[Chú thích: doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn dưới đây] 

□ Không thời hạn. 

□ …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………... 

3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư cho các Mục tiêu xã hội, 

môi trường đã đăng ký. 
[Chú thích: Theo Khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì mức lợi nhuận tối thiểu hằng năm 

mà doanh nghiệp phải giữ lại là 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp. Doanh 

nghiệp phải xác định mức lợi nhuận giữ lại hằng năm từ 51% đến 100% tổng lợi nhuận hằng 

năm của doanh nghiệp]. 

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trường hợp doanh nghiệp 

có lợi nhuận). 
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4. Nguyên tắc và phương thức xử lý số dư tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp giải thể hoặc 

hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường trong trường hợp doanh nghiệp có 

nhận viện trợ, tài trợ. 
[Chú thích: Doanh nghiệp có thể điền hoặc bỏ trống nội dung này. Tuy nhiên, doanh nghiệp 

cần lưu ý. 

Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi Tiết thi hành Luật Doanh 

nghiệp: trường hợp chấm dứt Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp 

xã hội, toàn bộ số dư tài sản hoặc tài chính còn lại của các Khoản viện trợ, tài trợ đã được 

nhận phải chuyển lại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ hoặc chuyển cho doanh 

nghiệp xã hội khác, tổ chức khác có Mục tiêu xã hội tương tự. 

Theo và Khoản 3 Điều 8 Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi Tiết thi hành Luật Doanh 

nghiệp: trường hợp giải thể doanh nghiệp xã hội, số dư tài sản hoặc tài chính còn lại đối với 

nguồn tài sản, tài chính mà doanh nghiệp xã hội đã được nhận phải được trả lại cho cá nhân, 

cơ quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ hoặc chuyển cho doanh nghiệp xã hội khác, tổ chức khác 

có Mục tiêu xã hội tương tự.] 

5. Chữ ký 
[Chú thích: trường hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì người 

sau đây ký và ghi rõ họ tên] 

a. Đối với doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp tư nhân. 

b. Đối với công ty hợp danh: các thành viên hợp danh. 

c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: 

- Các thành viên là cá nhân. 

- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ 

chức. 

d. Đối với công ty cổ phần. 

- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung 

cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập; 

- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là 

tổ chức. Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác 

là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam 

kết này cùng với cổ đông sáng lập. 

[Chú thích: trường hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã được đăng ký và thành 

lập, thì người sau đây ký và ghi rõ họ tên] 

a. Đối với doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp tư nhân. 

b. Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: người đại diện 

theo pháp luật. 

6. Tài liệu kèm theo 
[Chú thích: trường hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã được đăng ký và thành 

lập thì nộp kèm theo các giấy tờ sau đây] 

□ Quyết định của doanh nghiệp thông qua các nội dung trên. 

□ Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên 

trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc HĐTV hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một 

thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối 

với công ty hợp danh khi thông qua nội dung trên. 
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Biểu mẫu 2 

TÊN DOANH NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ………….. ……….., ngày ….. tháng ….. năm ..….. 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG  

CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG 
Kính gửi: [Chú thích: ghi rõ tên phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố] 

Tên doanh nghiệp [Chú thích: ghi bằng chữ in hoa]: 

………………………………………………… 

Mã số doanh 

nghiệp:  

                                          

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây đã đọc và nhận thức được các quyền và nghĩa vụ đối 

với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và doanh nghiệp xã hội theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành; và đăng ký thay đổi nội dung cam 

kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường như sau đây: 

[Chú thích: doanh nghiệp chỉ điền vào Mục có nội dung thay đổi; các Mục khác sẽ bỏ trống 

hoặc ghi “không" nếu không có thay đổi gì] 

1. Mục tiêu xã hội, môi trường và phương thức giải quyết 

a. Nội dung các vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp cam kết giải quyết 

…………………………………………………

.. 

…………………………………………………

.. 

[Chú thích: ghi đúng nội dung đã cam kết lần 

gần nhất] 

…………………………………………………

.. 

…………………………………………………

.. 

[Chú thích: ghi rõ nội dung thay đổi và nêu rõ 

lý do thay đổi] 

b. Phương thức, cách thức kinh doanh của doanh nghiệp 

…………………………………………………

.. 

…………………………………………………

.. 

[Chú thích: ghi đúng nội dung đã cam kết lần 

gần nhất] 

…………………………………………………

.. 

…………………………………………………

.. 

[Chú thích: ghi rõ nội dung thay đổi và nêu rõ 

lý do thay đổi] 

2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi 

trường.  

…………………………………………………

….. 

[Chú thích: ghi đúng thời hạn đã cam kết lần 

gần nhất] 

…………………………………………………

….. 

[Chú thích: ghi rõ thời hạn thay đổi và nêu rõ 

lý do thay đổi] 

3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư cho các Mục tiêu xã hội, 

môi trường đã đăng ký. 
[Chú thích: Theo Khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì mức lợi nhuận tối thiểu hằng năm 

mà doanh nghiệp phải giữ lại là 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp phải xác định mức lợi nhuận giữ lại hằng năm từ 51% đến 100% tổng lợi nhuận 

hằng năm của doanh nghiệp]. 
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…………………………………………………

.. 

…………………………………………………

.. 

[Chú thích: ghi đúng mức lợi nhuận giữ lại đã 

cam kết lần gần nhất] 

…………………………………………………

.. 

…………………………………………………

.. 

[Chú thích: ghi rõ thay đổi về mức lợi nhuận 

giữ lại và nêu rõ lý do thay đổi] 

4. Nguyên tắc và phương thức xử lý số dư tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp giải thể hoặc 

hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường trong trường hợp doanh nghiệp có 

nhận viện trợ, tài trợ. 
[Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi Tiết thi hành Luật Doanh 

nghiệp: trường hợp chấm dứt cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp 

xã hội, toàn bộ số dư tài sản hoặc tài chính còn lại của các Khoản viện trợ, tài trợ đã được 

nhận phải chuyển lại cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ hoặc chuyển cho doanh 

nghiệp xã hội khác, tổ chức khác có Mục tiêu xã hội tương tự. 

Theo và Khoản 3 Điều 8 Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi Tiết thi hành Luật Doanh 

nghiệp: trường hợp giải thể doanh nghiệp xã hội, số dư tài sản hoặc tài chính còn lại đối với 

nguồn tài sản, tài chính mà doanh nghiệp xã hội đã được nhận phải được trả lại cho cá nhân, 

cơ quan, tổ chức đã viện trợ, tài trợ hoặc chuyển cho doanh nghiệp xã hội khác, tổ chức khác 

có Mục tiêu xã hội tương tự.]  

…………………………………………………

.. 

…………………………………………………

.. 

[Chú thích: ghi đúng nội dung đã cam kết lần 

gần nhất] 

…………………………………………………

.. 

…………………………………………………

.. 

[Chú thích: ghi rõ nội dung thay đổi và nêu rõ 

lý do thay đổi] 

5. Chữ ký [Chú thích: người sau đây ký và ghi rõ họ tên] 

a) Đối với doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp tư nhân. 

b) Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: người đại diện 

theo pháp luật. 

6. Tài liệu kèm theo 
[Chú thích: doanh nghiệp nộp kèm theo các giấy tờ sau đây] 

□ Quyết định của doanh nghiệp thông qua các nội dung trên. 

□ Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên 

trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc HĐTV hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một 

thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của thành viên hợp danh đối với 

công ty hợp danh khi thông qua nội dung trên. 
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Biểu mẫu 3 

TÊN DOANH NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………. ……………., ngày ….. tháng ….. năm …….. 

 

THÔNG BÁO CHẤM DỨT 

CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG 
Kính gửi: [Chú thích: ghi rõ tên phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố] 

1. Tên doanh nghiệp [Chú thích: ghi bằng chữ in hoa]: 

…………………………………………… 

2. Mã số doanh 

nghiệp:  

                                          

3. Sau khi đã đọc và nhận thức được các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với chủ doanh 

nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành, doanh nghiệp thông báo chấm dứt Cam kết thực 

hiện Mục tiêu xã hội, môi trường với lý do như sau đây: 

……………………………………………………………………………………………………

…………. 

……………………………………………………………………………………………………

…………. 

……………………………………………………………………………………………………

…………. 

4. Chữ ký [Chú thích: người sau đây ký và ghi rõ họ tên] 

a) Đối với doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp tư nhân. 

b) Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: người đại diện 

theo pháp luật. 

5. Tài liệu kèm theo 
[Chú thích: doanh nghiệp nộp kèm theo các giấy tờ sau đây] 

□ Quyết định của doanh nghiệp. 

□ Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên 

trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc HĐTV hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một 

thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của thành viên hợp danh đối với 

công ty hợp danh khi thông qua nội dung trên. 

□ Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có). 

□ Bản sao Tài liệu thỏa thuận về xử lý số dư tài sản, tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ 

trong trường hợp doanh nghiệp có nhận tài trợ, viện trợ và còn dư. 
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Biểu mẫu 4 

TÊN DOANH NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………. ……………., ngày ….. tháng ….. năm …….. 

 

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ, TÀI TRỢ 
Kính gửi: [Chú thích: ghi rõ tên phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố] 

Tên doanh nghiệp [Chú thích: ghi bằng chữ in hoa]: 

…………………………………………………. 

Mã số doanh 

nghiệp:  

                                          

Thông báo việc tiếp nhận viện trợ, tài trợ như sau: 

1. Thông tin về cá nhân viện trợ, tài trợ: 
Họ và tên: 

………………………………………………….…………………………………………… 

Quốc tịch: 

………………………………………………….…………………………………………… 

Số CMND/Hộ chiếu: 

………………………………………………….………………………………. 

Địa chỉ thường trú: 

………………………………………………….…………………………………. 

2. Thông tin về tổ chức viện trợ, tài trợ: 
Tên tổ chức: 

………………………………………………….…………………………………………… 

Mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập: 

………………………………………………….. 

Địa chỉ trụ sở chính: 

……………………………………………………………………………………… 

Thông tin người đại diện của tổ chức: 

Họ và tên: 

………………………………………………….…………………………………………… 

Quốc tịch: 

………………………………………………….…………………………………………… 

Số CMND/Hộ chiếu: 

………………………………………………….………………………………. 

Địa chỉ thường trú: 

………………………………………………….…………………………………. 

3. Thông tin về loại tài sản, giá trị và hình thức viện trợ, tài trợ: 
……………………………………………………………………………………………………

………. 

4. Tóm lược về Mục đích và nguyên tắc sử dụng viện trợ, tài trợ (nếu có): 

……………………………………………………………………………………………………

………. 

5. Thời Điểm sử dụng viện trợ, tài trợ [yêu cầu đối với doanh nghiệp tiếp nhận viện trợ, tài 

trợ]: 
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……………………………………………………………………………………………………

………. 

6. Chữ ký [Chú thích: người sau đây ký và ghi rõ họ tên] 

a) Đối với doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp tư nhân. 

b) Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: người đại diện 

theo pháp luật. 

7. Tài liệu kèm theo 
[Chú thích: doanh nghiệp nộp kèm theo các giấy tờ sau đây] 

□ Bản sao Văn bản thỏa thuận viện trợ, tài trợ. 

□ Quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ (nếu có). 

□ Tài liệu khác [nếu có; ghi rõ tên tài liệu]: 

………………………………………………………….. 
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Biểu mẫu 5 

TÊN DOANH NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………. ……………., ngày ….. tháng ….. năm …….. 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ, TÀI TRỢ 
Kính gửi: [Chú thích: ghi rõ tên phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố] 

Tên doanh nghiệp [Chú thích: ghi bằng chữ in hoa]: 

………………………………………………. 

Mã số doanh 

nghiệp:  

                                          

Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ như sau: 

1. Thông tin về cá nhân viện trợ: 
Họ và tên: 

………………………………………………….…………………………………………… 

Quốc tịch: 

………………………………………………….…………………………………………… 

Số CMND/Hộ chiếu: 

………………………………………………….………………………………. 

Địa chỉ thường trú: 

………………………………………………….…………………………………. 

2. Thông tin về tổ chức viện trợ: 
Tên tổ chức: 

………………………………………………….…………………………………………… 

Mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập: 

…………………………………………………. 

Địa chỉ trụ sở chính: 

………………………………………………….………………………………….. 

Thông tin người đại diện của tổ chức:  

Họ và tên: 

………………………………………………….…………………………………………… 

Quốc tịch: 

………………………………………………….…………………………………………… 

Số CMND/Hộ chiếu: 

………………………………………………….………………………………. 

Địa chỉ thường trú: 

………………………………………………….…………………………………. 

3. Thông tin thay đổi về loại tài sản, giá trị và hình thức viện trợ: 
……………………………………………………………………………………………………

………. 

4. Tóm lược nội dung thay đổi về Mục đích và nguyên tắc sử dụng viện trợ, tài trợ (nếu 

có): 

……………………………………………………………………………………………………

………. 

5. Thay đổi thời Điểm sử dụng viện trợ, tài trợ (nếu có): 

……………………………………………………………………………………………………

………. 

6. Chữ ký [Chú thích: người sau đây ký và ghi rõ họ tên] 1740



a) Đối với doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp tư nhân. 

b) Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: người đại diện 

theo pháp luật. 

7. Tài liệu kèm theo 
[Chú thích: doanh nghiệp nộp kèm theo các giấy tờ sau đây] 

□ Bản sao Văn bản thỏa thuận viện trợ, tài trợ (đối với những thay đổi ở nội dung 3, 4 và 5 của 

Biểu mẫu này). 

□ Quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ (nếu có). 

□ Tài liệu khác [nếu có; ghi rõ tên tài liệu]. …………………………………………………….. 
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Biểu mẫu 6 
TÊN DOANH NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………. ……………., ngày ….. tháng ….. năm …….. 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG 

(Áp dụng đối với doanh nghiệp xã hội) 
Kính gửi: [Chú thích: ghi rõ tên phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố] 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 

.......................................................................................................... 

Mã số doanh 

nghiệp:  

                                          

Doanh nghiệp báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu, xã hội môi trường mà doanh nghiệp đã cam kết 

trong năm ………………….như sau: 

1. Kết quả và mức độ thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã cam kết. 

Miêu tả các hoạt động mà doanh 

nghiệp đã triển khai thực hiện 

nhằm giải quyết các vấn đề xã 

hội, môi trường đã cam kết 

Các kết quả/chỉ số đã đạt được từ 

các hoạt động mà doanh nghiệp 

đã nêu ở cột bên 

Đánh giá chung mức độ đạt được 

trong việc giải quyết vấn đề xã 

hội, môi trường so với Mục tiêu 

đã cam kết 

…………………………………

………………. 

…………………………………

………………. 

[Chú thích: miêu tả những hoạt 

động quan trọng mà doanh 

nghiệp đã tiến hành trong năm] 

…………………………………

………………. 

…………………………………

………………. 

[Chú thích: nêu rõ kết quả đạt 

được, bao gồm: đối tượng hưởng 

lợi, mức độ hưởng lợi? So sánh 

các chỉ số đạt được so với chỉ số 

đăng ký ban đầu được nêu tại 

Cam kết thực hiện Mục tiêu xã 

hội, môi trường (nếu có)] 

…………………………………

………………. 

…………………………………

………………. 

[Chú thích: từ những kết quả đã 

đạt được, ước tính mức độ các 

vấn đề xã hội, môi trường đã thực 

sự được giải quyết so với Mục 

tiêu đã cam kết] 

2. Tình hình tiếp nhận và sử dụng viện trợ, tài trợ: 
a) Tổng giá trị viện trợ, tài trợ đã tiếp nhận (đến thời Điểm 31/12/……………… lũy kế qua các năm): 

……………………..đồng. 

b) Tổng giá trị viện trợ, tài trợ đã chi tiêu (đến thời Điểm 31/12/………………... lũy kế qua các năm): 

……………………..đồng. 

c) Tổng giá trị viện trợ, tài trợ đã tiếp nhận (trong năm ……………..): ……………………..đồng. 

d) Tổng giá trị viện trợ, tài trợ đã chi tiêu (trong năm ………………..): ……………………..đồng. 

3. Mức lợi nhuận doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư cho các Mục tiêu xã hội, môi trường mà 

doanh nghiệp đã cam kết: 
Tổng giá trị: …………………đồng; chiếm ……………..% tổng lợi nhuận. 

4. Chữ ký [Chú thích: người sau đây ký và ghi rõ họ tên] 

a) Đối với doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp tư nhân. 

b) Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: người đại diện theo pháp 

luật. 
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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 20/2015/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015 

 

THÔNG TƯ 

HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 

tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ 

kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký 

hộ kinh doanh. 

2. Thông tư này áp dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

Điều 2. Ban hành và sử dụng các mẫu văn bản về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh 

doanh 

1. Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, 

đăng ký hộ kinh doanh. 

2. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi 

toàn quốc. 

Điều 3. Mã số đăng ký hộ kinh doanh 

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi mã số đăng ký hộ kinh doanh trên Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh theo cấu trúc sau: 

a) Mã cấp tỉnh: 02 ký tự, theo Phụ lục VII-2 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Mã cấp huyện: 01 ký tự, theo Phụ lục VII-2 ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Mã loại hình: 01 ký tự, 8 = hộ kinh doanh; 

d) Số thứ tự hộ kinh doanh: 06 ký tự, từ 000001 đến 999999. 

2. Các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được thành lập mới sau ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành được chèn mã tiếp, theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Việt. 

3. Trường hợp tách quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sau ngày Thông tư này có hiệu 

lực thi hành, đơn vị bị tách giữ nguyên mã chữ cũ và đơn vị được tách được chèn mã tiếp, theo 

thứ tự của bảng chữ cái tiếng Việt. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư mã mới của cấp 

huyện được thành lập mới hoặc được tách. 

Điều 4. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp thông qua quyết 

định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 

Trường hợp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Đại hội đồng cổ đông công 

ty cổ phần thông qua các quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của 
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Luật Doanh nghiệp, Biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP có thể được thay thế bằng Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Hội đồng thành 

viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông 

đối với công ty cổ phần. 

Điều 5. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước 

ngoài 

1. Trường hợp thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần, doanh nghiệp thông 

báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính theo quy định tại Điều 51 Nghị 

định số 78/2015/NĐ-CP. Việc thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập chỉ áp dụng đối với công 

ty cổ phần chưa niêm yết. 

2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ 

đông là nhà đầu tư nước ngoài trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 52 

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông sáng lập là nhà đầu tư 

nước ngoài chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng 

lập trong công ty trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp. 

Điều 6. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

1. Sau khi công ty nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi 

thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được 

chuyển đổi thành công ty cổ phần và ngược lại, doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành 

công ty trách nhiệm hữu hạn, các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

những doanh nghiệp nêu trên thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy 

định tại Điều 48 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

2. Đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người ký thông báo lập địa điểm kinh 

doanh, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, tạm ngừng, tiếp tục kinh 

doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh là người đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh. 

3. Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng 

nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP. 

4. Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực 

hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính 

thức chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp thông báo 

bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thông báo về 

việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực 

hiện theo mẫu II-23 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 7. Chấm dứt tồn tại của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập 

1. Trường hợp sau khi sáp nhập doanh nghiệp mà nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty 

nhận sáp nhập không thay đổi, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc sáp 

nhập doanh nghiệp, công ty nhận sáp nhập gửi thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 

ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập đặt 

trụ sở chính để thực hiện chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập. Kèm theo thông báo phải có 

các giấy tờ quy định tại Khoản 4 Điều 195 Luật Doanh nghiệp. 

2. Trường hợp công ty bị sáp nhập có địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở chính, các Phòng Đăng ký kinh doanh nơi 

công ty nhận sáp nhập và nơi công ty bị sáp nhập đặt trụ sở chính phối hợp để thực hiện chấm 

dứt tồn tại công ty bị sáp nhập theo quy định tại Khoản 3 Điều 61 Nghị định số 78/2015/NĐ-

CP. 
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3. Trước khi chấm dứt tồn tại của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập theo 

quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 61 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Phòng Đăng ký kinh 

doanh thực hiện chấm dứt tồn tại tất cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập. 

Điều 8. Cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy 

phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương 

1. Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế 

cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc 

các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đầu tư) mà 

không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh 

doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm: 

a) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; 

b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 

c) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay thế cho nội dung đăng 

ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký 

hoạt động, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở. Hồ sơ bao gồm: 

a) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp; 

b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 

c) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

3. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tạm 

ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, giải thể doanh nghiệp, 

thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh 

doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng quy định tại 

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này. 

4. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện, tạm ngừng hoạt động, quay trở lại hoạt động trước thời hạn đã 

thông báo, chấm dứt hoạt động, thông báo mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, 

doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt 

trụ sở. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và 

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

Đối với trường hợp chi nhánh hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư, ngoài các giấy tờ nêu 

trên, kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy 

chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh. 

5. Trường hợp đăng ký thành lập mới, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm 

ngừng hoạt động, quay trở lại hoạt động trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động địa 

điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh 

doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng quy định tại 

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động 

quy định tại Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Trường hợp đăng ký thành lập mới, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng 

hoạt động, quay trở lại hoạt động trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động địa điểm 
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kinh doanh trực thuộc chi nhánh, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi 

chi nhánh đặt trụ sở theo quy định tại Khoản 4 Điều này. 

6. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp quy định tại Khoản 

4, Khoản 5 Điều này tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ 

sở chính, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở có trách 

nhiệm liên hệ, phối hợp với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để 

tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp. 

7. Khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, 

xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các giấy 

xác nhận khác theo quy định tương ứng tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

Điều 9. Công bố nội dung liên quan đến việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp 

1. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp 

thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo, quyết định nêu 

trên đến địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp và đăng tải thông tin trên Cổng thông tin quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp. 

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh 

nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng 

tải thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 10. Các trường hợp không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp 

1. Cơ quan công an quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP bao 

gồm Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại 

Bộ luật Tố tụng hình sự. 

2. Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các 

trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và trường hợp đã có ý 

kiến chấp thuận của cơ quan công an quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 11. Khai thác thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

1. Thông tin được cung cấp công khai, miễn phí trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp (www.dangkykinhdoanh.gov.vn) bao gồm: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa 

chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, tên người đại diện theo pháp luật, mẫu dấu của doanh 

nghiệp, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp. 

2. Ngoài các thông tin miễn phí quy định tại Khoản 1 Điều này, các tổ chức, cá nhân có thể đề 

nghị để được cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp, báo cáo tài chính của các 

loại hình doanh nghiệp được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và 

phải trả phí theo quy định. 

3. Các tổ chức, cá nhân có thể đề nghị để được cung cấp thông tin tại Khoản 2 Điều này tại Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng 

ký kinh doanh), hoặc tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc thông qua Cổng thông tin quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp. 

Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin của tất cả các doanh 

nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp 

tỉnh cung cấp những thông tin thuộc phạm vi địa phương quản lý. 

4. Mức phí cung cấp thông tin tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 
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Điều 12. Khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

1. Khi xác định doanh nghiệp thuộc trường hợp được khôi phục tình trạng pháp lý theo quy 

định tại Điều 64 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Quyết định hủy 

bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục 

V-17 kèm theo Thông tư này. 

Trên cơ sở đề nghị của Phòng Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đăng 

ký kinh doanh) sẽ hỗ trợ kỹ thuật để chuyển tình trạng của doanh nghiệp từ bị thu hồi hoặc đã 

giải thể sang tình trạng đang hoạt động trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp được chính thức khôi phục tình trạng pháp lý tại thời điểm chuyển sang tình 

trạng đang hoạt động. 

Phòng Đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về việc quyết định hủy bỏ Quyết định thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

2. Việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Nghị 

định số 78/2015/NĐ-CP chỉ thực hiện trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh 

doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và doanh nghiệp chưa 

chuyển sang tình trạng pháp lý đã giải thể trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp. 

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ thời điểm doanh nghiệp được khôi phục tình trạng 

pháp lý trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh 

thông báo cho cơ quan thuế và doanh nghiệp về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh 

nghiệp. 

Điều 13. Hiệu đính thông tin đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

1. Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị 

hiệu đính thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục II-14 ban hành kèm theo Thông tư này đến 

Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. 

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị, kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc cấp lại Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy 

đề nghị của doanh nghiệp nếu thông tin trong Giấy đề nghị của doanh nghiệp là chính xác. 

2. Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký 

kinh doanh gửi thông báo về việc hiệu đính nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục V-6 ban hành kèm theo Thông tư này đến doanh nghiệp 

và thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời 

hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo. 

3. Việc hiệu đính thông tin trong Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận 

đăng ký địa điểm kinh doanh và các thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này. 

Điều 14. Hiệu đính thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong 

trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình 

tự, thủ tục theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là 

không trung thực, không chính xác 

1. Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chấp thuận không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục 

theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 Nghị 

định số 78/2015/NĐ-CP. Trên cơ sở hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh thực hiện hiệu đính thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 
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doanh nghiệp trước khi cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

2. Trường hợp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được kê khai không trung thực, 

không chính xác, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Sau khi có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền, trên cơ sở hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp, Phòng Đăng ký kinh 

doanh thực hiện hiệu đính thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

trước khi cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 15. Cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp 

1. Doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung đầy đủ các thông tin còn thiếu trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bao gồm các thông tin: số điện 

thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (email), trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp. 

Việc bổ sung thông tin số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là bắt 

buộc. Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại của doanh nghiệp thì 

hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ theo quy định 

tại Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp. 

2. Trên cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, 

doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 7 Điều 8 Luật 

Doanh nghiệp, như sau: 

a) Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, số fax, email, 

website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh 

nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp 

gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng 

Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông 

báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp 

b) Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không 

thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều 

từ Điều 49 đến Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo 

mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh 

nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin 

vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy xác nhận theo quy định tương 

ứng tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí. 

Điều 16. Chuyển đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp 

1. Khi thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc số hóa 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, tải và lưu trữ đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp. 

2. Việc chuyển đổi thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 11 

Điều 3 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Đối với những hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã được tiếp 

nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và chưa được số hóa khi thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp, hàng năm, Phòng Đăng ký kinh doanh xây dựng kế hoạch triển khai và kế 

hoạch ngân sách để tổ chức thực hiện việc chuyển đổi thông tin và lưu trữ đầy đủ hồ sơ đăng 

ký doanh nghiệp dưới dạng văn bản điện tử vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp. 
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Điều 17. Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

1. Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp bị thiếu hoặc 

chưa chính xác so với bản giấy của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận 

đầu tư, Giấy phép đầu tư (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) do quá trình chuyển đổi dữ 

liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị hiệu 

đính theo mẫu quy định tại Phụ lục II-16 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký 

kinh doanh nơi đặt trụ sở chính. Kèm theo Giấy đề nghị hiệu đính phải có bản sao hợp lệ Giấy 

chứng nhận. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Giấy đề nghị hiệu đính của doanh 

nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký doanh 

nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

2. Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp 

không có hoặc không chính xác so với bản giấy của Giấy chứng nhận do quá trình chuyển đổi 

dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trong thời hạn 03 ngày làm việc 

kể từ khi phát hiện, Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung, hiệu đính nội dung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 18. Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp 

1. Đối với thông tin đăng ký doanh nghiệp được chuyển đổi vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp từ dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại các Phòng Đăng ký kinh doanh 

và cơ quan đăng ký đầu tư, căn cứ thông tin lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký 

doanh nghiệp, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp đến doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp 

đối chiếu thông tin và: 

a) Phản hồi tới Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký 

kinh doanh gửi Thông báo và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin đã 

đăng ký theo quy định tại Khoản 7 Điều 8 Luật Doanh nghiệp. 

b) Quá thời hạn quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này mà không nhận được thông báo phản 

hồi của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định 

tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không gửi báo 

cáo theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh 

doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục quy định 

tại Khoản 4 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 

2. Trên cơ sở thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý, căn cứ kế hoạch hàng năm, Phòng Đăng ký 

kinh doanh chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan liên quan khác xây dựng kế 

hoạch rà soát tình trạng hoạt động của doanh nghiệp. Trình tự, thủ tục rà soát tình trạng hoạt 

động của doanh nghiệp thực hiện tương ứng theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3. Ít nhất mỗi năm một lần, Phòng Đăng ký kinh doanh chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế và 

các cơ quan liên quan khác xây dựng kế hoạch triển khai và kế hoạch ngân sách cho công tác 

chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp. 

4. Mẫu Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động của 

doanh nghiệp, Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình 

trạng hoạt động doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo mẫu V-7, II-15 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 19. Bổ sung dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 
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1. Trên cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại các Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ 

quan đăng ký đầu tư và dữ liệu hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, 

định kỳ hàng quý, hàng năm, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm rà soát, đối chiếu để 

bổ sung dữ liệu còn thiếu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

2. Phòng Đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm bổ sung đầy đủ dữ liệu về doanh nghiệp, đơn vị 

phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp từ cơ sở dữ liệu địa phương vào Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo các thông tin bổ sung là trùng khớp so với 

thông tin gốc. 

Điều 20. Tổ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2016, thay thế Thông tư số 

01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về 

đăng ký doanh nghiệp. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp huyện, các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, người thành lập doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư 

này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản 

ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung. 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- Tòa án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Tổng cục Thuế; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư 

pháp; 

- Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Công báo; 

- Website Chính phủ; 

- Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ KH&ĐT; 

- Lưu: VT, ĐKKD (NV). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Bùi Quang Vinh 

 

DANH MỤC 

CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ 

KINH DOANH 

(Kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

STT Danh mục Ký hiệu 

Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh 

I Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo  

1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân Phụ lục I-1 

2 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên Phụ lục I-2 

3 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-3 

4 Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần Phụ lục I-4 

5 Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh Phụ lục I-5 
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6 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-6 

7 Danh sách cổ đông sáng lập  Phụ lục I-7 

8 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài Phụ lục I-8 

9 Danh sách thành viên công ty hợp danh Phụ lục I-9 

10 Danh sách người đại diện theo ủy quyền Phụ lục I-10 

II Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành  

11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  Phụ lục II-1 

12 Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật  Phụ lục II-2 

13 Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân Phụ lục II-3 

14 Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Phụ lục II-4 

15 Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh 

nghiệp 

Phụ lục II-5 

16 Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân Phụ lục II-6 

17 Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ  Phụ lục II-7 

18 Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi 

nhánh/văn phòng đại diện  

Phụ lục II-8 

19 Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu  của 

doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện 

Phụ lục II-9 

20 Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi 

nhánh/văn phòng đại diện  

Phụ lục II-10 

21 Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện/lập địa điểm kinh doanh 

Phụ lục II-11 

22 Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước 

ngoài 

Phụ lục II-12 

23 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

Phụ lục II-13 

24 Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa 

điểm kinh doanh 

Phụ lục II-14 

25 Thông báo về việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp, 

tình trạng hoạt động doanh nghiệp 

Phụ lục II-15 

26 Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do 

chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp 

Phụ lục II-16 

27 Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 

đăng ký thuế 

Phụ lục II-17 

28 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh 

nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận đầu tư 

Phụ lục II-18 

29 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động 

đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của 

doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng 

nhận đầu tư 

Phụ lục II-19 
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30 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn 

phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh 

Phụ lục II-20 

31 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh 

trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

Phụ lục II-21 

32 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng 

đại diện/địa điểm kinh doanh 

Phụ lục II-22 

33 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện ở nước ngoài 

Phụ lục II-23 

34 Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp Phụ lục II-24 

35 Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-25 

III Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh  

36 Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục III-1 

37 Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh Phụ lục III-2 

38 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục III-3 

39 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Phụ lục III-4 

40 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Phụ lục III-5 

41 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục III-6 

Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh 

IV Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh 

 

42 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân Phụ lục IV-1 

43 Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH một thành viên  Phụ lục IV-2 

44 Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở 

lên  

Phụ lục IV-3 

45 Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần  Phụ lục IV-4 

46 Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh Phụ lục IV-5 

47 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại 

diện 

Phụ lục IV-6 

48 Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục IV-7 

V Thông báo và các văn bản khác của Phòng Đăng ký kinh 

doanh cấp tỉnh  

 

49 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-1 

50 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

Phụ lục V-2 

51 Thông báo về cơ quan thuế quản lý Phụ lục V-3 

52 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp 

Phụ lục V-4 

53 Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các 

quy định của Luật Doanh nghiệp 

Phụ lục V-5 

54 Thông báo về việc hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký 

địa điểm kinh doanh 

Phụ lục V-6 
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55 Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình 

trạng hoạt động doanh nghiệp 

Phụ lục V-7 

56 Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 

Phụ lục V-8 

57 Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh 

doanh 

Phụ lục V-9 

58 Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động 

Phụ lục V-10 

59 Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt 

động trước thời hạn 

Phụ lục V-11 

60 Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn 

Phụ lục V-12 

61 Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân Phụ lục V-13 

62 Thông báo ý kiến về việc công ty cổ phần chào bán cổ phần 

riêng lẻ 

Phụ lục V-14 

63 Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường 

hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký địa 

điểm kinh doanh 

Phụ lục V-15 

64 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp 

Phụ lục V-16 

65 Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp 

Phụ lục V-17 

66 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký 

địa điểm kinh doanh 

Phụ lục V-18 

67 Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp 

Phụ lục V-19 

68 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng 

đại diện/địa điểm kinh doanh 

Phụ lục V-20 

69 Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp  Phụ lục V-21 

70 Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt tồn tại Phụ lục V-22 

71 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

Phụ lục V-23 

72 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử Phụ lục V-24 

73 Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp Phụ lục V-25 

74 Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-26 

75 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong các trường 

hợp khác) 

Phụ lục V-27 

76 Thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh 

nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

Phụ lục V-28 

VI Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

huyện 

 

77 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VI-1 

78 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh 

doanh  

Phụ lục VI-2 
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STT Danh mục Ký hiệu 

79 Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường 

hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

Phụ lục VI-3 

80 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh 

Phụ lục VI-4 

81 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VI-5 

82 Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh 

ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 

Phụ lục VI-6 

83 Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh 

doanh 

Phụ lục VI-7 

84 Thông báo về việc yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

Phụ lục VI-8 

85 Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh do chuyển địa điểm kinh doanh 

Phụ lục VI-9 

VII Phụ lục khác  

86 Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh 

nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/địa điểm kinh 

doanh/hộ kinh doanh 

Phụ lục VII-1 

87 Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh  Phụ lục VII-2 

88 Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy  Phụ lục VII-3 
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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 02/2019/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019 

 

THÔNG TƯ 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BKHĐT NGÀY 01 

THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ 

DOANH NGHIỆP 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 

về đăng ký doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn 

về đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT ngày 

01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp 

1. Sửa đổi Điều 2 như sau: 

“Điều 2. Ban hành và sử dụng các mẫu văn bản về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ 

kinh doanh 

1. Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, 

đăng ký hộ kinh doanh. 

2. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi 

toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT 

ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp”. 

2. Sửa đổi Điều 4 như sau: 

“Điều 4. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp thông qua quyết 

định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 

Trường hợp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Đại hội đồng cổ đông công 

ty cổ phần thông qua các quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp, Biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP có thể được thay thế bằng Báo cáo kết quả 

kiểm phiếu của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Biên bản kiểm 

phiếu của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần”. 

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 như sau: 

“1. Trường hợp thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần, doanh nghiệp thông 

báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính theo quy định tại Khoản 16 
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Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP. Việc thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập chỉ áp 

dụng đối với công ty cổ phần chưa niêm yết”. 

4. Sửa đổi Khoản 3 Điều 6 như sau: 

“3. Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy 

chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 58 Nghị 

định số 78/2015/NĐ-CP và Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP”. 

5. Sửa đổi Khoản 3, 4, 5, 7 Điều 8 như sau: 

“3. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tạm 

ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, giải thể doanh nghiệp, 

thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh 

doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng quy định tại 

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP và các giấy tờ quy định tại 

Khoản 1 Điều này”. 

“4. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện, tạm ngừng hoạt động, quay trở lại hoạt động trước thời hạn đã 

thông báo, chấm dứt hoạt động, thông báo mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, 

doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt 

trụ sở. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị 

định số 108/2018/NĐ-CP và Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy 

định tại Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Đối với trường hợp chi nhánh hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư, ngoài các giấy tờ nêu 

trên, kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy 

chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh”. 

“5. Trường hợp đăng ký thành lập mới, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm 

ngừng hoạt động, quay trở lại hoạt động trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động địa 

điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh 

doanh nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng quy 

định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP và Giấy đề nghị bổ 

sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 ban hành kèm theo 

Thông tư này”. 

“7. Khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, 

xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các giấy 

xác nhận khác theo quy định tương ứng tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Nghị định số 

108/2018/NĐ-CP”. 

6. Sửa đổi Điều 14 như sau: 

“Điều 14. Hiệu đính thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

được chấp thuận không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định hoặc thông tin kê khai 

trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác 

1. Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chấp thuận không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục 

theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 Nghị 

định số 78/2015/NĐ-CP. Trên cơ sở hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh thực hiện hiệu đính thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp trước khi cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

2. Trường hợp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được kê khai không trung thực, 

không chính xác, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP. Trên cơ sở hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp, 
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Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện hiệu đính thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp trước khi cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về 

việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp”. 

7. Sửa đổi điểm b Khoản 1 Điều 18 như sau: 

“b) Quá thời hạn quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này mà không nhận được thông báo phản 

hồi của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định 

tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không gửi báo 

cáo theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh 

doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục quy định 

tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP”. 

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp huyện, các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2019. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản 

ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- Tòa án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Tổng cục Thuế; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Công báo; 

- Website Chính phủ; 

- Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ KH&ĐT; 

- Lưu: VT, ĐKKD (NV). 

 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Dũng 

 

DANH MỤC 

CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ 

KINH DOANH 

(Kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

STT Danh mục Ký hiệu 

Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh 

I Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo  

1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân Phụ lục I-1 

2 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên Phụ lục I-2 

3 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-3 
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4 Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần Phụ lục I-4 

5 Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh Phụ lục I-5 

6 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-6 

7 Danh sách cổ đông sáng lập Phụ lục I-7 

8 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài Phụ lục I-8 

9 Danh sách thành viên công ty hợp danh Phụ lục I-9 

10 Danh sách người đại diện theo ủy quyền Phụ lục I-10 

II Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành  

11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-1 

12 Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật Phụ lục II-2 

13 Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân Phụ lục II-3 

14 Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Phụ lục II-4 

15 Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh 

nghiệp 

Phụ lục II-5 

16 Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân Phụ lục II-6 

17 Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ Phụ lục II-7 

18 Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi 

nhánh/văn phòng đại diện 

Phụ lục II-8 

19 Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của 

doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện 

Phụ lục II-9 

20 Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi 

nhánh/văn phòng đại diện 

Phụ lục II-10 

21 Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện/lập địa điểm kinh doanh 

Phụ lục II-11 

22 Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Phụ lục II-12 

23 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

Phụ lục II-13 

24 Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh 

Phụ lục II-14 

25 Thông báo về việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình 

trạng hoạt động doanh nghiệp 

Phụ lục II-15 

26 Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển 

đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

Phụ lục II-16 

27 Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế 

Phụ lục II-17 

28 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối 

với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng 

nhận đầu tư 

Phụ lục II-18 

29 Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh 

nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư 

Phụ lục II-19 

30 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy 

chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh 

Phụ lục II-20 
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31 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước 

thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại 

diện/địa điểm kinh doanh 

Phụ lục II-21 

32 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại 

diện/địa điểm kinh doanh 

Phụ lục II-22 

33 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện ở nước ngoài 

Phụ lục II-23 

34 Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp Phụ lục II-24 

35 Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-25 

III Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh  

36 Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục III-1 

37 Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh Phụ lục III-2 

38 Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục III-3 

39 Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Phụ lục III-4 

40 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Phụ lục III-5 

41 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục III-6 

Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh 

IV Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh 

 

42 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân Phụ lục IV-1 

43 Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH một thành viên Phụ lục IV-2 

44 Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục IV-3 

45 Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần Phụ lục IV-4 

46 Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh Phụ lục IV-5 

47 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục IV-6 

48 Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục IV-7 

V Thông báo và các văn bản khác của Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp tỉnh 

 

49 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-1 

50 Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

Phụ lục V-2 

51 Thông báo về cơ quan thuế quản lý Phụ lục V-3 

52 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-4 

53 Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy 

định của Luật Doanh nghiệp 

Phụ lục V-5 

54 Thông báo về việc hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh 

Phụ lục V-6 

55 Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình 

trạng hoạt động doanh nghiệp 

Phụ lục V-7 

56 Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, 

nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 

Phụ lục V-8 

57 Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh 

doanh 

Phụ lục V-9 

58 Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động 

Phụ lục V-10 

1759



59 Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động 

trước thời hạn 

Phụ lục V-11 

60 Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn 

Phụ lục V-12 

61 Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân Phụ lục V-13 

62 Thông báo ý kiến về việc công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng 

lẻ 

Phụ lục V-14 

63 Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh 

Phụ lục V-15 

64 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-16 

65 Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp 

Phụ lục V-17 

66 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh 

Phụ lục V-18 

67 Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp 

Phụ lục V-19 

68 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại 

diện/địa điểm kinh doanh 

Phụ lục V-20 

69 Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp Phụ lục V-21 

70 Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt tồn tại Phụ lục V-22 

71 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng 

đại diện/địa điểm kinh doanh 

Phụ lục V-23 

72 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử Phụ lục V-24 

73 Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp Phụ lục V-25 

74 Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-26 

75 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong các trường hợp 

khác) 

Phụ lục V-27 

76 Thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

Phụ lục V-28 

77 Thông báo về việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 

đã hợp lệ 

Phụ lục V-29 

VI Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

huyện 

 

78 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VI-1 

79 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VI-2 

80 Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp 

thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

Phụ lục VI-3 

81 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh 

Phụ lục VI-4 

82 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VI-5 

83 Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, 

nghề kinh doanh có điều kiện 

Phụ lục VI-6 

84 Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh 

doanh 

Phụ lục VI-7 
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85 Thông báo về việc yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh 

Phụ lục VI-8 

86 Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do 

chuyển địa điểm kinh doanh 

Phụ lục VI-9 

VII Phụ lục khác  

86 Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh 

nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/địa điểm kinh doanh/hộ 

kinh doanh 

Phụ lục VII-1 

87 Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VII-2 

88 Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy Phụ lục VII-3 
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QUỐC HỘI 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 

 

LUẬT 

ĐẦU TƯ 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Quốc hội ban hành Luật đầu tư. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh 

doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Luật này áp dụng đối với nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh 

doanh. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cơ quan đăng ký đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư. 

2. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động 

đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. 

3. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh 

bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải 

thiện môi trường. 

4. Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang 

thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. 

5. Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông 

qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức 

kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư. 

6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà 

đầu tư về dự án đầu tư. 

7. Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư là hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn để theo 

dõi, đánh giá, phân tích tình hình đầu tư trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ công tác quản lý 

nhà nước và hỗ trợ nhà đầu tư trong việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. 

8. Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi là hợp đồng PPP) là hợp đồng 

được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực 

hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 27 của Luật này. 

9. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các 

nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành 

lập tổ chức kinh tế. 

10. Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho 

sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu. 

11. Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp 

và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp. 
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12. Khu kinh tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành 

lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng, 

an ninh. 

13. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư 

trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

14. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật 

nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. 

15. Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu 

tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. 

16. Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt 

Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt 

động đầu tư kinh doanh. 

17. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là 

thành viên hoặc cổ đông. 

18. Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. 

Điều 4. Áp dụng Luật đầu tư, các luật có liên quan và điều ước quốc tế 
1. Hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ quy định của Luật này và 

luật khác có liên quan. 

2. Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và luật khác về ngành, nghề cấm đầu tư 

kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trình tự, thủ tục đầu tư thì thực hiện 

theo quy định của Luật này, trừ trình tự, thủ tục đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật chứng 

khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật dầu khí. 

3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy 

định khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó. 

4. Đối với hợp đồng trong đó có ít nhất một bên tham gia là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ 

chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này, các bên có thể thỏa thuận trong hợp 

đồng việc áp dụng pháp luật nước ngoài hoặc tập quán đầu tư quốc tế nếu thỏa thuận đó không 

trái với quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 5. Chính sách về đầu tư kinh doanh 
1. Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà 

Luật này không cấm. 

2. Nhà đầu tư được tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật này 

và quy định khác của pháp luật có liên quan; được tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, 

quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai và tài nguyên khác theo quy định của pháp luật. 

3. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, 

lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư. 

4. Nhà nước đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư; có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện 

thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững các ngành 

kinh tế. 

5. Nhà nước tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư kinh doanh mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh 
1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây: 

a) Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật này; 

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này; 

c) Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của 

Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại 

động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy 

định tại Phụ lục 3 của Luật này; 
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d) Kinh doanh mại dâm; 

đ) Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người; 

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người. 

2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong 

phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo 

vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

Điều 7. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 
1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu 

tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc 

gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. 

2. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật 

này. 

3. Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy 

định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. 

4. Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với mục tiêu quy định tại khoản 1 

Điều này và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân 

thủ của nhà đầu tư. 

5. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, 

nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. 

6. Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh. 

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Danh mục ngành, nghề đầu 

tư kinh doanh có điều kiện 
Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ rà 

soát các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện và trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Điều 7 của Luật này theo thủ tục rút gọn. 

Chương II 

BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ 

Điều 9. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản 
1. Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp 

hành chính. 

2. Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi 

ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh toán, bồi 

thường theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản và quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

Điều 10. Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh 
1. Nhà nước không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện những yêu cầu sau đây: 

a) Ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước hoặc phải mua, sử dụng hàng hóa, dịch 

vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ trong nước; 

b) Xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ đạt một tỷ lệ nhất định; hạn chế số lượng, giá trị, loại hàng 

hóa và dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, cung ứng trong nước; 

c) Nhập khẩu hàng hóa với số lượng và giá trị tương ứng với số lượng và giá trị hàng hóa xuất 

khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu; 

d) Đạt được tỷ lệ nội địa hóa đối với hàng hóa sản xuất trong nước; 

đ) Đạt được một mức độ hoặc giá trị nhất định trong hoạt động nghiên cứu và phát triển ở trong 

nước; 

e) Cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể ở trong nước hoặc nước ngoài; 

g) Đặt trụ sở chính tại địa điểm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
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2. Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chính sách quản lý ngoại hối và khả năng cân 

đối ngoại tệ trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bảo đảm đáp ứng nhu cầu 

ngoại tệ đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, 

Thủ tướng Chính phủ và những dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng khác. 

Điều 11. Bảo đảm chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài 
Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của 

pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản sau đây: 

1. Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư; 

2. Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh; 

3. Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư. 

Điều 12. Bảo lãnh của Chính phủ đối với một số dự án quan trọng 
1. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bảo lãnh nghĩa vụ thực hiện hợp đồng của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp nhà nước tham gia thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và những dự án đầu tư 

phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng khác. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 13. Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật 
1. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu 

tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của 

văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án. 

2. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi 

đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư 

theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án. 

3. Quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn 

bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức 

khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường. 

4. Trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 3 

Điều này thì được xem xét giải quyết bàng một hoặc một số biện pháp sau đây: 

a) Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế; 

b) Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư; 

c) Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại. 

5. Đối với biện pháp bảo đảm đầu tư quy định tại khoản 4 Điều này, nhà đầu tư phải có yêu cầu 

bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành. 

Điều 14. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh 
1. Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông 

qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp 

được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này. 

2. Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoặc 

giữa nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết 

thông qua Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 

Điều này. 

3. Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ 

chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này được giải quyết thông qua một trong 

những cơ quan, tổ chức sau đây: 

a) Tòa án Việt Nam; 

b) Trọng tài Việt Nam;  

c) Trọng tài nước ngoài;  

d) Trọng tài quốc tế; 
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đ) Trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập. 

4. Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến 

hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài Việt 

Nam hoặc Tòa án Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo hợp đồng hoặc điều ước 

quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. 

 

Chương III 

ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ 

Mục 1. ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 

Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư 
1. Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư: 

a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có 

thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; 

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, 

linh kiện để thực hiện dự án đầu tư; 

c) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất. 

2. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư: 

a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật 

này; 

b) Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này; 

c) Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ 

đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết 

định chủ trương đầu tư; 

d) Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; 

đ) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và 

công nghệ. 

3. Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Mức ưu đãi 

cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế và 

pháp luật về đất đai. 

4. Ưu đãi đầu tư đối với các đối tượng quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này không 

áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản 

xuất ô tô. 

Điều 16. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư 
1. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư: 

a) Hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao; hoạt động nghiên 

cứu và phát triển; 

b) Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất sản 

phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên, sản phẩm tiết kiệm năng lượng; 

c) Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô 

tô; đóng tàu; 

d) Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may, da giày và các sản phẩm quy định 

tại điểm c khoản này; 

đ) Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số; 

e) Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; trồng và bảo vệ rừng; làm muối; khai thác 

hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công 

nghệ sinh học; 

g) Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải; 
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h) Đầu tư phát triển và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng; phát triển vận tải hành 

khách công cộng tại các đô thị; 

i) Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp; 

k) Khám bệnh, chữa bệnh; sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc chủ yếu, thuốc thiết 

yếu, thuốc phòng, chống bệnh xã hội, vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc từ dược liệu, thuốc đông 

y; nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc 

mới; 

l) Đầu tư cơ sở luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao cho người khuyết tật hoặc chuyên nghiệp; 

bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; 

m) Đầu tư trung tâm lão khoa, tâm thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam; trung 

tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang thang không nơi nương 

tựa; 

n) Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô. 

2. Địa bàn ưu đãi đầu tư: 

a) Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn; 

b) Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. 

3. Căn cứ ngành, nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, 

Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư và Danh mục địa 

bàn ưu đãi đầu tư. 

Điều 17. Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư 
1. Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư ghi nội 

dung ưu đãi đầu tư, căn cứ và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư. 

2. Đối với dự án không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư 

được hưởng ưu đãi đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư mà không phải thực 

hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư căn cứ 

điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này, quy định khác 

của pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu 

tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan hải quan tương ứng với từng loại ưu đãi đầu 

tư. 

Điều 18. Mở rộng ưu đãi đầu tư 
Chính phủ trình Quốc hội quyết định áp dụng các ưu đãi đầu tư khác với các ưu đãi đầu tư 

được quy định trong Luật này và các luật khác trong trường hợp cần khuyến khích phát triển 

một ngành đặc biệt quan trọng hoặc đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 

Mục 2. HỖ TRỢ ĐẦU TƯ 

Điều 19. Hình thức hỗ trợ đầu tư 
1. Các hình thức hỗ trợ đầu tư: 

a) Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào 

dự án; 

b) Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; 

c) Hỗ trợ tín dụng; 

d) Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành, 

nội thị; 

đ) Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; 

e) Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin; 

g) Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển. 

2. Chính phủ quy định chi tiết các hình thức hỗ trợ đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này đối 

với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công 
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nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, doanh 

nghiệp đầu tư vào giáo dục, phổ biến pháp luật và các đối tượng khác phù hợp với định hướng 

phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. 

Điều 20. Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao, khu kinh tế 
1. Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu 

kinh tế đã được phê duyệt, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng kế hoạch đầu tư phát 

triển và tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu 

công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các khu chức năng thuộc khu kinh tế. 

2. Nhà nước hỗ trợ một phần vốn đầu tư phát triển từ ngân sách và vốn tín dụng ưu đãi để phát 

triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào khu 

công nghiệp tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn. 

3. Nhà nước hỗ trợ một phần vốn đầu tư phát triển từ ngân sách, vốn tín dụng ưu đãi và áp 

dụng các phương thức huy động vốn khác để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội trong khu kinh tế, khu công nghệ cao. 

Điều 21. Phát triển nhà ở và công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động 

trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế 
1. Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập quy hoạch và bố trí quỹ đất 

để phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong 

khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế. 

2. Đối với các địa phương gặp khó khăn trong bố trí quỹ đất phát triển nhà ở, công trình dịch 

vụ, tiện ích công cộng cho người lao động trong khu công nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quyết định việc điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp để dành một phần diện tích đất 

phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng. 

Chương IV 

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 

Mục 1. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ 

Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 
1. Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập 

tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này và phải đáp ứng các điều kiện sau 

đây: 

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư 

và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên. 

2. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua tổ chức kinh tế được thành lập theo 

quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, 

phần vốn góp hoặc đầu tư theo hợp đồng. 

3. Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các 

trường hợp sau đây: 

a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh 

doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng 

khoán; 
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b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc 

chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và 

chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước; 

c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 

này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Điều 23. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà 

đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn 

góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp 

danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh; 

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên; 

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% 

vốn điều lệ trở lên. 

2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b 

và c khoản 1 Điều này thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư 

trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, 

phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. 

3. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới 

thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh 

tế mới. 

4. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu 

tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

Điều 24. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế 
1. Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. 

2. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ 

chức kinh tế thực hiện theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 của Luật này. 

Điều 25. Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế 
1. Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây: 

a) Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần; 

b) Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; 

c) Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b 

khoản này. 

2. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức 

sau đây: 

a) Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông; 

b) Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên 

của công ty trách nhiệm hữu hạn; 

c) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên 

góp vốn của công ty hợp danh; 

d) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại 

các điểm a, b và c khoản này. 

3. Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo các hình thức quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b 

khoản 1 Điều 22 của Luật này. 

Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 
1. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh 

tế trong các trường hợp sau đây: 
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a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động 

trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài; 

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế 

quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh 

tế. 

2. Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 

a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ 

chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở 

hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ 

chức kinh tế; 

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; 

bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý 

đối với nhà đầu tư là tổ chức. 

3. Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức 

kinh tế đặt trụ sở chính; 

b) Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng 

điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực 

hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp 

ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do. 

4. Nhà đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện thủ tục thay đổi 

cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của 

tổ chức kinh tế. Trường hợp có nhu cầu đăng ký việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của 

tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

Điều 27. Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP 
1. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng PPP với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành 

công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công. 

2. Chính phủ quy định chi tiết lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức 

hợp đồng PPP. 

Điều 28. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC 
1. Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của 

pháp luật về dân sự. 

2. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa 

các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định 

tại Điều 37 của Luật này. 

3. Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận. 

Điều 29. Nội dung hợp đồng BCC 
1. Hợp đồng BCC gồm những nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch 

hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án; 

b) Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh; 

c) Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các 

bên; 

d) Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng; 

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng; 

e) Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng; 
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g) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp. 

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử 

dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 

3. Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với 

quy định của pháp luật. 

Mục 2. THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Điều 30. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội 
Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo pháp luật 

về đầu tư công, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây: 

1. Dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

môi trường, bao gồm: 

a) Nhà máy điện hạt nhân; 

b) Chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh 

quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu 

nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ 

môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên. 

2. Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với 

quy mô từ 500 héc ta trở lên; 

3. Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng 

khác; 

4. Dự án có yêu cầu phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định. 

Điều 31. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 
Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 

theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 của Luật này, Thủ tướng 

Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây: 

1. Dự án không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác; 

b) Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không; 

c) Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia; 

d) Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; 

đ) Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino; 

e) Sản xuất thuốc lá điếu; 

g) Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế; 

h) Xây dựng và kinh doanh sân gôn; 

2. Dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 

tỷ đồng trở lên; 

3. Dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh 

dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học 

và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài; 

4. Dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ 

tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật. 

Điều 32. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
1. Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây: 

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

chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; 
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b) Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định 

của pháp luật về chuyển giao công nghệ. 

2. Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế 

xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt không phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. 

Điều 33. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 
1. Hồ sơ dự án đầu tư gồm: 

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; 

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; 

bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý 

đối với nhà đầu tư là tổ chức; 

c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, 

quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu 

cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của 

dự án; 

d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam 

kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về 

năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; 

đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài 

liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư; 

e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật 

này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số 

kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính; 

g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC. 

2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này cho cơ quan đăng ký đầu tư. 

Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải 

thông báo kết quả cho nhà đầu tư. 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký 

đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến những nội dung 

quy định tại khoản 6 Điều này. 

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có 

ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi cơ quan 

đăng ký đầu tư. 

5. Cơ quan quản lý về đất đai chịu trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ; cơ quan quản lý về 

quy hoạch cung cấp thông tin quy hoạch để làm cơ sở thẩm định theo quy định tại Điều này 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư. 

6. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư lập 

báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nội dung báo cáo thẩm định gồm: 

a) Thông tin về dự án gồm: thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực 

hiện dự án; 

b) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); 

c) Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy 

hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội 

của dự án; 

d) Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có); 

đ) Đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp có 

đề xuất giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện thẩm định 
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nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

theo quy định của pháp luật về đất đai; 

e) Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 32 của Luật này. 

7. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn 

bản và nêu rõ lý do. 

8. Nội dung quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm: 

a) Nhà đầu tư thực hiện dự án; 

b) Tên, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư của dự án, thời hạn thực hiện dự án; 

c) Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; 

d) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; tiến độ xây 

dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện từng giai đoạn đối với 

dự án đầu tư có nhiều giai đoạn; 

đ) Công nghệ áp dụng; 

e) Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có); 

g) Thời hạn hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư. 

9. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục thực hiện thẩm định dự án đầu tư do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. 

Điều 34. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 
1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư. 

Hồ sơ gồm: 

a) Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này; 

b) Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có); 

c) Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường; 

d) Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư theo quy định tại 

khoản 1 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi hồ sơ 

lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung quy định tại khoản 6 Điều 33 của 

Luật này. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có ý 

kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước, gửi cơ quan đăng ký đầu tư và Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

4. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư 

trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án đầu tư và gửi Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản quy định tại khoản 4 Điều này, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định gồm các nội 

dung quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật này, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ 

trương đầu tư. 

6. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư gồm các nội dung quy định tại 

khoản 8 Điều 33 của Luật này. 

7. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện thẩm định dựán đầu tư do Thủ 

tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. 

Điều 35. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội 
1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư. 

Hồ sơ bao gồm: 

a) Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này; 

b) Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có); 
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c) Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường; 

d) Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; 

đ) Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có). 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký 

đầu tư gửi hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước. 

3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm 

định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 

33 của Luật này và lập báo cáo thẩm định trình Chính phủ. 

4. Chậm nhất 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định 

chủ trương đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội. 

5. Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư gồm: 

a) Tờ trình của Chính phủ; 

b) Hồ sơ dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều này;  

c) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước;  

d) Tài liệu khác có liên quan. 

6. Nội dung thẩm tra: 

a) Việc đáp ứng tiêu chí xác định dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của 

Quốc hội; 

b) Sự cần thiết thực hiện dự án; 

c) Sự phù hợp của dự án với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy 

hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch sử dụng đất, tài nguyên khác; 

d) Mục tiêu, quy mô, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, phương 

án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư, phương án lựa chọn công nghệ chính, giải pháp bảo 

vệ môi trường; 

đ) Vốn đầu tư, phương án huy động vốn; 

e) Tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội; 

g) Cơ chế, chính sách đặc thù; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có). 

7. Chính phủ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông 

tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm tra; giải trình về những vấn đề thuộc nội dung dự án khi cơ 

quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội yêu cầu. 

8. Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư gồm các nội dung sau đây: 

a) Nhà đầu tư thực hiện dự án; 

b) Tên, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn, 

thời hạn thực hiện dự án; 

c) Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; 

d) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động 

(nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án; trường hợp dự 

án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của 

từng giai đoạn; 

đ) Công nghệ áp dụng; 

e) Cơ chế, chính sách đặc thù; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có); 

g) Thời hạn hiệu lực của Nghị quyết về chủ trương đầu tư. 

9. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện thẩm định hồ sơ dự án đầu tư 

của Hội đồng thẩm định Nhà nước. 

Mục 3. THỦ TỤC CẤP, ĐIỀU CHỈNH VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 

ĐẦU TƯ 

Điều 36. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 
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a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; 

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này. 

2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước; 

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này; 

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. 

3. Đối với dự án đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư trong nước, 

tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này thực hiện dự án đầu tư sau khi được 

quyết định chủ trương đầu tư. 

4. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định 

tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này. 

Điều 37. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
1. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các Điều 30, 

31 và 32 của Luật này, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà 

đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương 

đầu tư. 

2. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các 

Điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư theo quy định sau đây: 

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này cho cơ quan đăng ký 

đầu tư; 

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và 

nêu rõ lý do. 

Điều 38. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, 

điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều 

hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây: 

a) Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

b) Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 

và khu kinh tế. 

Điều 39. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
1. Mã số dự án đầu tư. 

2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư. 

3. Tên dự án đầu tư. 

4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng. 

5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư. 

6. Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và 

huy động các nguồn vốn. 

7. Thời hạn hoạt động của dự án. 

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động 

(nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự 
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án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của 

từng giai đoạn. 

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có). 

10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có). 

Điều 40. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
1. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ 

tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm: 

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 

c) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư; 

d) Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 33 của Luật này liên quan đến 

các nội dung điều chỉnh. 

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 

này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối 

điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu 

rõ lý do. 

4. Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư 

liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% 

tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu 

tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi 

điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

5. Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu 

tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư. 

Điều 41. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
1. Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường 

hợp dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định khoản 1 Điều 48 của Luật này. 

2. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Mục 4. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Điều 42. Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư 
1. Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

2. Mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án từ 1% đến 3% vốn đầu tư của dự án căn cứ vào quy 

mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án cụ thể. 

3. Khoản ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư được hoàn trả cho nhà đầu tư theo tiến độ 

thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 43. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư 
1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm. 

2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực 

hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng 

không quá 70 năm. 

3. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn 

giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án 

đầu tư. 

Điều 44. Giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ 1776



1. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ 

để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. 

2. Trong trường hợp cần thiết để đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ 

hoặc để xác định căn cứ tính thuế, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu thực hiện 

giám định độc lập chất lượng và giá trị của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ. 

Điều 45. Chuyển nhượng dự án đầu tư 
1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư 

khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 

Điều 48 của Luật này; 

b) Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu 

tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối 

với nhà đầu tư nước ngoài; 

c) Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất 

động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 

d) Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp 

luật có liên quan (nếu có). 

2. Trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu 

tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 40 của Luật này kèm theo hợp đồng chuyển 

nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án. 

Điều 46. Giãn tiến độ đầu tư 
1. Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, 

nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư khi giãn tiến độ thực hiện 

vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện 

các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư. 

2. Nội dung đề xuất giãn tiến độ: 

a) Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ 

khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm 

giãn tiến độ; 

b) Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án; 

c) Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và 

đưa dự án vào hoạt động; 

d) Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án. 

3. Tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời 

gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư. 

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất, cơ quan đăng ký đầu tư có ý kiến 

bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư. 

Điều 47. Tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư 
1. Nhà đầu tư tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan 

đăng ký đầu tư. Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà 

đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do 

bất khả kháng gây ra. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của 

dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây: 

a) Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của Luật di sản văn hóa; 

b) Để khắc phục vi phạm môi trường theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về môi 

trường; 

c) Để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo đề nghị của cơ quan nhà nước 

quản lý về lao động; 
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d) Theo quyết định, bản án của Tòa án, Trọng tài; 

đ) Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử lý 

vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm. 

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư 

trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia theo đề nghị 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 48. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 
1. Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây: 

a) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án; 

b) Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh 

nghiệp; 

c) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư; 

d) Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của 

Luật này mà nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động; 

đ) Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc không được tiếp tục sử dụng 

địa điểm đầu tư và không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng 

kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư; 

e) Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ 

quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư; 

g) Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo 

tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực 

hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này; 

h) Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài. 

2. Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong các trường 

hợp quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này. 

3. Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án 

đầu tư chấm dứt hoạt động. 

4. Trừ trường hợp được gia hạn, dự án đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất và nhà đầu tư không tự 

thanh lý tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi đất, cơ quan ra 

quyết định thu hồi đất tổ chức thanh lý tài sản gắn liền với đất. 

Điều 49. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 
1. Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được thành lập văn phòng điều hành tại Việt 

Nam để thực hiện hợp đồng. Địa điểm văn phòng điều hành do nhà đầu tư nước ngoài trong 

hợp đồng BCC quyết định theo yêu cầu thực hiện hợp đồng. 

2. Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC có con dấu; được mở 

tài khoản, tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong 

phạm vi quyền và nghĩa vụ quy định tại hợp đồng BCC và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập 

văn phòng điều hành. 

3. Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều 

hành tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến đặt văn phòng điều hành. 

4. Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành: 

a) Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại 

Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; tên, địa chỉ văn phòng điều 

hành; nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành; họ, tên, nơi cư trú, 

chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành; 

b) Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng 

điều hành; 

c) Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành; 

d) Bản sao hợp đồng BCC. 
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5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều này, cơ 

quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu 

tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. 

Điều 50. Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp 

đồng BCC 
1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn 

phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi 

đặt văn phòng điều hành. 

2. Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành: 

a) Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều 

hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn; 

b) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; 

c) Danh sách người lao động và quyền lợi người lao động đã được giải quyết; 

d) Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế; 

đ) Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội; 

e) Xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu; 

g) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành; 

h) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

i) Bản sao hợp đồng BCC. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành. 

Chương V 

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI 

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 51. Nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài 
1. Nhà nước khuyến khích nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai 

thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; 

tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế 

- xã hội đất nước. 

2. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài phải tuân thủ quy định của Luật này, 

quy định khác của pháp luật có liên quan, pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu 

tư (sau đây gọi là nước tiếp nhận đầu tư) và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ở nước ngoài. 

Điều 52. Hình thức đầu tư ra nước ngoài 
1. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây: 

a) Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư; 

b) Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài; 

c) Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia 

quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài; 

d) Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng 

khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài; 

đ) Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư. 

2. Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện hình thức đầu tư quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

này. 

Điều 53. Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài 
1. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn và huy động các nguồn vốn để thực hiện hoạt động đầu 

tư ở nước ngoài. Việc vay vốn bằng ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư bằng ngoại tệ phải tuân thủ 

điều kiện và thủ tục theo quy định của pháp luật về ngân hàng, về các tổ chức tín dụng, về quản 

lý ngoại hối. 
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2. Căn cứ mục tiêu của chính sách tiền tệ, chính sách quản lý ngoại hối trong từng thời kỳ, 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài tại Việt Nam cho nhà đầu tư vay vốn bàng ngoại tệ theo quy định tại khoản 1 Điều này 

để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài. 

Mục 2. THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI 

Điều 54. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài 
1. Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây: 

a) Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên; 

b) Dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định. 

2. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ 

trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây: 

a) Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, 

viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên; 

b) Dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra nước 

ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên. 

Điều 55. Hồ sơ, trình tự, thủ tục Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra 

nước ngoài 
1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ gồm: 

a) Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài; 

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; 

bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý 

đối với nhà đầu tư là tổ chức; 

c) Đề xuất dự án đầu tư gồm: mục tiêu, quy mô, hình thức, địa điểm đầu tư; xác định sơ bộ vốn 

đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án, các giai đoạn đầu 

tư (nếu có); phân tích sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án; 

d) Bản sao một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: báo cáo tài 

chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ 

tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác 

chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; 

đ) Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu 

xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư; 

e) Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này; 

g) Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa 

học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về 

việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật 

chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có 

ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý. 

4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ 

chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo thẩm định gồm 

các nội dung sau đây: 

a) Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài quy định tại Điều 58 của Luật 

này; 

b) Tư cách pháp lý của nhà đầu tư; 

c) Sự cần thiết thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài; 

d) Sự phù hợp của dự án với quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này; 
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đ) Những nội dung cơ bản của dự án: quy mô, hình thức đầu tư, địa điểm, thời hạn và tiến độ 

thực hiện dự án, vốn đầu tư, nguồn vốn; 

e) Đánh giá mức độ rủi ro tại quốc gia đầu tư. 

5. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, gồm các nội 

dung sau đây: 

a) Nhà đầu tư thực hiện dự án; 

b) Mục tiêu, địa điểm đầu tư; 

c) Vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư; tiến độ góp vốn, huy động vốn và tiến độ thực hiện hoạt động 

đầu tư ở nước ngoài; 

d) Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có). 

Điều 56. Hồ sơ, trình tự, thủ tục Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài 
1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 55 của Luật này cho Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước. 

3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm 

định và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 55 của Luật này. 

4. Chậm nhất 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định 

chủ trương đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội. Hồ sơ gồm: 

a) Tờ trình của Chính phủ; 

b) Hồ sơ dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 55 của Luật này; 

c) Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước; 

d) Tài liệu khác có liên quan. 

5. Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư ra nước ngoài bao gồm các 

nội dung quy định tại khoản 5 Điều 55 của Luật này. 

Mục 3. THỦ TỤC CẤP, ĐIỀU CHỈNH VÀ CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA GIẤY 

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI 

Điều 57. Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài 
1. Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư là doanh nghiệp nhà nước thực 

hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp. 

2. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này do 

nhà đầu tư quyết định theo quy định của Luật này, Luật doanh nghiệp và quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

3. Nhà đầu tư và cơ quan đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư ra nước ngoài. 

Điều 58. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 
1. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 51 của Luật này. 

2. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định 

tại Điều 6 của Luật này. 

3. Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu 

xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ 

chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án quy định tại Điều 

54 của Luật này thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam. 

4. Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật 

này. 

5. Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính 

đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư. 
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Điều 59. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 
1. Đối với các dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư. 

2. Đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp hồ sơ 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ gồm: 

a) Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài; 

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; 

bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý 

đối với nhà đầu tư là tổ chức; 

c) Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này; 

d) Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép 

cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật này; 

đ) Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa 

học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về 

việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật 

chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm. 

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp từ chối 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn 

bản và nêu rõ lý do. 

4. Chính phủ quy định chi tiết thủ tục thẩm định dự án đầu tư ra nước ngoài; cấp, điều chỉnh, 

chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. 

Điều 60. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 
1. Mã số dự án đầu tư. 

2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư. 

3. Tên dự án đầu tư. 

4. Mục tiêu, địa điểm đầu tư. 

5. Vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư; tiến độ góp vốn, huy động vốn và tiến độ thực hiện hoạt động 

đầu tư ở nước ngoài. 

6. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư. 

7. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có). 

Điều 61. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 
1. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài liên quan đến nhà đầu tư thực 

hiện dự án, địa điểm đầu tư, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tiến độ đầu tư, ưu 

đãi đầu tư, việc sử dụng lợi nhuận để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài, nhà đầu tư nộp hồ 

sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gồm: 

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; 

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; 

bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý 

đối với nhà đầu tư là tổ chức; 

c) Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; 

d) Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này; 

đ) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; 

e) Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp 

hồ sơ trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài. 
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3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, khi điều chỉnh các 

nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục quyết định 

chủ trương đầu tư ra nước ngoài trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước 

ngoài. 

5. Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư ra nước ngoài dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra 

nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước 

ngoài trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. 

Điều 62. Chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài 
1. Dự án đầu tư ra nước ngoài chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây: 

a) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án; 

b) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư; 

c) Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh 

nghiệp; 

d) Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài; 

đ) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 

mà dự án đầu tư không được nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận, hoặc quá thời hạn 12 tháng kể 

từ ngày dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận mà dự 

án đầu tư không được triển khai; 

e) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà nhà đầu tư 

không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan 

quản lý nhà nước và không thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư; 

g) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý 

tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư mà nhà đầu tư không có văn 

bản báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư; 

h) Tổ chức kinh tế ở nước ngoài bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật nước tiếp 

nhận đầu tư; 

i) Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

ra nước ngoài trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

Mục 4. TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI 

Điều 63. Mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài 
Giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam liên quan đến 

hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải được thực hiện thông qua một tài khoản vốn riêng mở tại 

một tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam và phải đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. 

Điều 64. Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài 
1. Nhà đầu tư được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư khi đáp ứng 

các điều kiện sau đây: 

a) Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 3 Điều này; 

b) Hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận 

hoặc cấp phép. Trường hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư không quy định về việc cấp 

phép đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư phải có tài liệu chứng minh quyền hoạt động 

đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư; 

c) Có tài khoản vốn theo quy định tại Điều 63 của Luật này. 
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2. Việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý 

ngoại hối, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ hoặc hàng hóa, máy móc, thiết bị ra nước ngoài để phục vụ 

cho hoạt động khảo sát, nghiên cứu, thăm dò thị trường và thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư 

khác theo quy định của Chính phủ. 

Điều 65. Chuyển lợi nhuận về nước 
1. Trừ trường hợp sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài theo quy định tại Điều 66 của Luật 

này, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp 

lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải chuyển toàn 

bộ lợi nhuận thu được và các khoản thu nhập khác từ đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam. 

2. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này mà chưa chuyển lợi nhuận và các khoản thu 

nhập khác về Việt Nam, nhà đầu tư phải có văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. Thời hạn chuyển lợi nhuận về nước được gia hạn không quá hai lần, 

mỗi lần không quá 06 tháng và phải được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận bằng văn bản. 

Điều 66. Sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài 
1. Nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài để tăng vốn, mở 

rộng hoạt động đầu tư ở nước ngoài phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư ra nước ngoài và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2. Trường hợp dùng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư 

khác ở nước ngoài thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra 

nước ngoài cho dự án đầu tư đó và phải đăng ký tài khoản vốn, tiến độ chuyển vốn đầu tư bằng 

tiền với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Chương VI 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ 

Điều 67. Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư 
1. Ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư. 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về đầu tư tại 

Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. 

3. Tổng hợp tình hình đầu tư, đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế vĩ mô của hoạt động đầu 

tư. 

4. Xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. 

5. Cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư ra nước ngoài, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài 

theo quy định tại Luật này. 

6. Quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế. 

7. Tổ chức và thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư. 

8. Kiểm tra, thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư; quản lý và phối hợp quản lý hoạt động đầu 

tư. 

9. Hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, yêu cầu của nhà đầu tư trong thực hiện hoạt động 

đầu tư; giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư. 

10. Đàm phán, ký kết điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động đầu tư. 

Điều 68. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư 
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt 

Nam ra nước ngoài. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam 

và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. 

3. Trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính 

sách về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; 
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b) Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư 

tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; 

c) Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước 

ngoài; 

d) Hướng dẫn, phổ biến, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện văn bản 

quy phạm pháp luật về đầu tư; 

đ) Tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước 

ngoài; 

e) Xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; 

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc giám sát, đánh giá, thanh tra hoạt 

động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; 

h) Trình cấp có thẩm quyền quyết định việc đình chỉ thực hiện dự án đầu tư đã được cấp, điều 

chỉnh không đúng thẩm quyền, trái với quy định của pháp luật về đầu tư; 

i) Quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; 

k) Quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư và điều phối hoạt động xúc tiến đầu tư tại Việt Nam và 

ở nước ngoài; 

l) Đàm phán, ký kết điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động đầu tư; 

m) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về quản lý hoạt động đầu tư theo phân công của 

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. 

4. Trách nhiệm, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ: 

a) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc xây dựng pháp 

luật, chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư; 

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc xây dựng và ban hành pháp luật, 

chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn thực hiện; 

c) Trình Chính phủ ban hành theo thẩm quyền điều kiện đầu tư đối với ngành, nghề quy định 

tại Điều 7 của Luật này; 

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự 

án thu hút vốn đầu tư của ngành; tổ chức vận động, xúc tiến đầu tư chuyên ngành; 

đ) Tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư theo 

quy định của Luật này; 

e) Giám sát, đánh giá, thanh tra chuyên ngành việc đáp ứng điều kiện đầu tư và quản lý nhà 

nước đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền; 

g) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các bộ, cơ quan ngang bộ giải quyết khó 

khăn, vướng mắc của dự án đầu tư trong lĩnh vực quản lý nhà nước; hướng dẫn việc phân cấp, 

ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thực 

hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu 

kinh tế; 

h) Định kỳ đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

i) Duy trì, cập nhật hệ thống thông tin quản lý đầu tư đối với lĩnh vực được phân công và tích 

hợp vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. 

5. Trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý 

các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: 

a) Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ lập và công bố Danh mục dự án thu hút đầu tư tại địa 

phương; 

b) Chủ trì thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

c) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền; 

d) Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc của nhà đầu tư; 
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đ) Định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư trên địa bàn và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

e) Duy trì, cập nhật Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư đối với lĩnh vực được phân công; 

g) Chỉ đạo việc tổ chức, giám sát và đánh giá thực hiện chế độ báo cáo đầu tư. 

6. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm theo dõi, hỗ trợ hoạt động đầu tư và 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư. 

Điều 69. Giám sát, đánh giá đầu tư 
1. Hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư gồm: 

a) Giám sát, đánh giá dự án đầu tư; 

b) Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư. 

2. Trách nhiệm giám sát, đánh giá đầu tư: 

a) Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện quyền giám sát đầu tư theo quy định của 

pháp luật; 

b) Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện 

giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát, đánh giá dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý; 

c) Cơ quan đăng ký đầu tư giám sát, đánh giá dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư; 

d) Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức 

thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng. 

3. Nội dung giám sát, đánh giá dự án đầu tư: 

a) Đối với dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước để đầu tư kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước 

về đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện giám sát, đánh giá dự án theo nội 

dung và tiêu chí đã được phê duyệt tại quyết định đầu tư; 

b) Đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, cơ quan quản 

lý nhà nước chuyên ngành thực hiện giám sát, đánh giá mục tiêu, sự phù hợp của dự án với quy 

hoạch và chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, tiến độ đầu tư, việc thực 

hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, tài nguyên khác theo quy định của 

pháp luật; 

c) Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện giám sát, đánh giá các nội dung quy định tại Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư. 

4. Nội dung giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư: 

a) Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành và thực 

hiện các quy định của pháp luật về đầu tư; 

b) Tình hình thực hiện các dự án đầu tư; 

c) Đánh giá kết quả thực hiện đầu tư của cả nước, các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương, 

các dự án đầu tư theo phân cấp; 

d) Kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư cấp trên 

về kết quả đánh giá đầu tư và biện pháp xử lý những vướng mắc và vi phạm pháp luật về đầu 

tư. 

5. Cơ quan, tổ chức thực hiện đánh giá tự thực hiện hoặc thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn có đủ 

điều kiện, năng lực để đánh giá. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 70. Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư 
1. Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư bao gồm: 

a) Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong nước; 

b) Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra 

nước ngoài. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và vận hành 

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; đánh giá việc vận hành hệ thống của cơ quan quản lý 

nhà nước về đầu tư ở Trung ương và địa phương. 
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3. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư và nhà đầu tư có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời, 

chính xác các thông tin liên quan vào Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. 

4. Thông tin về dự án đầu tư lưu trữ tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư có giá trị pháp lý 

là thông tin gốc về dự án đầu tư. 

Điều 71. Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam 
1. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo: 

a) Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Cơ quan đăng ký đầu tư; 

c) Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật này. 

2. Chế độ báo cáo định kỳ: 

a) Hàng tháng, hàng quý, hàng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo 

cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, 

gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao 

động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường 

và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động; 

b) Hàng tháng, hàng quý, hàng năm, cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư và tình hình hoạt động của các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý; 

c) Hàng quý, hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

tình hình đầu tư trên địa bàn; 

d) Hàng quý, hàng năm, các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo về tình hình cấp, điều chỉnh, thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương khác thuộc phạm vi 

quản lý (nếu có); báo cáo về hoạt động đầu tư liên quan đến phạm vi quản lý của ngành và gửi 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; 

đ) Hàng quý, hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình đầu 

tư trên phạm vi cả nước và báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện chế độ báo cáo đầu tư của 

các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Cơ quan, nhà đầu tư và tổ chức kinh tế thực hiện báo cáo bằng văn bản và thông qua Hệ 

thống thông tin quốc gia về đầu tư. 

4. Cơ quan, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện báo cáo đột 

xuất khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

5. Đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư báo cáo 

cơ quan đăng ký đầu tư trước khi bắt đầu thực hiện dự án đầu tư. 

Điều 72. Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài 
1. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo: 

a) Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Cơ quan đăng ký đầu tư ra nước ngoài; 

c) Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật này. 

2. Chế độ báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Định kỳ 06 tháng và hàng năm, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có báo 

cáo tình hình quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo chức năng, nhiệm 

vụ của mình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; 

b) Định kỳ 06 tháng, hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình 

hình đầu tư trên phạm vi cả nước và báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện chế độ báo cáo 

tình hình quản lý hoạt động đầu tư ra nước ngoài của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

3. Chế độ báo cáo của nhà đầu tư: 

a) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày dự án đầu tư được chấp thuận hoặc cấp phép theo quy 

định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải gửi thông báo bằng văn bản về việc 
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thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài kèm theo bản sao văn bản chấp thuận dự án đầu tư 

hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư cho Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư; 

b) Định kỳ hàng quý, hàng năm, nhà đầu tư gửi báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư 

cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại 

nước tiếp nhận đầu tư; 

c) Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp 

lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư báo cáo tình 

hình hoạt động của dự án đầu tư kèm theo báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hoặc văn 

bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư gửi Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Cơ quan đại diện Việt 

Nam tại nước tiếp nhận đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của 

Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

d) Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài có sử dụng vốn nhà nước, ngoài việc thực hiện chế độ 

báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản này, nhà đầu tư phải thực hiện chế độ báo cáo 

đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp. 

4. Báo cáo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này được thực hiện bằng văn bản và thông 

qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. 

5. Các cơ quan, tổ chức và nhà đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện báo cáo đột xuất 

theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu liên quan đến công tác quản 

lý nhà nước hoặc những vấn đề phát sinh liên quan đến dự án đầu tư. 

Chương VII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 73. Xử lý vi phạm 
1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi 

phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

2. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh, có hành vi sách 

nhiễu, gây phiền hà đối với nhà đầu tư, không thực thi công vụ theo quy định của pháp luật thì 

tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Điều 74. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành được thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư 

đã được cấp. Trường hợp có yêu cầu, cơ quan đăng ký đầu tư cấp đổi sang Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. 

2. Nhà đầu tư đã thực hiện dự án đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thuộc trường hợp phải 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư theo 

quy định của Luật này thì không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 

quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 

nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo quy định tại Luật này. 

3. Điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành trái với quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật này hết hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Điều 75. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 của Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12 
Khoản 1 Điều 18 của Luật công nghệ cao được sửa đổi, bổ sung như sau: “1. Doanh nghiệp 

công nghệ cao phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây: 
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a) Sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến 

khích phát triển quy định tại Điều 6 Luật này; 

b) Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản 

lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; trường hợp chưa có 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế 

chuyên ngành; 

c) Tiêu chí khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.”. 

Điều 76. Hiệu lực thi hành 
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 

2. Luật đầu tư số 59/2005/QH11 và Nghị quyết số 49/2010/QH12 của Quốc hội về dự án, công 

trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư hết hiệu lực thi hành kể 

từ ngày Luật này có hiệu lực. 

3. Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 

thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014./. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng 
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PHỤ LỤC 1 
DANH MỤC CÁC CHẤT MA TÚY CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH 

TT Tên chất Tên khoa học 
Mã thông tin 

CAS 

1 Acetorphine 3-O-acetyltetrahydro - 7 - α - (1 - hydroxyl 

-1 - methylbutyl) - 6, 14 - endoetheo - 

oripavine 

25333-77-1 

2 Acetyl-alpha- 

methylfenanyl 

N- [1 - (α - methylphenethyl) - 4 - 

piperidyl] acetanilide 

101860-00-8 

3 Alphacetylmethadol α - 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - 

diphenylheptane 

17199-58-5 

4 Alpha-methylfentanyl N- [ 1 - (α - methylphenethyl) - 4 - 

piperidyl] propionanilide 

79704-88-4 

5 Beta-hydroxyfentanyl N- [ 1 - (β - hydroxyphenethyl) - 4 - 

piperidyl] propionanilide 

78995-10-5 

6 Beta-hydroxymethyl-3 - 

fentanyl 

N- [1 - (β - hydroxyphenethyl) - 3 - methyl 

- 4 - piperidyl] propinonardlide 

78995-14-9 

7 Brolamphetamine 

(DOB) 

2,5 - dimethoxy - 4 - bromoamphetamine 64638-07-9 

8 Cần sa và các chế phẩm 

từ cần sa 

  8063-14-7 

9 Cathinone (-) - α - aminopropiophenone 71031-15-7 

10 Desomorphine Dihydrodeoxymorphine 427-00-9 

11 DET N, N- diethyltryptamine 7558-72-7 

12 Delta-9-

tetrahydrocanabinol và 

các đồng phân 

(6aR, 10aR) - 6a, 7, 8, 10a- tetrahydro - 

6,6,9 - trimethyl - 3 - pentyl - 6H- dibenzo 

[b,d] pyran -1 - ol 

1972-08-3 

13 DMA (±) - 2,5 - dimethoxy - α - 

methylphenylethylamine 

2801-68-5 

14 DMHP 3 - (1,2 - dimethylheptyl) -1 - hydroxy - 7, 

8, 9, 10 - tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 

6H- dibenzo [b,d] pyran 

32904-22-6 

15 DMT N, N- dimethyltryptamine 61-50-7 

16 DOET (±) - 4 - ethyl - 2,5 - dimethoxy -α- 

phenethylamine 

22004-32-6 

17 Eticyclidine N- ethyl -1 - phenylcylohexylamine 2201-15-2 

18 Etorphine Tetrahydro -7α - (1 - hydroxy - 1 - 

methylbutyl) - 6,14 - endoetheno - 

oripavine 

14521-96-1 

19 Etryptamine 3 - (2 - aminobuty) indole 2235-90-7 

20 Heroine Diacetylmorphine 561-27-3 

21 Ketobemidone 4 - meta - hydroxyphenyl - 1 - methyl - 4 - 

propionylpiperidine 

469-79-4 

22 MDMA (±) - N - α - dimethyl - 3,4 - 

(methylenedioxy) phenethylamine 

42542-10-9 

23 Mescalin 3,4,5 - trimethoxyphenethylamine 54-04-6 

24 Methcathinone 2 - (methylamino) -1 - phenylpropan - 1 - 5650-44-2 
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one 

25 4 - methylaminorex (±) - cis - 2 - amino - 4 - methyl - 5 - 

phenyl - 2 - oxazoline 

3568-94-3 

26 3 - methylfentanyl N- (3 - methyl - 1 - phenethyl - 4 - 

piperidyl) propionanilide 

42045-86-3 

27 3 - methylthiofentanyl N- [3 - methyl - 1 [2 - (2 - thienyl) ethyl] - 4 

- piperidyl] propionanilide 

86052-04-2 

28 MMDA (±) - 5 - methoxy - 3,4 - methylenedioxy - α 

- methylphenylethylamine 

13674-05-0 

29 Morphine 

methobromide và các 

chất dẫn xuất của 

Morphine Nitơ hóa trị V 

khác 

(5α,6α)-17 -Methyl-7,8 -didehydro-4,5 - 

epoxymorphinan-3,6-diol - bromomethane 

(1:1) 

125-23-5 

30 MPPP 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinol 

propionate (ester) 

13147-09-6 

31 (+) - Lysergide (LSD) 9,10 - didehydro -N,N- diethyl - 6 - 

methylergoline - 8β carboxamide 

50-37-3 

32 N - hydroxy MDA 

(MDOH) 

(±) - N- hydroxy - [a - methyl - 3,4 - 

(methylenedyoxy) phenethyl] 

hydroxylamine 

74698-47-8 

33 N-ethyl MDA (±) N - ethyl - methyl - 3,4 - 

methylenedioxy) phenethylamine 

82801-81-8 

34 Para - fluorofentanyl 4’ - fluoro - N - (1 - phenethyl - 4 - 

piperidyl) propionanilide 

90736-23-5 

35 Parahexyl 3 - hexyl - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro - 6, 6, 9 - 

trimethyl - 6H- dibenzo [b,d] pyran - 1 - ol 

117-51-1 

36 PEPAP 1 - phenethyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinol 

acetate 

64-52-8 

37 PMA p - methoxy - a - methylphenethylamme 64-13-1 

38 Psilocine, Psilotsin 3 - [2 - (dimetylamino) ethyl] indol - 4 - ol 520-53-6 

39 Psilocybine 3 - [2 - dimetylaminoethyl] indol - 4 - yl 

dihydrogen phosphate 

520-52-5 

40 Rolicyclidine 1 - (1 - phenylcyclohexy) pyrrolidine 2201-39-0 

41 STP, DOM 2,5 - dimethoxy - 4, α - 

dimethylphenethylamine 

15588-95-1 

42 Tenamfetamine (MDA) α - methyl - 3,4 - (methylendioxy) 

phenethylamine 

4764-17-4 

43 Tenocyclidine (TCP) 1 - [1 - (2 - thienyl) cyclohexyl] piperidine 21500-98-1 

44 Thiofentanyl N - (1 [2- (2 - thienyl) ethyl] - 4 - piperidyl] 

- 4 - propionanilide 

1165-22-6 

45 TMA (+) - 3,4,5 - trimethoxy - α - 

methylphenylethylamine 

1082-88-8 

Danh mục này bao gồm tất cả các muối bất kỳ khi nào có thể tồn tại của các chất thuộc danh 

mục nêu trên. 
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PHỤ LỤC 2 
DANH MỤC HÓA CHẤT, KHOÁNG VẬT 

STT Tên hóa chất Số CAS Mã số HS 

A Các hóa chất độc     

1 Các hợp chất O-Alkyl (≤C10, gồm cả cycloalkyl) alkyl 

(Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)-phosphonofluoridate 

  2931.00 

  Ví dụ: 107-44-8 2931.00 

  Sarin: O-Isopropylmethylphosphonofluoridate 96-64-0 2931.00 

  Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate     

2 Các hợp chất O-Alkyl (≤C10, gồm cả cycloalkyl) N,N- 

dialkyl(Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr) - phosphoramidocyanidate 

  2931.00 

  Ví dụ:     

  Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocyanidate 77-81-6 2931.00 

3 Các hợp chất O-Alkyl (H or ≤C10, gồm cả cycloalkyl) S- 

2-dialkyl 

(Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr 

hoặc i-Pr) phosphonothiolatevà các muối alkyl hóa hoặc 

proton hóa tương ứng. 

  2930.90 

  Ví dụ:     

  VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl 

phosphonothiolate 

50782-69-9 2930.90 

4 Các chất khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh (Sufur mustards):     

ð 2-Chloroethylchloromethylsulfide 

ð Khí gây bỏng: Bis(2-chloroethyl)sulfide 

ð Bis(2-chloroethylthio) methane 

ð Sesquimustard: 

1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane 

ð 1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane 

ð 1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane 

ð 1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane 

ð Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether 

ð Khí gây bỏng chứa Lưu huỳnh và Oxy: Bis(2- 

chloroethylthioethyl) ether 

2625-76-5 

505-60-2 

63869-13-6 

3563-36-8 

  

63905-10-2 

142868-93-7 

142868-94-8 

63918-90-1 

63918-89-8 

2930.90 

2930.90 

2930.90 

2930.90 

  

2930.90 

2930.90 

2930.90 

2930.90 

2930.90 

5 Các hợp chất Lewisite (chứa Arsen): Lewisite 1: 2- 

Chlorovinyldichloroarsine 

541-25-3 2931.00 

Lewisite 2: Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine Lewisite 3: 

Tris(2-chlorovinyl)arsine 

40334-69-8 

40334-70-1 

2931.00 

2931.00 

6 Hơi cay Nitơ (Nitrogen mustards): HN1: Bis(2- chloro 

ethyl)ethylamine 

538-07-8 2921.19 

  HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamme 51-75-2 2921.19 

  HN3: Tris(2-chloroethyl)amine 555-77-1 2921.19 

7 Saxitoxin 35523-89-8 3002.90 

8 Ricin 9009-86-3 3002.90 

B Các tiền chất     
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1 Các hợp chất Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) 

phosphonyldifluoride 

    

  Ví dụ.DF: Methylphosphonyldifluoride 676-99-3 2931.00 

2 Các hợp chất O-Alkyl (H or ≤C10, gồm cả cycloalkyl) O- 

2-dialkyl 

(Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)-aminoethyl alkyl 

(Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr) phosphonite và các muối alkyl hóa 

hoặc proton hóa tương ứng 

Ví dụ: 

  2931.00 

  QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl 

methylphosphonite 

57856-11-8 2931.00 

3 Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate 1445-76-7 2931.00 

4 Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate 7040-57-5 2931.00 

C Khoáng vật     

1 Amiang màu thuộc nhóm Amphibol     
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PHỤ LỤC 3 
DANH MỤC CÁC LOÀI HOANG DÃ NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM  

NHÓM I: Các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích 

đầu tư kinh doanh 

IA. Thực vật 

TT Tên Việt Nam Tên khoa học 

  NGÀNH THÔNG PINOPHYTA 

  LỚP THÔNG PEVOSIDA 

  Họ Hoàng đàn Cupressaceae 

1 Bách Đài Loan Taiwania cryptomerioides 

2 Bách vàng Xanthocyparis vietnamensis 

3 Hoàng đàn Cupressus torulosa 

4 Sa mộc dầu Cunninghamia konishii 

5 Thông nước Glyptostrobus pensilis 

  Họ Thông Pinaceae 

6 Du sam đá vôi Keteleeria davidiana 

7 Vân sam Fan si pang Abies delavayi var. nukiangensis 

  NGÀNH MỘC LAN MAGNOLIOPHYTA 

  LỚP MỘC LAN MAGNOLIOPSIDA 

  Họ dầu Dipterocarpaceae 

8 Chai lá cong Shorea falcata 

9 Kiền kiền Phú Quốc Hopea pierrei 

10 Sao hình tim Hopea cordata 

11 Sao mạng Cà Ná Hopea reticulata 

  Họ Hoàng liên gai Berberidaceae 

12 Hoàng liên gai Berberis julianae 

  Họ Mao lương Ranunculaceae 

13 Hoàng liên chân gà Coptis quinquesecta 

14 Hoàng liên Trung Quốc Coptis chinensis 

  Họ Ngũ gia bì Araliaceae 

15 Sâm vũ diệp (Vũ diệp tam thất) Panax bipinnatifidus 

16 Sâm Ngọc Linh Panax vietnamensis 

17 Tam thất hoang Panax stipuleamtus 

  LỚP HÀNH LILIOPSIDA 

  Họ lan Orchidaceae 

18 Các loài Lan kim tuyến Anoectochilus spp. 

19 Các loài Lan hài Paphiopedilum spp. 

IB. Động vật 

STT Tên Việt Nam Tên khoa học 

  LỚP THÚ MAMMALIA 

  BỘ CÁNH DA DERMOPTERA 

  Họ Chồn dơi Cynocephaliadea 

1 Chồn bay (Cầy bay) Cynocephalus variegatus 

  BỘ LINH TRƯỞNG PRIMATES 
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  Họ Cu li Loricedea 

2 Cu li lớn Nycticebus bengalensis 

3 Cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus 

  Họ Khỉ Cercopithecidae 

4 Voọc bạc Đông Dương Trachypithecus villosus 

5 Voọc Cát Bà (Voọc đen đầu vàng) Trachypithecus poliocephalus 

6 Voọc chà vá chân đen Pygathrix nigripes 

7 Voọc chà vá chân đỏ (Voọc chà vá 

chân nâu) 

Pygathrix nemaeus 

8 Voọc chà vá chân xám Pygathrix cinerea 

9 Voọc đen Hà Tĩnh (Voọc gáy trăng) Trachypithecus hatinhensis 

10 Voọc đen má trắng Trachypithecus francoisi 

11 Voọc mông trắng Trachypithecus delacouri 

Í2 Voọc mũi hếch Rhinopithecus avunculus 

13 Voọc xám Trachypithecus barbei 

  Họ Vượn Hylobatidae 

14 Vượn đen má hung Nomascus (Hylobates) gabriellae 

15 Vượn đen má trắng Nomascus (Hylobates) leucogenys 

16 Vượn đen tuyền Đông Bắc (Vượn Cao 

Vít) 

Nomascus (Hylobates) nasutus 

17 Vượn đen tuyền Tây Bắc Nomascus (Hylobates) concolor 

  BỘ THÚ ĂN THỊT CARNIVORA 

  Họ Chó Camidae 

18 Sói đỏ (Chó sói lửa) Cuon alpinus 

  Họ Gấu Ursidea 

19 Gấu chó Ursus (Helarctos) malaycmus 

20 Gấu ngựa Ursus (Selenarctos) thibetanus 

  Họ Chồn Mustelidea 

21 Rái cá lông mũi Lutra sumatrana 

22 Rái cá lông mượt Lutrogale perspicillata 

23 Rái cá thường Lutra lutra 

24 Rái cá vuốt bé Aonyx cinereus 

  Họ Cầy Viverridae 

25 Cầy mực (Cầy đen) Arctictis binturong 

  Họ Mèo Felidea 

26 Báo gấm Neofelis nebulosa 

27 Báo hoa mai Panthera pardus 

28 Beo lửa (Beo vàng) Catopuma temminckii 

29 Hổ Panthera tigris 

30 Mèo cá Prionailurus viverrinus 

31 Mèo gấm Pardofelis marmorata 

  BỘ CÓ VÒI PROBOSCIDEA 

32 Voi Elephas maximus 

  BỘ MÓNG GUỐC LẺ PERISSODACTYLA 

33 Tê giác một sừng Rhinoceros sondaicus 

  BỘ MÓNG GUỐC ARTIODACTYLA 
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  NGÓN CHẴN   

  Họ Hươu nai Cervidea 

34 Hươu vàng Axis porcinus 

35 Hươu xạ Moschus berezovskii 

36 Mang lớn Megamuntiacus vuquangensis 

37 Mang Trường Sơn Muntiacus truongsonensis 

38 Nai cà tong Rucervus eldi 

  Họ Trâu bò Bovidea 

39 Bò rừng Bos javanicus 

40 Bò tót Bos gaurus 

41 Bò xám Bos sauveli 

42 Sao la Pseudoryx nghetinhensis 

43 Sơn dương Naemorhedus sumatraensis 

44 Trâu rừng Bubalus arnee 

  BỘ TÊ TÊ PHOLIDOTA 

  Họ Tê tê Manidae 

45 Tê tê java Manis javanica 

46 Tê tê vàng Manis pentadactyla 

  BỘ THỎ RỪNG LAGOMORPHA 

  Họ Thỏ rừng Leporidae 

47 Thỏ vằn Nesolagus timinsi 

  BỘ CÁ VOI CETACEA 

  Họ Cá heo Delphinidea 

48 Cá Heo trắng Trung Hoa Sousa chinensis 

  BỘ HẢI NGƯU SIRNIA 

49 Bò biển Dugong dugon 

  LỚP CHIM AVES 

  BỘ BỒ NÔNG PELECANIFORMES 

  Họ Bồ nông Pelecanidea 

50 Bồ nông chân xám Pelecanus philippensis 

  Họ Cổ rắn Anhingidea 

51 Cổ rắn (Điêng điểng) Anhinga melanogaster 

  Họ Diệc Ardeidea 

52 Cò trắng Trung Quốc Egretta eulophotes 

53 Vạc hoa Gorsachius magnifcus 

  Họ Hạc Ciconiidea 

54 Già đẫy nhỏ Leptoptilos javanicus 

55 Hạc cổ trắng Ciconia episcopus 

  Họ Cò quắm Threskiomithidea 

56 Cò thìa Platalea minor 

57 Quắm cánh xanh (Cò quắm cánh xanh) Pseudibis davisoni 

58 Quắm lớn (Cò quắm lớn) Thaumatibis gigantea 

  BỘ NGỖNG ANSERIFORMES 

  Họ Vịt Anatidea 

59 Ngan cánh trắng Cairina scutulata 
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  Họ Trĩ Phasianidea 

60 Gà so cổ hung Arborophila davidi 

61 Gà lôi lam mào trắng Lophura echvardsi 

62 Gà lôi tía Tragopan temminckii 

63 Gà tiền mặt đỏ Polyplectron germaini 

64 Gà tiền mặt vàng Polyplectron bicalcaratum 

  BỘ SẾU GRUIFORMES 

  Họ Sếu Gruidae 

65 Sếu đầu đỏ (Sếu cổ trụi) Grus antigone 

  Họ Ô tác Otidae 

66 Ô tác Houbaropsis bengalensis 

  BỘ SẢ CORACIIFORMES 

  Họ Hông hoàng Bucerotidae 

67 Niệc nâu Ptilolaemus tickelli 

68 Niệc cổ hung Aceros nipalensis 

69 Niệc mỏ vằn Aceros undulatus 

70 Hồng hoàng Buceros bicornis 

  BỘ SẺ PASSERRIFORMES 

  Họ Khướu Timaliidae 

71 Khướu Ngọc Linh Garrulax Ngoclinhensis 

  LỚP BÒ SÁT REPTILIA 

  BỘ CÓ VẢY SQUAMATA 

  Họ Kỳ đà Varanidae 

72 Kỳ đà hoa Varanus salvator 

73 Kỳ đà vân (Kỳ đà núi) Varanus bengalensis 

  Họ Rắn hổ Elapidae 

74 Rắn hổ chúa Ophiophagus hannah 

  BỘ RÙA TESTUDINES 

  Họ Rùa da Dermochelyidae 

75 Rùa da Dermochelys coriacea 

  Họ Vích Cheloniidae 

76 Đồi mồi Eretmochelys imbricata 

77 Đồi mồi dứa Lepidochelys olivacea 

78 Quản đồng Caretta caretta 

79 Vích Chelonia mydas 

  Họ Rùa đầm Cheloniidae 

80 Rùa hộp ba vạch (Rùa vàng) Cuora trifasciata 

81 Rùa hộp trán vàng miền Bắc Cuora galbinifrons 

82 Rùa trung bộ Mauremys annamensis 

83 Rùa đầu to Platysternon megacephalum 

  Họ Ba ba Trionychidae 

84 Giải khổng lồ Pelochelys cantorii 

85 Giải Sin-hoe (Giải Thượng Hải) Rafetus swinhoei 

  LỚP CÁ   

  BỘ CÁ CHÉP CYPRINIFORMES 

  Họ Cá Chép Cyprinidae 
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86 Cá lợ thân thấp Cyprinus multitaeniata 

87 Cá chép gốc Procypris merus 

88 Cá mè Huế Chanodichthys flavpinnis 

  BỘ CÁ CHÌNH ANGUILLIFORMES 

  Họ cá chình Aneuillidae 

89 Cá chình nhật Anguilla japonica 

  BỘ CÁ ĐAO PRISTIFORMES 

  Họ cá đao Pristidae 

90 Cá đao nước ngọt Pristis microdon 
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PHỤ LỤC 4 
DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN 

STT Ngành, nghề 

1 Sản xuất con dấu 

2 Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa) 

3 Kinh doanh các loại pháo 

4 Kinh doanh dịch vụ cầm đồ 

5 Kinh doanh dịch vụ xoa bóp 

6 Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên 

7 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ 

8 Kinh doanh súng bắn sơn 

9 Hành nghề luật sư 

10 Hành nghề công chứng 

11 Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, 

di vật, bản quyền tác giả 

12 Hành nghề bán đấu giá tài sản 

13 Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại 

14 Hành nghề thừa phát lại 

15 Hành nghề quản tài viên 

16 Kinh doanh dịch vụ kế toán 

17 Kinh doanh dịch vụ kiểm toán 

18 Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế 

19 Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục Hải quan 

20 Kinh doanh hàng miễn thuế 

21 Kinh doanh dịch vụ lưu kho ngoại quan 

22 Kinh doanh dịch vụ thu gom hàng lẻ ở nội địa 

23 Kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra hải quan trong, ngoài khu vực cửa khẩu 

24 Kinh doanh chứng khoán 

25 Kinh doanh dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của Trung tâm 

lưu ký chứng khoán/ Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết và các loại 

chứng khoán khác. 

26 Kinh doanh bảo hiểm 

27 Kinh doanh tái bảo hiểm 

28 Môi giới bảo hiểm 

29 Đại lý bảo hiểm 

30 Kinh doanh dịch vụ đào tạo đại lý bảo hiểm 

31 Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 

32 Kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 

33 Kinh doanh xổ số 

34 Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 

35 Kinh doanh dịch vụ đòi nợ 

36 Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ 

37 Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm 

38 Kinh doanh casino 

39 Kinh doanh dịch vụ đặt cược 

40 Kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện 
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41 Kinh doanh xăng dầu 

42 Kinh doanh khí 

43 Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại 

44 Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy) 

45 Kinh doanh tiền chất thuốc nổ 

46 Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 

47 Kinh doanh dịch vụ nổ mìn 

48 Kinh doanh hóa chất trừ hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế về cấm phát triển, sản 

xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học 

49 Kinh doanh phân bón vô cơ 

50 Kinh doanh rượu 

51 Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc thiết bị thuộc chuyên 

ngành thuốc lá 

52 Hoạt động Sở giao dịch hàng hóa 

53 Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất, nhập khẩu điện, tư 

vấn chuyên ngành điện lực 

54 Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương 

55 Xuất khẩu gạo 

56 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt 

57 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh 

58 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng 

59 Nhượng quyền thương mại 

60 Kinh doanh than 

61 Kinh doanh dịch vụ Lô-gi-stíc 

62 Kinh doanh khoáng sản 

63 Kinh doanh tiền chất công nghiệp 

64 Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua 

bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài 

65 Hoạt động thương mại điện tử 

66 Hoạt động dầu khí 

67 Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp với thiết bị áp lực, thiết bị nâng đặc thù 

chuyên ngành công nghiệp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, trang thiết bị khai thác 

mỏ, dầu khí, trừ các thiết bị, phương tiện thăm dò, khai thác trên biển 

68 Hoạt động dạy nghề 

69 Hoạt động liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng với cơ sở dạy nghề của 

nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài 

70 Kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy 

71 Kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề 

72 Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng chương trình liên kết đào tạo nghề với cơ sở 

dạy nghề nước ngoài và cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

73 Kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị vật tư 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

74 Kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 

75 Kinh doanh dịch vụ việc làm 

76 Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

77 Kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện 
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78 Kinh doanh dịch vụ chứng nhận và công bố hợp quy 

79 Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động 

80 Kinh doanh vận tải đường bộ 

81 Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô 

82 Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 

83 Kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô 

84 Kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông 

85 Kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe 

86 Kinh doanh dịch vụ thẩm tra an toàn giao thông 

87 Kinh doanh vận tải đường thủy 

88 Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa 

89 Kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa 

90 Kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển 

91 Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp 

92 Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển 

93 Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng 

94 Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển 

95 Kinh doanh khai thác cảng biển 

96 Kinh doanh vận tải hàng không 

97 Kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu 

bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam 

98 Kinh doanh cảng hàng không, sân bay 

99 Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay 

100 Kinh doanh dịch vụ cung cấp bảo đảm hoạt động bay 

101 Kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không 

102 Kinh doanh vận tải đường sắt 

103 Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt 

104 Kinh doanh đường sắt đô thị 

105 Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức 

106 Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường 

bộ, đường thủy 

107 Kinh doanh vận tải đường ống 

108 Kinh doanh dịch vụ bảo đảm hàng hải 

109 Kinh doanh bất động sản 

110 Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất 

động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản 

111 Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận 

hành nhà chung cư 

112 Kinh doanh dịch vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

113 Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án 

114 Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng 

115 Kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

116 Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 

117 Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình 

118 Kinh doanh dịch vụ lập, thẩm tra xây dựng dự án đầu tư xây dựng 

119 Hoạt động xây dựng của nhà đầu tư nước ngoài 
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120 Kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

121 Kinh doanh dịch vụ kiểm định, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây 

dựng 

122 Kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng, cây xanh 

123 Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng dùng chung 

124 Kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng 

125 Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch đô thị do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện 

126 Kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine 

127 Kinh doanh dịch vụ bưu chính 

128 Kinh doanh dịch vụ viễn thông 

129 Nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện 

130 Kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số 

131 Thành lập, hoạt động nhà xuất bản 

132 Kinh doanh dịch vụ in 

133 Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm 

134 Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội 

135 Kinh doanh trò chơi trên mạng 

136 Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền 

137 Kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 

138 Dịch vụ gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử 

dụng thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho 

đối tác nước ngoài 

139 Kinh doanh dịch vụ truyền hình theo yêu cầu 

140 Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin, dịch vụ công nghệ thông tin trên mạng viễn thông 

di động, mạng Internet 

141 Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động 

142 Kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin 

143 Hoạt động của cơ sở giáo dục đại học 

144 Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục 

nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 

145 Hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên 

146 Hoạt động của trung tâm giáo dục Quốc phòng - An ninh sinh viên 

147 Hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông 

148 Hoạt động giáo dục trung cấp chuyên nghiệp 

149 Hoạt động của các trường chuyên biệt 

150 Hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non 

151 Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài 

152 Dịch vụ tổ chức dạy thêm học thêm 

153 Khai thác thủy sản 

154 Kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thủy sản 

155 Kinh doanh thủy sản 

156 Kinh doanh thức ăn thủy sản 

157 Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường 

trong nuôi trồng thủy sản 

158 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản 

159 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản 
1802



160 Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã 

theo Phụ lục của Công ước CITES 

161 Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang 

dã, nguy cấp, quý, hiếm không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES 

162 Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường 

163 Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên 

quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES 

164 Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy 

nhân tạo quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES 

165 Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật 

166 Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 

167 Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật 

168 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật 

169 Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vắc xin, vi sinh vật, hóa chất dùng trong 

thú y 

170 Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật về thú y 

171 Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật 

172 Kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức 

khỏe động vật 

173 Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (bao gồm thuốc thú y, thuốc 

thú y thủy sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y 

thủy sản) 

174 Kinh doanh dịch vụ chăn nuôi tập trung, sản xuất con giống; giết mổ động vật; cách ly 

kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; sản xuất nguyên liệu có nguồn gốc động vật để 

sản xuất thức ăn chăn nuôi, sơ chế, chế biến, bảo quản động vật, sản phẩm động vật; 

kinh doanh sản phẩm động vật, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản sản phẩm động vật 

175 Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

176 Kinh doanh, khảo nghiệm phân bón hữu cơ 

177 Kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi 

178 Sản xuất thức ăn chăn nuôi 

179 Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi 

180 Xuất khẩu, nhập khẩu động vật, thực vật hoang dã quý hiếm, trên cạn nguy cấp cần 

kiểm soát theo Phụ lục của Công ước CITES 

181 Kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích 

thương mại 

182 Kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ từ rừng tự nhiên trong nước 

183 Kinh doanh củi than từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước 

184 Kinh doanh tinh, phôi, trứng giống và ấu trùng 

185 Kinh doanh dịch vụ chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi 

trường trong nuôi trồng thủy sản 

186 Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, 

chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản 

187 Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen 

188 Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu 

189 Kinh doanh dịch vụ của đại lý đấu thầu 

190 Kinh doanh dịch vụ tư vấn đánh giá dự án đầu tư 
1803



191 Kinh doanh dịch vụ đào tạo đánh giá dự án đầu tư 

192 Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

193 Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV 

194 Kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô 

195 Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi 

196 Kinh doanh thuốc 

197 Kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc 

198 Sản xuất mỹ phẩm 

199 Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm 

200 Kinh doanh dịch vụ tiêm chủng 

201 Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng 

y tế 

202 Kinh doanh dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 

203 Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế 

204 Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ 

205 Kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ 

206 Kinh doanh dịch vụ đánh giá sinh khả dụng và tương đương sinh học (BA/BE) của 

thuốc 

207 Kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng 

208 Kinh doanh trang thiết bị y tế 

209 Hoạt động của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế 

210 Kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế 

211 Kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp 

212 Kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ 

213 Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 

214 Xuất, nhập khẩu và vận chuyển vật liệu phóng xạ 

215 Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp theo lĩnh vực khoa học công nghệ 

216 Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường 

217 Kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy 

218 Kinh doanh dịch vụ đánh giá, định giá và giám định công nghệ 

219 Kinh doanh dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ 

220 Sản xuất phim 

221 Kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật 

222 Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án hoặc tổ chức thi công, giám sát thi công dự án 

bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích 

223 Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường 

224 Kinh doanh dịch vụ lữ hành 

225 Kinh doanh hoạt động thể thao 

226 Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, 

người mẫu 

227 Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu 

228 Kinh doanh dịch vụ tổ chức lễ hội 

229 Kinh doanh tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh 

230 Kinh doanh dịch vụ lưu trú 

231 Kinh doanh dịch vụ quảng cáo 

232 Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 
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233 Kinh doanh dịch vụ bảo tàng 

234 Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người 

nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng) 

235 Xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị-xã hội; nhập khẩu hàng hóa văn hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

236 Kinh doanh dịch vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan 

237 Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai 

238 Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

239 Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần 

mềm của hệ thống thông tin đất đai 

240 Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

241 Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất 

242 Kinh doanh dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất 

243 Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ 

244 Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất 

245 Kinh doanh dịch vụ thăm dò nước dưới đất 

246 Kinh doanh dịch vụ khai thác, xử lý và cung cấp nước 

247 Kinh doanh dịch vụ thoát nước 

248 Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản 

249 Khai thác khoáng sản 

250 Kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại 

251 Nhập khẩu phế liệu 

252 Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường 

253 Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

254 Kinh doanh chế phẩm sinh học 

255 Kinh doanh dịch vụ thu hồi, vận chuyển, xử lý sản phẩm thải bỏ 

256 Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại 

257 Hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng 

258 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài 

chính vi mô 

259 Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán 

260 Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng 

261 Hoạt động ngoại hối 

262 Kinh doanh mua, bán vàng miếng 

263 Sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để 

sản xuất vàng miếng 

264 Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ 

265 Nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước (cửa 

kho tiền) 

266 Hoạt động in, đúc tiền 

267 Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết 

bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ 

tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 118/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015 

  

NGHỊ ĐỊNH 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU 

TƯ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Đầu tư. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về việc 

áp dụng, kiểm soát, công bố điều kiện đầu tư kinh doanh; các biện pháp bảo đảm đầu tư; ưu đãi 

đầu tư; thủ tục đầu tư; triển khai hoạt động của dự án đầu tư và quản lý nhà nước đối với hoạt 

động đầu tư. 

2. Nghị định này áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá 

nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ 

cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư. 

2. Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO (sau đây gọi là “Biểu 

cam kết của Việt Nam trong WTO”) là tài liệu số WT/ACC/48/Add.2 ngày 27 tháng 10 năm 

2006 của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO, gồm phần cam kết chung, phần cam 

kết cụ thể đối với các ngành, phân ngành dịch vụ và Danh mục ngoại lệ về tối huệ quốc. 

3. Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài là cổng thông tin điện tử được sử dụng để thực 

hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đăng tải và cập nhật văn bản quy 

phạm pháp luật, chính sách, điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài; cập nhật và khai 

thác thông tin về hoạt động xúc tiến đầu tư, tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

4. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư nước ngoài là tập hợp dữ liệu thông tin về dự án đầu tư 

nước ngoài trên phạm vi toàn quốc được lưu trữ, quản lý trong Hệ thống thông tin quốc gia về 

đầu tư nước ngoài. 

5. Cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư là cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng ưu đãi về thuế, 

ưu đãi về đất đai và ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. 

6. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp 

ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà 

đầu tư nước ngoài theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định, điều ước quốc tế về đầu tư. 

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng đối với hoạt động đầu tư của nhà 

đầu tư nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; 
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b) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế; 

c) Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh; 

d) Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc các trường hợp tiếp nhận dự án đầu tư khác; 

đ) Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài. 

7. Điều kiện đầu tư kinh doanh là điều kiện mà cá nhân, tổ chức phải đáp ứng theo quy định 

của luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư khi thực hiện hoạt động đầu tư, 

kinh doanh trong các ngành, nghề quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư. 

8. Điều ước quốc tế về đầu tư là điều ước mà Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập trong đó quy định quyền và nghĩa vụ của Nhà nước hoặc 

Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động đầu tư của nhà đầu tư thuộc 

quốc gia hoặc vùng lãnh thổ là thành viên của điều ước đó, gồm: 

a) Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ký ngày 07 tháng 11 năm 2006; 

b) Các hiệp định song phương về khuyến khích và bảo hộ đầu tư; 

c) Các hiệp định thương mại tự do và các thỏa thuận hội nhập kinh tế khu vực khác; 

d) Các điều ước quốc tế khác quy định quyền và nghĩa vụ của Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư. 

9. Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài là hệ thống thông tin được sử dụng để thực 

hiện thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; gửi, nhận, lưu trữ, 

hiển thị hoặc thực hiện các nghiệp vụ khác đối với dữ liệu để phục vụ công tác quản lý nhà 

nước về đầu tư nước ngoài. Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài bao gồm: Cổng 

thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư nước ngoài, Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về xúc tiến đầu tư và Hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

10. Hồ sơ đăng ký đầu tư là hồ sơ do nhà đầu tư lập để thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh, thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư và các thủ tục khác để thực 

hiện hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này. 

11. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ thành phần, số lượng giấy tờ theo quy định tại Luật Đầu tư, 

Nghị định này và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

12. Luật Đầu tư là Luật số 67/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

13. Luật Đầu tư năm 2005 là Luật số 59/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. 

14. Ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết là ngành, phân ngành quy định tại Biểu cam kết 

của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà Nhà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam được quyền quy định hoặc không quy định điều kiện đầu tư hoặc không 

mở cửa ngành, phân ngành dịch vụ đó cho nhà đầu tư nước ngoài. 

15. Vốn đầu tư của dự án là vốn góp của nhà đầu tư và vốn do nhà đầu tư huy động để thực 

hiện dự án đầu tư được ghi tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư. 

16. Vùng nông thôn là khu vực địa giới hành chính không bao gồm địa bàn của phường thuộc 

thị xã, thành phố và quận thuộc thành phố. 

Điều 3. Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật 
1. Trong trường hợp văn bản pháp luật mới do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có 

quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư đang áp dụng đối với nhà đầu tư trước thời điểm văn bản 

đó có hiệu lực, nhà đầu tư được bảo đảm thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 13 

Luật Đầu tư. 
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2. Ưu đãi đầu tư được bảo đảm theo quy định tại Khoản 1 Điều này là ưu đãi mà nhà đầu tư 

được hưởng theo quy định tại văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm văn bản pháp luật 

mới có hiệu lực, gồm: 

a) Ưu đãi đầu tư được quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận 

ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định 

chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng theo quy định của pháp luật không thuộc trường 

hợp quy định tại Điểm a Khoản này. 

3. Khi có yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 

Luật Đầu tư, nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo Giấy phép 

đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền có quy định về ưu đãi đầu tư (nếu có một trong các loại giấy tờ 

đó). Văn bản đề nghị gồm các nội dung sau: 

a) Tên và địa chỉ của nhà đầu tư; 

b) Ưu đãi đầu tư theo quy định tại văn bản pháp luật trước thời điểm văn bản pháp luật mới có 

hiệu lực gồm: Loại ưu đãi, điều kiện hưởng ưu đãi, mức ưu đãi (nếu có); 

c) Nội dung văn bản pháp luật mới có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư quy định tại Điểm b 

Khoản này; 

d) Đề xuất của nhà đầu tư về áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 4 

Điều 13 Luật Đầu tư. 

4. Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư theo đề xuất 

của nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại 

Khoản 3 Điều này. Trường hợp vượt thẩm quyền, Cơ quan đăng ký đầu tư trình cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Điều 4. Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký đầu tư 
1. Hồ sơ đăng ký đầu tư, các văn bản, báo cáo gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền được làm 

bằng tiếng Việt. 

2. Trường hợp hồ sơ đăng ký đầu tư có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì nhà đầu tư phải có 

bản dịch tiếng Việt hợp lệ kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài. 

3. Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký đầu tư được làm bằng tiếng Việt và tiếng 

nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục đầu tư. 

4. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự khác nhau giữa nội dung bản dịch hoặc 

bản sao với bản chính và trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt với bản tiếng 

nước ngoài. 

Điều 5. Mã số dự án đầu tư 
1. Mã số dự án đầu tư là một dãy số gồm 10 chữ số, được tạo tự động bởi Hệ thống thông tin 

quốc gia về đầu tư nước ngoài và được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

2. Mỗi dự án đầu tư được cấp một mã số duy nhất, không thay đổi trong quá trình hoạt động 

của dự án và không được cấp cho dự án khác. Mã số dự án đầu tư hết hiệu lực khi dự án đầu tư 

chấm dứt hoạt động. 

3. Đối với dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư hoặc các giấy 

tờ có giá trị tương đương khác, mã số dự án đầu tư là số Giấy chứng nhận đầu tư, số Giấy phép 

đầu tư hoặc số giấy tờ tương đương khác đã cấp cho dự án đầu tư. Trường hợp Giấy phép đầu 

tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác được điều chỉnh, dự án đầu tư được 

cấp mã số mới theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thống nhất sử dụng mã số dự án đầu tư để quản lý và trao 

đổi thông tin về dự án đầu tư. 
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Điều 6. Nguyên tắc thực hiện thủ tục đầu tư 
1. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký đầu tư và giải quyết thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư, Cơ 

quan đăng ký đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký đầu tư. Nhà đầu 

tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ đăng ký 

đầu tư và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Cơ quan đăng ký đầu tư không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm giấy tờ khác ngoài các 

giấy tờ trong hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định này. 

3. Khi yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo 01 lần 

bằng văn bản cho nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung đối với mỗi 

một bộ hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung và lý do của việc yêu cầu sửa 

đổi, bổ sung hồ sơ. 

4. Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có trách 

nhiệm trả lời về nội dung được lấy ý kiến trong thời hạn quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định 

này; quá thời hạn quy định mà không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý với nội dung dự án 

đầu tư thuộc phạm vi quản lý của mình. 

5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và 

nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư và các thủ tục hành chính về đầu tư khác theo quy định tại Luật Đầu tư và 

Nghị định này. 

6. Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước không giải quyết tranh chấp giữa các 

nhà đầu tư và tranh chấp giữa nhà đầu tư với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình 

hoạt động đầu tư. 

Điều 7. Xử lý hồ sơ không chính xác, giả mạo 
1. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký đầu tư không chính xác, Cơ 

quan đăng ký đầu tư yêu cầu nhà đầu tư làm lại hồ sơ để cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu 

tư. 

2. Khi có căn cứ xác định nhà đầu tư có hành vi giả mạo nội dung hồ sơ, tài liệu cấp, điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo về hành vi vi phạm của 

nhà đầu tư và hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư được cấp lần đầu hoặc hủy bỏ thay đổi trong nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư được ghi trên cơ sở các thông tin giả mạo và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 

3. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ hành vi kê khai thông tin không 

chính xác, giả mạo nội dung hồ sơ, tài liệu. 

Chương II 

NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH 

Mục 1. THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ NGÀNH, NGHỀ CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH 

VÀ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN 

Điều 8. Thực hiện quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh 
1. Tổ chức, cá nhân không được thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề 

quy định tại Điều 6 và các Phụ lục 1, 2 và 3 Luật Đầu tư. 

2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các Phụ lục 1, 2 và 3 của Luật Đầu tư trong 

phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo 

vệ quốc phòng, an ninh thực hiện như sau: 

a) Các chất ma túy quy định tại Phụ lục 1 của Luật Đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cho phép sản xuất, sử dụng theo quy định của Chính phủ về danh mục chất ma túy, tiền 
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chất và Công ước thống nhất về chống ma túy năm 1961, Công ước Liên hợp quốc năm 1988 

về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và chất hướng thần; 

b) Các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật Đầu tư được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cho phép sản xuất, sử dụng theo quy định của Chính phủ về quản lý hóa chất 

thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ 

khí hóa học và các văn bản hướng dẫn Công ước Rotterdam về thủ tục thỏa thuận có thông báo 

trước đối với một số hóa chất nguy hại và thuốc bảo vệ thực vật trong buôn bán quốc tế; 

c) Mẫu các loài thực vật, động vật hoang dã quy định tại Phụ lục 3 của Luật Đầu tư được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khai thác theo quy định của Chính phủ về quản lý thực 

vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, 

thực vật hoang dã, nguy cấp (CITES). 

Điều 9. Thực hiện quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện 

đầu tư kinh doanh 
1. Cá nhân, tổ chức kinh tế được quyền kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện và phải bảo đảm 

đáp ứng các điều kiện đó trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh. 

2. Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo một hoặc một số hình thức sau đây: 

a) Giấy phép; 

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện; 

c) Chứng chỉ hành nghề; 

d) Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; 

đ) Văn bản xác nhận; 

e) Các hình thức văn bản khác theo quy định của pháp luật không được quy định tại các Điểm 

a, b, c, d và đ Khoản này; 

g) Các điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh 

doanh mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới các hình thức văn bản quy định tại các 

Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này. 

3. Mọi cá nhân, tổ chức đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh đều có quyền được cấp các văn 

bản quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 2 Điều này (sau đây gọi chung là giấy phép) 

hoặc được quyền thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh khi đáp ứng điều kiện quy định tại 

Điểm g Khoản 2 Điều này. Trong trường hợp từ chối cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép, 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và nêu rõ 

lý do từ chối. 

4. Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính để được cấp giấy phép hoặc thực hiện các điều 

kiện quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp không phải ghi ngành, nghề kinh 

doanh có điều kiện tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 10. Thực hiện quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài 
1. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 

này gồm: 

a) Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế; 

b) Điều kiện về hình thức đầu tư; 

c) Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư; 

d) Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư; 

đ) Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu 

tư. 

2. Nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài: 

a) Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư thuộc các ngành, nghề khác nhau phải 

đáp ứng toàn bộ điều kiện đầu tư đối với các ngành, nghề đó; 
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b) Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của các điều ước quốc tế về đầu tư có quy 

định khác nhau về điều kiện đầu tư được lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư quy định tại một 

trong các điều ước đó; trường hợp đã lựa chọn một điều ước quốc tế thì nhà đầu tư nước ngoài 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của điều ước quốc tế đó; 

c) Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu 

cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam 

đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy định của 

pháp luật Việt Nam; 

d) Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt 

động đầu tư tại Việt Nam được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc 

quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên WTO, trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế giữa 

Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác; 

đ) Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu 

cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam 

chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư 

lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định; 

e) Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã được phép thực hiện hoạt động đầu tư trong các 

ngành, phân ngành dịch vụ quy định tại Điểm đ Khoản này và các ngành, phân ngành dịch vụ 

này đã được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 

13 Nghị định này, Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định hoạt động đầu tư của nhà đầu tư 

nước ngoài trong cùng ngành, nghề đó mà không phải lấy ý kiến của Bộ quản lý ngành. 

Điều 11. Áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư là công dân Việt Nam 

đồng thời có quốc tịch nước ngoài 
1. Đối với các hoạt động đầu tư thực hiện tại Việt Nam, nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng 

thời có quốc tịch nước ngoài được quyền lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư 

như quy định đối với nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài. 

2. Trong trường hợp lựa chọn áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu 

tư trong nước, nhà đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều này không được thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài. 

Mục 2. KIỂM SOÁT VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ ĐIỀU 

KIỆN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

Điều 12. Công bố điều kiện đầu tư kinh doanh 
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, tập hợp điều 

kiện đầu tư kinh doanh để công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

2. Điều kiện đầu tư kinh doanh được công bố theo quy định tại Khoản 1 Điều này gồm những 

nội dung sau đây: 

a) Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư; 

b) Căn cứ áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề quy định tại Điểm a 

Khoản này; 

c) Điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh 

doanh theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định này. 

3. Trong trường hợp điều kiện đầu tư kinh doanh có sự thay đổi theo quy định tại các luật, pháp 

lệnh, nghị định, những nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này được cập nhật theo thủ tục sau: 

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày các luật, pháp lệnh, nghị định được ban hành, 

Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi văn bản đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cập nhật điều kiện đầu 

tư kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; 

b) Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật điều kiện đầu tư kinh doanh hoặc cập nhật nội dung thay đổi 

về điều kiện đầu tư kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 
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Điều 13. Công bố điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài 
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, tập hợp các 

ngành, nghề và điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các luật, pháp 

lệnh, nghị định, điều ước quốc tế về đầu tư và ngành, phân ngành dịch vụ quy định tại Điểm e 

Khoản 2 Điều 10 Nghị định này để công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. 

2. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài được công bố theo quy định tại Khoản 1 

Điều này gồm những nội dung sau đây: 

a) Ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài; 

b) Căn cứ áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài; 

c) Nội dung điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 1 

Điều 10 Nghị định này; 

d) Các ngành, phân ngành dịch vụ quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 10 Nghị định này. 

3. Những nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này được cập nhật trong các trường hợp sau: 

a) Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài có sự thay đổi theo quy định tại các luật, 

pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư; 

b) Các ngành, phân ngành dịch vụ quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 10 Nghị định này được 

điều chỉnh theo kết quả rà soát quy định tại Khoản 1 Điều này. 

4. Những nội dung được cập nhật trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này được 

công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo thủ tục quy định tại Khoản 3 

Điều 12 Nghị định này. 

Điều 14. Đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều 

kiện đầu tư kinh doanh 
1. Căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ và 

điều ước quốc tế về đầu tư, Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc điều kiện đầu tư kinh doanh. 

2. Ngoài những nội dung theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

đề xuất sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc điều kiện đầu tư kinh 

doanh gồm những nội dung sau đây: 

a) Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc điều kiện đầu tư kinh doanh dự kiến sửa 

đổi, bổ sung; 

b) Phân tích sự cần thiết, mục đích của việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện hoặc điều kiện đầu tư kinh doanh phù hợp với quy định tại các Khoản 1, 3 và 4 Điều 

7 Luật Đầu tư; 

c) Căn cứ sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc điều kiện đầu tư 

kinh doanh và đối tượng phải tuân thủ; 

d) Đánh giá tính hợp lý, khả thi của việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện hoặc điều kiện đầu tư kinh doanh và sự phù hợp với điều ước quốc tế về đầu tư; 

đ) Đánh giá tác động của việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 

hoặc điều kiện đầu tư kinh doanh đối với công tác quản lý nhà nước và hoạt động đầu tư kinh 

doanh của các đối tượng phải tuân thủ. 

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất quy định tại Khoản 

2 Điều này trong quá trình thẩm định, phê duyệt đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định 

theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Điều 15. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy định về ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện 
1. Hằng năm và theo yêu cầu quản lý của mình, Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm rà soát, 

đánh giá tình hình thực hiện các quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và các 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình. 

2. Nội dung rà soát, đánh giá: 
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a) Đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh 

có điều kiện và các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ có hiệu lực đến thời điểm rà soát, đánh giá; 

b) Đánh giá hiệu lực, hiệu quả thực hiện các quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh; vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; 

c) Đánh giá thay đổi về điều kiện kinh tế - xã hội, kỹ thuật, công nghệ, yêu cầu quản lý ngành, 

lĩnh vực và các điều kiện khác ảnh hưởng đến việc thực hiện quy định về ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có); 

d) Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều 

kiện đầu tư kinh doanh (nếu có). 

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi đề xuất theo nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này cho Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Chương III 

ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ 

Mục 1. ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 

Điều 16. Đối tượng và nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư 
1. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 và Điều 16 Luật 

Đầu tư gồm: 

a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo 

quy định tại Phụ lục I Nghị định này; 

b) Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục II Nghị định này; 

c) Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ 

đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc kể từ 

ngày được quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư; 

d) Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên (không bao gồm lao động 

làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng); 

đ) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và 

công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao và pháp luật về khoa học công nghệ. 

2. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư: 

a) Dự án đầu tư quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này được hưởng ưu đãi đầu tư như quy định 

đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

b) Dự án đầu tư quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này được hưởng ưu đãi đầu tư như quy định 

đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; 

c) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư như quy định đối với dự án đầu tư thuộc địa bàn có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

d) Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng các mức ưu đãi đầu tư khác nhau được áp dụng mức 

ưu đãi cao nhất; 

đ) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất 

quy định tại Mục 55 Phụ lục II Nghị định này thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu 

nhập doanh nghiệp; 

e) Ưu đãi tiền thuê đất theo địa bàn khu công nghiệp, khu chế xuất quy định tại Mục 55 Phụ lục 

II Nghị định này không áp dụng đối với dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất 

thuộc các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô 

thị loại I trực thuộc tỉnh. 

Điều 17. Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư 
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1. Ưu đãi đầu tư ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư 

gồm những nội dung sau đây: 

a) Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 16 Nghị định này; 

b) Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai. 

2. Đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ 

trương đầu tư, nhà đầu tư căn cứ nội dung ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư để hưởng ưu đãi đầu tư. Căn cứ áp dụng ưu 

đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ là Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ. 

3. Đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, nhà đầu tư căn 

cứ đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định này, quy định của 

pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại 

Cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư. 

4. Ưu đãi đầu tư được điều chỉnh trong các trường hợp sau: 

a) Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện để được hưởng thêm ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư 

được hưởng ưu đãi đầu tư đó cho thời gian ưu đãi còn lại; 

b) Nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 

văn bản quyết định chủ trương đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng điều kiện 

hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu 

tư. Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư khác thì nhà đầu tư được 

hưởng ưu đãi theo điều kiện đó; 

c) Trường hợp dự án đầu tư có thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà 

đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi 

đầu tư. 

5. Tổ chức kinh tế mới thành lập hoặc thực hiện dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình tổ 

chức kinh tế, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng dự án đầu tư 

được kế thừa các ưu đãi đầu tư của dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp 

nhất, chuyển nhượng. 

Mục 2. HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU 

CÔNG NGHỆ CAO, KHU KINH TẾ 

Điều 18. Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất 
1. Phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương để 

xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo 

Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được phê duyệt trong từng giai đoạn. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cân đối nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ nhà đầu tư phát 

triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất. 

Điều 19. Hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu 

kinh tế, khu công nghệ cao 
1. Nguồn vốn ngân sách nhà nước được bố trí để hỗ trợ các hoạt động sau đây: 

a) Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu công nghệ cao; 

đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình dịch vụ 

công cộng quan trọng trong khu kinh tế; 

b) Bồi thường, giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, vật liệu nổ trong khu công nghệ cao, các 

khu chức năng trong khu kinh tế; 

c) Bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu nhà ở cho 

người lao động và khu tái định cư, tái định canh cho người bị thu hồi đất trong khu kinh tế, khu 

công nghệ cao; 
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d) Đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung và hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 

tiêu chuẩn môi trường của khu công nghệ cao, các khu chức năng trong khu kinh tế. 

2. Ngoài các hình thức hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Điều này, khu công nghệ cao được hưởng 

các chính sách hỗ trợ khác về đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo quy định 

của pháp luật về khu công nghệ cao. 

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định chính sách phát triển nhà ở trong khu công nghệ cao. 

Điều 20. Đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất 
1. Hoạt động đầu tư kinh doanh hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế 

xuất phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa 

phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc giao 

cho đơn vị sự nghiệp có thu làm nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất. 

Chương IV 

THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Điều 21. Trách nhiệm công bố và cung cấp thông tin về dự án đầu tư 
1. Cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, tài nguyên và môi trường 

và các cơ quan quản lý nhà nước khác có trách nhiệm công bố đầy đủ, công khai quy hoạch, 

danh mục dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư 

và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư, các cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều này 

có trách nhiệm cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư. 

3. Nhà đầu tư có quyền sử dụng thông tin theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này để 

lập hồ sơ đăng ký đầu tư. 

Điều 22. Trình tự thực hiện dự án đầu tư 
1. Tùy thuộc tính chất, quy mô và điều kiện của từng dự án, dự án đầu tư được thực hiện theo 

một hoặc một số thủ tục sau đây: 

a) Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật 

Đầu tư và Nghị định này; 

b) Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định tại Điều 44 Nghị định này đối với nhà đầu tư nước 

ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế; 

c) Thực hiện thủ tục giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có); 

d) Thực hiện thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (nếu có). 

2. Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất 

thực hiện dự án đầu tư theo quy định tương ứng tại văn bản quyết định phê duyệt kết quả trúng 

đấu giá, văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và quy định của pháp luật về đầu tư, 

xây dựng và pháp luật có liên quan mà không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu 

tư. 

Điều 23. Thực hiện thủ tục đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 
1. Trước khi thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê 

khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước 

ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp, 

điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư. 

2. Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ 

thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ. 
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3. Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp 

nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho 

dự án đầu tư. 

4. Trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài gặp sự cố không thể 

truy cập, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy trình dự phòng 

như sau: 

a) Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng 

bản giấy và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp mã số cho dự án đầu tư. Trong thời hạn 02 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư cấp mã số dự án và thông báo cho Cơ quan đăng ký đầu tư; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp theo 

quy trình dự phòng, Cơ quan đăng ký đầu tư cập nhật thông tin về dự án đầu tư vào Hệ thống 

thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. 

Điều 24. Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và thủ tục đăng ký doanh nghiệp của 

nhà đầu tư nước ngoài 
1. Ngoài thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định tại Luật Đầu tư, Nghị định này và pháp luật về doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài 

có quyền thực hiện các thủ tục này tại một đầu mối theo trình tự sau: 

a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Cơ quan 

đăng ký đầu tư; 

b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ 

sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh; 

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thành lập doanh 

nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo ý kiến cho Cơ 

quan đăng ký đầu tư; 

d) Trong trường hợp có yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư hoặc hồ sơ đăng 

ký thành lập doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo 01 lần về toàn bộ nội dung 

không hợp lệ cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; 

đ) Căn cứ hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đã tiếp nhận, Cơ quan 

đăng ký đầu tư và Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm phối hợp xử lý hồ sơ và trả kết 

quả cho nhà đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện thủ tục quy định tại Khoản 1 Điều này và các 

thủ tục khác có yêu cầu phối hợp giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Điều 25. Thủ tục lấy ý kiến thẩm định dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương 

đầu tư 
1. Trong quá trình thẩm định dự án đầu tư để quyết định chủ trương đầu tư, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư và Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội 

dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó. Văn bản lấy ý kiến phải xác định nội 

dung đề nghị có ý kiến theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định này và thời hạn trả lời 

theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền không xem xét lại các nội dung đã được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền khác thẩm định, phê duyệt trước đó. 

3. Đối với dự án đầu tư dự kiến thực hiện tại địa điểm không có quy hoạch hoặc không thuộc 

quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý 

kiến cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết 

định chủ trương đầu tư. 

4. Đối với dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên 

giới, ven biển thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan 

đăng ký đầu tư lấy ý kiến của cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai trong 
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quá trình thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, trừ dự án đầu tư thực hiện tại khu 

công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 26. Trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư 
1. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy 

định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, lao động và quy định của 

pháp luật có liên quan. 

2. Đối với dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định 

chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội 

dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư và 

quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của Luật 

Đầu tư, Nghị định này và pháp luật liên quan; cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin liên 

quan đến nội dung kiểm tra, thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Điều 27. Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư 
1. Nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, trừ các trường hợp sau: 

a) Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao 

đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; 

b) Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật 

về đấu thầu; 

c) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu 

tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định 

tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư; 

d) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác; 

đ) Nhà đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu, công ty phát triển khu công nghệ cao được thành lập 

theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế. 

2. Việc ký quỹ theo quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận bằng 

văn bản giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư được quyết định chủ 

trương đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất; đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì thời điểm ký 

quỹ là thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

3. Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư quy định tại văn 

bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tắc lũy 

tiến từng phần như sau: 

a) Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%; 

b) Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%; 

c) Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%. 

4. Vốn đầu tư của dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều này không bao gồm tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất nộp cho nhà nước và chi phí xây dựng các công trình công cộng thuộc dự án đầu 

tư. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong từng giai đoạn, mức ký 

quỹ được tính theo vốn đầu tư của dự án tương ứng với từng giai đoạn giao đất, cho thuê đất. 

5. Tiền ký quỹ được nộp vào tài khoản của Cơ quan đăng ký đầu tư mở tại ngân hàng thương 

mại tại Việt Nam theo lựa chọn của nhà đầu tư. Nhà đầu tư chịu chi phí liên quan đến việc mở, 

duy trì tài khoản ký quỹ và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản ký quỹ. 
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6. Nhà đầu tư được giảm tiền ký quỹ trong các trường hợp sau: 

a) Giảm 25% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư 

tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư thực hiện trong khu công 

nghiệp, khu chế xuất, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công 

nghiệp, khu chế xuất; 

b) Giảm 50% số tiền ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự 

án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc ngành, 

nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư 

thực hiện trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, kể cả dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết 

cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế. 

7. Nhà đầu tư đã tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư được hoãn thực hiện nghĩa vụ 

ký quỹ tương ứng với số tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư đã tạm ứng. 

8. Nhà đầu tư được hoàn trả tiền ký quỹ theo nguyên tắc sau: 

a) Hoàn trả 50% số tiền ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các giấy phép, chấp thuận khác theo 

quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động xây dựng (nếu có) không chậm hơn tiến độ quy 

định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư; 

b) Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu có) tại thời điểm 

nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự 

án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư; 

c) Trường hợp giảm vốn đầu tư của dự án, nhà đầu tư được hoàn trả số tiền ký quỹ tương ứng 

với số vốn đầu tư giảm theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) hoặc 

văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư; 

d) Trường hợp dự án đầu tư không thể tiếp tục thực hiện vì lý do bất khả kháng hoặc do lỗi của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nhà đầu tư 

được xem xét hoàn trả khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với Cơ quan đăng ký đầu tư. 

9. Tiền ký quỹ nộp vào ngân sách nhà nước trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều này. 

10. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi các điều kiện ký quỹ, Cơ quan đăng ký 

đầu tư và nhà đầu tư thỏa thuận điều chỉnh việc ký quỹ theo quy định tại Điều này. 

Mục 2. THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, CẤP GIẤY CHỨNG 

NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 

Điều 28. Thẩm quyền tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

đối với các dự án đầu tư sau: 

a) Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; 

b) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 

và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương 

chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao. 

2. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, 

cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu 

công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm: 

a) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; 

b) Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh 

tế. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều 

hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây: 
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a) Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

b) Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao và khu kinh tế. 

4. Cơ quan quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này là cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều 

chỉnh và thu hồi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư 

hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương đã cấp cho nhà đầu tư trước thời điểm Luật 

Đầu tư có hiệu lực thi hành. 

Điều 29. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc 

diện quyết định chủ trương đầu tư 
1. Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 

cho Cơ quan đăng ký đầu tư. 

2. Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 

Điều này trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu 

tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

3. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều này nếu đáp ứng 

các điều kiện sau: 

a) Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; 

b) Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 10 Nghị định này (nếu có). 

Điều 30. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
1. Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

được quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư. 

2. Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 

cho Cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư. 

3. Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội 

dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó, gồm: 

a) Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch 

phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; 

b) Nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất (đối với dự án được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất); 

c) Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (đối với dự án có mục tiêu thuộc ngành, 

nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài); 

d) Ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (đối với dự án thuộc đối tượng hưởng ưu đãi 

đầu tư); 

đ) Công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư (đối với dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển 

giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 

32 Luật Đầu tư). 

4. Trình tự, thủ tục, nội dung quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 

hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 33 Luật Đầu tư. 

5. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 2 Điều 

này, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong thời 

hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định chủ trương đầu tư. 

6. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

cho nhà đầu tư. 
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7. Đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu 

thầu, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, dự án đầu tư có yêu 

cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư thực hiện 

tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến thẩm định theo quy định 

tại Khoản 3 Điều này để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 25 

ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ mà không phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư. 

Điều 31. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền 

quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 
1. Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ được 

quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư. 

2. Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư 

cho Cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư. 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 

2 Điều này, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi 

hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến dự án đầu tư để lấy ý kiến về các nội 

dung quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định này. 

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ 

quan quy định tại Khoản 3 Điều này có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của mình gửi Cơ quan đăng ký đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 2 Điều 

này, Cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về các nội dung sau đây: 

a) Nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với dự án được giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất); 

b) Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có) đối với dự án đầu tư đề nghị 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; 

c) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có). 

6. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung quy định tại Khoản 6 Điều 33 Luật 

Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. 

7. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư gồm các nội dung quy định tại 

Khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư. Văn bản quyết định chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Cơ quan đăng ký đầu tư. 

8. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu 

tư, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. 

9. Đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên quy định tại Khoản 2 

Điều 31 Luật Đầu tư phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Cơ quan 

đăng ký đầu tư lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có liên quan theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 30 Nghị định này để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo 

quy định sau: 

a) Đối với dự án đầu tư quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 28 Nghị định này, trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có 

liên quan, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm 

định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. 
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Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

cho nhà đầu tư; 

b) Đối với dự án đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định này, trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có liên quan, Ban 

quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. 

Điều 32. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư 
1. Việc quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định tương ứng tại Điều 30 và Điều 31 Nghị định này. 

2. Đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu 

thầu, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, dự án đầu tư có yêu 

cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư thực hiện 

tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao, khu kinh tế lấy ý kiến thẩm định theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định này để 

quyết định chủ trương đầu tư. 

3. Đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên quy định tại Khoản 2 

Điều 31 Luật Đầu tư phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Cơ quan 

đăng ký đầu tư lấy ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định này để quyết định chủ trương đầu tư theo 

quy định sau: 

a) Đối với dự án đầu tư quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 28 Nghị định này, trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có 

liên quan, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư. Ủy ban nhân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư. Văn bản 

quyết định chủ trương đầu tư được gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà 

đầu tư; 

b) Đối với dự án đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định này, trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có liên quan, Ban 

Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế xem xét, quyết 

định chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định chủ trương đầu tư được gửi Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư và nhà đầu tư. 

Mục 3. THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẶN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ, QUYẾT 

ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Điều 33. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không 

thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 
1. Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, 

nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo 

tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư. Cơ quan 

đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư. 

2. Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy 

mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn 

hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều 
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kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có), nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ 

quan đăng ký đầu tư, gồm: 

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh; 

c) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều 

chỉnh nội dung quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư); 

d) Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại 

các Điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có). 

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 

2 Điều này, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu 

tư. 

4. Việc điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện theo thủ tục quy định tại các Điều 37, 38 và 39 Nghị 

định này. 

Điều 34. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
1. Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu 

tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều 

chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), 

nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau: 

a) Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định này cho Cơ quan đăng 

ký đầu tư; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư 

gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều 

chỉnh; 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, 

các cơ quan quy định tại Điểm b Khoản này có ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi 

quản lý của mình; 

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan quy định tại 

Điểm c Khoản này, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự 

án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng 

ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và gửi cho Cơ 

quan đăng ký đầu tư; 

e) Căn cứ văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ 

quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

2. Trường hợp điều chỉnh các nội dung không được quy định tại Khoản 1 Điều này, nhà đầu tư 

thực hiện thủ tục theo quy định tương ứng tại Điều 33 Nghị định này. 

Điều 35. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 
1. Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu 

tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều 

chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), 

nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau: 

a) Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định này cho Cơ quan đăng 

ký đầu tư; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điểm 

a Khoản này, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời 
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gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để lấy ý kiến về các nội dung quy định tại 

Khoản 3 Điều 30 Nghị định này liên quan đến nội dung điều chỉnh; 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, 

các cơ quan quy định tại Điểm b Khoản này có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của mình; 

d) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điểm a Khoản 

này, Cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về những nội dung quy định tại Khoản 5 Điều 31 Nghị định này liên quan đến 

nội dung điều chỉnh; 

đ) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định 

tại Điểm d Khoản này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, 

trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư; 

e) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Văn bản 

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh và Cơ quan đăng ký đầu tư; 

g) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà 

đầu tư. 

2. Trường hợp điều chỉnh các nội dung không được quy định tại Khoản 1 Điều này, nhà đầu tư 

thực hiện thủ tục theo quy định tương ứng tại Điều 33 Nghị định này. 

Điều 36. Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
1. Khi điều chỉnh dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và không thuộc diện 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư trong các trường hợp sau: 

a) Điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; 

b) Tăng hoặc giảm trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của 

dự án đầu tư; 

c) Điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư 

(nếu có). 

2. Trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tương ứng 

tại Điều 34 và Điều 35 Nghị định này. 

3. Đối với dự án quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định này, Ban Quản lý khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế lấy ý kiến thẩm định theo quy định tại Khoản 3 

Điều 30 Nghị định này liên quan đến nội dung điều chỉnh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được ý kiến thẩm định, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao và khu kinh tế quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

4. Đối với dự án quy định tại Khoản 3 Điều 32 Nghị định này, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý 

kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 

3 Điều 30 Nghị định này liên quan đến nội dung điều chỉnh để quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư theo quy định sau: 

a) Đối với dự án đầu tư quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 32 Nghị định này, trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có liên 

quan, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 

điều chỉnh chủ trương đầu tư. Ủy ban nhân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký 

đầu tư. Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ 

quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư; 
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b) Đối với dự án đầu tư quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 32 Nghị định này, trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có liên 

quan, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế xem xét, 

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 

được gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư. 

Điều 37. Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư 
1. Nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho 

nhà đầu tư khác theo các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư. Trường hợp 

chuyển nhượng dự án phát sinh thu nhập, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư thực hiện 

nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật. 

2. Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 

a) Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư, gồm: 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời 

điểm chuyển nhượng dự án đầu tư; hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có 

giá trị pháp lý tương đương; bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với 

nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá 

trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng; bản 

sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có); bản 

sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; bản sao một trong các 

tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần 

nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ 

chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài 

chính của nhà đầu tư; 

b) Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điểm a Khoản này. 

3. Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 

Điều này cho Cơ quan đăng ký đầu tư; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điểm 

a Khoản này, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý 

kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật 

Đầu tư; 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, 

các cơ quan quy định tại Điểm b Khoản này có ý kiến về điều kiện chuyển nhượng thuộc phạm 

vi quản lý của mình; 

d) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo 

cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật 

Đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Cơ quan đăng ký đầu tư, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư; 

e) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà 

đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư. 

4. Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: 
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a) Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 

Điều này cho Cơ quan đăng ký đầu tư; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điểm 

a Khoản này, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý 

kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật 

Đầu tư; 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, 

các cơ quan quy định tại Điểm b Khoản này có ý kiến về điều kiện chuyển nhượng thuộc phạm 

vi quản lý của mình; 

d) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điểm a Khoản 

này, Cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về nội dung quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư 

(nếu có). 

đ) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư; 

e) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Văn bản 

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh và Cơ quan đăng ký đầu tư; 

g) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà 

đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư. 

5. Thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định tương ứng tại Khoản 3 

và Khoản 4 Điều này. 

6. Đối với dự án thực hiện theo quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (sau đây gọi là Ban Quản lý), Ban Quản 

lý quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư khi đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 45 

Luật Đầu tư. 

7. Đối với dự án đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đã hoàn thành việc 

góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành thì không phải thực hiện thủ tục 

điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các Khoản 3, 4, 5 và 6 Điều này. 

Trường hợp dự án thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục 

điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều này. 

8. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và thành lập tổ chức 

kinh tế để thực hiện dự án đầu tư đó thì thực hiện thủ tục cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư, sau đó thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật 

tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế. 

Điều 38. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế 
1. Tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại 

hình tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là tổ chức lại) được kế thừa và tiếp tục thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư đã thực hiện trước khi tổ chức lại. 

2. Nhà đầu tư quyết định việc tổ chức lại và xử lý tài sản, quyền, nghĩa vụ liên quan đến dự án 

đầu tư theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. 

3. Sau khi hoàn thành thủ tục quy định tại Khoản 2 Điều này, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho 

Cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư để điều chỉnh dự án đầu tư. Hồ sơ gồm: 

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 
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b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương 

của nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư; 

c) Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung 

về việc xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư. 

4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 

này, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. 

5. Đối với dự án đầu tư không thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư 

không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư theo quy định tại các Khoản 3 và Khoản 4 

Điều này. Việc chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư sau khi tổ 

chức lại thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật 

có liên quan. 

Điều 39. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài 
1. Đối với dự án đầu tư phải điều chỉnh theo bản án, quyết định có hiệu lực của tòa án, trọng tài 

thì nhà đầu tư căn cứ bản án, quyết định đó để điều chỉnh, tiếp nhận và tiếp tục triển khai thực 

hiện dự án đầu tư. 

2. Đối với dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp 01 bộ 

hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư. Hồ sơ gồm: 

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, 

bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư 

cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức; 

c) Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài. 

3. Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 2 Điều này. 

Điều 40. Thủ tục nộp, cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
1. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc bị hỏng, nhà đầu tư nộp văn bản 

đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký 

đầu tư xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

2. Trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không đúng với thông tin tại hồ 

sơ đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư. 

3. Đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không thuộc trường 

hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 

36 Luật Đầu tư, nhà đầu tư được tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và nộp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư (nếu có nhu cầu). 

Mục 4. THỦ TỤC CHẤM DỨT DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Điều 41. Điều kiện, thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 
1. Dự án đầu tư chấm dứt hoạt động trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Luật 

Đầu tư. 

2. Việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo thủ tục sau: 

a) Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư, nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 

cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định, kèm theo Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có); 

b) Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp 

đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại 

Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư, nhà đầu tư thông báo và nộp lại Giấy chứng 
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nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư kèm theo bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt 

động của dự án đầu tư; 

c) Trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định tại các Điểm d, đ, e, g và h 

Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự 

án đầu tư, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chấm dứt hiệu lực kể từ 

ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư có hiệu lực. 

3. Đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt 

động của dự án đầu tư mà không thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư. Trong trường hợp này, nội dung đăng ký 

kinh doanh tại Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), 

Giấy phép đầu tư tiếp tục có hiệu lực. 

4. Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đồng thời chấm dứt hoạt động của tổ chức 

kinh tế thì dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều này và nhà đầu tư thực hiện 

thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật tương ứng với từng 

loại hình tổ chức kinh tế. 

5. Sau khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện như sau: 

a) Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản; 

b) Đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất thì quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về đất đai; 

c) Trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị giải thể hoặc lâm 

vào tình trạng phá sản thì việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về 

giải thể, phá sản tổ chức kinh tế. 

Điều 42. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp Cơ quan đăng ký đầu 

tư không liên lạc được với nhà đầu tư 
1. Trường hợp dự án đầu tư ngừng hoạt động và Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được 

với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ 

tục sau: 

a) Lập biên bản về việc dự án đầu tư ngừng hoạt động và không liên lạc được với nhà đầu tư; 

b) Gửi văn bản yêu cầu nhà đầu tư liên lạc với Cơ quan đăng ký đầu tư để giải quyết việc chấm 

dứt hoạt động của dự án đầu tư đến địa chỉ mà nhà đầu tư đăng ký với Cơ quan đăng ký đầu tư. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi văn bản theo quy định tại Điểm này mà nhà đầu tư 

không liên lạc, Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quy định tại Điểm c Khoản này; 

c) Gửi văn bản đề nghị hỗ trợ liên lạc với nhà đầu tư đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhà đầu 

tư cư trú (đối với nhà đầu tư trong nước là cá nhân), cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam 

của nước mà nhà đầu tư mang quốc tịch (đối với nhà đầu tư nước ngoài) đồng thời đăng tải 

thông báo yêu cầu nhà đầu tư liên lạc với Cơ quan đăng ký đầu tư để giải quyết việc chấm dứt 

hoạt động của dự án đầu tư trong thời hạn 90 ngày trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước 

ngoài. 

2. Sau khi thực hiện các biện pháp quy định tại Khoản 1 Điều này và hết thời hạn 12 tháng kể 

từ ngày dự án đầu tư ngừng hoạt động mà không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp 

pháp của nhà đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. 

3. Việc quản lý tài sản của dự án đầu tư sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt 

hoạt động thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự về quản lý tài sản của người vắng mặt 

tại nơi cư trú. 
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4. Trong phạm vi chức năng, thẩm quyền của mình, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Cơ quan đăng ký đầu tư chỉ định người giám sát việc quản lý tài sản của dự án đầu tư bị 

chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều này khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, người có quyền, lợi ích liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

b) Cơ quan thuế, hải quan có trách nhiệm thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật 

về quản lý thuế và pháp luật có liên quan để thu hồi nợ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của 

nhà đầu tư đối với nhà nước (nếu có); 

c) Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai thực hiện thu hồi đất, xử lý tài sản gắn liền với đất 

trong trường hợp dự án đầu tư thuộc diện thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

d) Cơ quan quản lý nhà nước về lao động đề xuất, hướng dẫn hỗ trợ người lao động bị mất việc 

làm và giải quyết các chế độ liên quan theo quy định của pháp luật về lao động; 

đ) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thực hiện hoạt động quản lý nhà nước đối với dự án 

đầu tư trong phạm vi chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

5. Mọi yêu cầu hoặc tranh chấp giữa nhà đầu tư với cá nhân, tổ chức về các quyền, nghĩa vụ 

liên quan đến dự án đầu tư quy định tại Điều này được giải quyết tại Tòa án, Trọng tài theo 

thỏa thuận giữa các bên và quy định của pháp luật. 

Điều 43. Chấm dứt hiệu lực của văn bản quyết định chủ trương đầu tư 
Văn bản quyết định chủ trương đầu tư và văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 

chấm dứt hiệu lực theo quy định tại văn bản đó hoặc trong trường hợp dự án đầu tư chấm dứt 

hoạt động theo quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư. 

Mục 5. THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ, GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN 

GÓP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

Điều 44. Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài 
1. Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế thực hiện thủ tục như sau: 

a) Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại các Điều 29, 30 và 

31 Nghị định này; 

b) Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản này, nhà 

đầu tư thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế để triển khai dự án đầu tư và các hoạt động 

kinh doanh. 

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp hoặc pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế. Cơ quan đăng 

ký kinh doanh không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm bất kỳ loại giấy tờ nào khác ngoài hồ 

sơ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật khác tương ứng với từng loại 

hình tổ chức kinh tế; không xem xét lại nội dung đã được quy định tại Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư. 

3. Vốn điều lệ của tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án đầu tư 

không nhất thiết phải bằng vốn đầu tư của dự án đầu tư. Tổ chức kinh tế thành lập theo quy 

định tại Điểm b Khoản 1 Điều này thực hiện góp vốn và huy động các nguồn vốn khác để thực 

hiện dự án đầu tư theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Điều 45. Thực hiện dự án đầu tư và hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài 
1. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị 

pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

2. Trong trường hợp có dự án đầu tư mới ngoài dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục sau: 
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a) Tổ chức kinh tế quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư thực hiện thủ 

tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại các Điều 29, 30 và 31 Nghị định 

này; 

b) Tổ chức kinh tế không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này thực hiện chế độ 

báo cáo theo quy định tại Khoản 5 Điều 71 Luật Đầu tư. Nội dung báo cáo gồm: Tên dự án đầu 

tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về 

lao động, ưu đãi đầu tư (nếu có). 

3. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được quyền điều chỉnh nội dung đăng ký doanh 

nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư. Việc bổ sung 

ngành, nghề kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với điều 

kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có). 

4. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh ngoài trụ sở chính mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư. Hồ sơ, trình tự và thủ 

tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức kinh tế thực hiện theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh 

tế. 

5. Khi đầu tư, giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán, tổ chức kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài là công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở Giao 

dịch chứng khoán và quỹ đại chúng chỉ thực hiện theo quy định của pháp luật chứng khoán về 

thủ tục đầu tư, tỷ lệ sở hữu vốn Điều lệ, trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế về đầu tư 

có quy định khác về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn thực hiện quy định tại Khoản này. 

Điều 46. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu 

tư nước ngoài 
1. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ 

chức kinh tế không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

2. Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần 

vốn góp thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh 

doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại 

hình tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau: 

a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế kinh doanh 

ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài; 

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế 

quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở 

lên của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước 

ngoài từ dưới 51% lên 51% trở lên và tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài 

khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên trong tổ chức kinh tế. 

3. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ 

chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều này thực hiện theo 

thủ tục sau: 

a) Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính; 

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điểm a Khoản 

này, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước 

ngoài và thông báo cho nhà đầu tư; 

c) Sau khi nhận được thông báo theo quy định tại Điểm b Khoản này, tổ chức kinh tế có nhà 

đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, 

cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp 

luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế. 
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4. Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không phải 

thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương 

đầu tư đối với các dự án đầu tư đã thực hiện trước thời điểm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, 

mua cổ phần, phần vốn góp. 

Mục 6. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, 

KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU KINH TẾ 

Điều 47. Hoạt động của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu 

chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế 
1. Thuê hoặc mua nhà xưởng, văn phòng, kho bãi đã xây dựng để phục vụ hoạt động sản xuất, 

kinh doanh. 

2. Sử dụng có trả tiền các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ, bao gồm 

hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, 

chất thải và các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khác (gọi chung là phí sử dụng hạ tầng). 

3. Chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất đã xây 

dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà xưởng, văn phòng và các công trình khác phục 

vụ sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất 

động sản. 

4. Được cho thuê, cho thuê lại nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và các công trình khác đã xây 

dựng để phục vụ sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về 

kinh doanh bất động sản. 

5. Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định này và pháp luật có 

liên quan. 

Điều 48. Hoạt động của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết 

cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế 
1. Xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi để bán hoặc cho thuê. 

2. Định giá cho thuê đất, giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; các loại phí 

sử dụng hạ tầng; giá cho thuê, giá bán nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và các loại phí dịch vụ 

khác theo quy định của pháp luật và đăng ký với Ban Quản lý về khung giá và các loại phí sử 

dụng hạ tầng. Việc đăng ký khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng thực hiện định kỳ 6 

tháng hoặc trong trường hợp có sự điều chỉnh khác so với khung giá và các loại phí sử dụng hạ 

tầng đã đăng ký. 

3. Thu các loại phí sử dụng hạ tầng. 

4. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất và cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế cho nhà 

đầu tư khác theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

5. Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định này và pháp luật có 

liên quan. 

Chương V 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ 

Mục 1. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 

Điều 49. Nguyên tắc quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư 
1. Việc quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư được thực hiện theo những nguyên 

tắc sau: 

a) Hoạt động xúc tiến đầu tư của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được xây 

dựng, tập hợp thành chương trình xúc tiến đầu tư, sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư; 

b) Khuyến khích các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế trọng 

điểm theo định hướng thu hút đầu tư từng giai đoạn; các hoạt động xúc tiến đầu tư khác phải 
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được xây dựng trên cơ sở đánh giá cụ thể về nhu cầu đầu tư, phân tích số liệu, thông tin cập 

nhật và có giá trị thực tiễn; 

c) Chú trọng hoạt động xúc tiến đầu tư đối với các dự án đầu tư đã thực hiện thông qua việc hỗ 

trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án hiệu quả; 

d) Khuyến khích kết hợp hoạt động xúc tiến đầu tư với hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch 

và chương trình tuyên truyền đối ngoại, văn hóa; 

đ) Khuyến khích huy động nguồn lực xã hội để thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư. 

2. Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết nguyên tắc, nội dung, cơ chế xây dựng, thực hiện và 

phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động xúc tiến đầu tư. 

Điều 50. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư 
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Chính phủ quản lý thống nhất hoạt động xúc tiến đầu tư. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng định hướng, 

chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư; hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư hàng 

năm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổng hợp, xây dựng và thực hiện Chương 

trình xúc tiến đầu tư quốc gia; 

b) Hướng dẫn thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về hoạt động xúc tiến đầu tư; 

c) Thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư quy định tại Điểm a 

Khoản này; 

d) Phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, 

quản lý và cử đại diện Việt Nam tại bộ phận xúc tiến đầu tư ở nước ngoài; 

đ) Tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác xúc tiến đầu tư; 

e) Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và định hướng hoạt động xúc tiến đầu tư. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ 

nguồn ngân sách nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư; 

b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế 

hoạch kinh phí xúc tiến đầu tư của Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia, Chương trình xúc 

tiến đầu tư của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí ngân sách nhà nước cho 

hoạt động xúc tiến đầu tư của bộ phận xúc tiến đầu tư ở nước ngoài; 

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải 

quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc bố trí và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách 

nhà nước để thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư. 

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Ngoại giao: 

a) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 

chương trình, hoạt động xúc tiến đầu tư, kết hợp hoạt động xúc tiến đầu tư trong công tác đối 

ngoại; 

b) Hỗ trợ và tham gia hoạt động xúc tiến đầu tư tại nước ngoài đã được duyệt theo thông báo 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trường hợp phát sinh hoạt động xúc tiến đầu tư mới, Cơ quan đại 

diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thông báo và thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư trước khi thực hiện; 

c) Chủ trì và hướng dẫn Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quản lý hoạt động của bộ 

phận xúc tiến đầu tư ở nước ngoài; 

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ quyết 

định việc thành lập và biên chế của bộ phận xúc tiến đầu tư ở nước ngoài; 

đ) Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quyết định bổ nhiệm chức vụ ngoại giao và 

cử cán bộ công tác tại bộ phận xúc tiến đầu tư ở nước ngoài; 
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e) Bố trí cơ sở vật chất, phương tiện đi lại, điều kiện làm việc, kinh phí hoạt động phù hợp cho 

bộ phận xúc tiến đầu tư ở nước ngoài. 

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan xây dựng chương 

trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư hàng năm và dài hạn; đề xuất hoạt động đưa vào Chương trình 

xúc tiến đầu tư quốc gia; 

b) Thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư theo thẩm quyền; 

c) Phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động xúc tiến đầu tư. 

Điều 51. Kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư 
1. Kinh phí thực hiện các hoạt động thuộc chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia hàng năm 

được bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm. 

2. Kinh phí xúc tiến đầu tư của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được bố trí trong kế 

hoạch ngân sách hàng năm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3. Kinh phí xúc tiến đầu tư của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh từ nguồn ngân sách 

nhà nước chỉ bố trí cho các hoạt động xúc tiến thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư đã được phê 

duyệt. 

Mục 2. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG 

THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

Điều 52. Nội dung báo cáo và kỳ báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư 
1. Cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh những nội dung sau đây: 

a) Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, gồm những 

nội dung: Đánh giá về tình hình tiếp nhận hồ sơ, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư và tình hình hoạt động của dự án đầu tư; 

b) Báo cáo 6 tháng được thực hiện trước ngày 15 tháng 7 hàng năm, gồm những nội dung sau: 

Đánh giá tình hình đầu tư 6 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch thu hút và sử dụng nguồn vốn 

đầu tư 6 tháng cuối năm; 

c) Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 15 tháng 02 của năm sau năm báo cáo, gồm những 

nội dung sau: Đánh giá tình hình đầu tư cả năm, dự kiến kế hoạch thu hút và giải ngân vốn đầu 

tư của năm sau, danh mục dự án đầu tư đang có nhà đầu tư quan tâm. 

2. Định kỳ hằng quý, 6 tháng và hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp báo cáo của Cơ 

quan đăng ký đầu tư thuộc phạm vi quản lý để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo các nội 

dung báo cáo quy định tại Khoản 1 Điều này sau 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn 

báo cáo của Cơ quan đăng ký đầu tư. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định sau: 

a) Bộ Tài chính: Định kỳ hằng quý cung cấp thông tin về tình hình cấp, điều chỉnh và thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác đối với doanh 

nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán; định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo tài chính năm của 

tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong phạm vi cả nước để báo cáo các chỉ tiêu về tình 

hình xuất, nhập khẩu, sản xuất kinh doanh, các khoản nộp ngân sách nhà nước của tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thời điểm báo cáo quý trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý 

báo cáo, báo cáo năm trước ngày 31 tháng 5 của năm sau năm báo cáo; 

b) Bộ Công Thương: Định kỳ hằng quý báo cáo về tình hình cấp, điều chỉnh, chấm dứt hoạt 

động và kết quả hoạt động của các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò và khai thác 

dầu khí tại Việt Nam. Thời điểm báo cáo trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo; 

c) Bộ Tư pháp: Định kỳ hằng quý báo cáo về tình hình cấp, điều chỉnh, chấm dứt và kết quả 

hoạt động đối với các chi nhánh và công ty luật. Thời điểm báo cáo trước ngày 12 của tháng 

đầu quý sau quý báo cáo; 

d) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Định kỳ hằng quý báo cáo về tình hình cấp, điều chỉnh, 

chấm dứt hoạt động và kết quả hoạt động đối với các hiện diện thương mại của các công ty tài 
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chính và tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam. Thời điểm báo cáo trước ngày 12 của tháng 

đầu quý sau quý báo cáo; 

đ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Định kỳ hằng năm báo cáo về tình hình đăng ký, cấp 

phép cho lao động nước ngoài tại tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thời điểm báo cáo 

trước ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo; 

e) Bộ Tài nguyên và Môi trường: Định kỳ hằng năm báo cáo về tình hình giao, cho thuê và sử 

dụng đất của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thời điểm báo cáo trước ngày 31 tháng 

3 của năm sau năm báo cáo; 

g) Bộ Khoa học và Công nghệ: Định kỳ hàng năm báo cáo về tình hình chuyển giao công nghệ 

của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thời điểm báo cáo trước ngày 31 tháng 3 của 

năm sau năm báo cáo. 

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hằng quý, hằng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

về tình hình đầu tư trên phạm vi cả nước theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 71 Luật Đầu 

tư. 

Điều 53. Nội dung báo cáo và kỳ báo cáo của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư 
Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà 

nước về thống kê tại địa phương các chỉ tiêu sau: 

1. Báo cáo tháng về tình hình thực hiện vốn đầu tư: Trong trường hợp dự án đầu tư có phát sinh 

vốn đầu tư thực hiện trong tháng, tổ chức kinh tế báo cáo trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày kết 

thúc tháng báo cáo. 

2. Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, gồm các nội 

dung: Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các 

khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước. 

3. Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo, gồm các chỉ 

tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và 

đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn 

gốc công nghệ sử dụng. 

Điều 54. Quy định về gửi báo cáo 
1. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư gửi các báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông 

tin quốc gia về đầu tư. 

2. Cơ quan đăng ký đầu tư gửi báo cáo bằng văn bản và trực tuyến trên Hệ thống thông tin 

quốc gia về đầu tư. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hệ thống biểu mẫu và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế 

độ báo cáo theo quy định tại Nghị định này. 

Điều 55. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý, vận hành 

Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư 
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan xây 

dựng và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; hướng dẫn việc quản lý, vận hành và 

khai thác sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. 

2. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm cập nhật, cung cấp thông tin về 

hoạt động đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành và địa phương vào Hệ thống thông tin quốc 

gia về đầu tư; tổ chức khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định 

của Luật Đầu tư, Nghị định này và quy định khác có liên quan. 

3. Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư để 

thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến việc tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư; theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư; thực hiện chế độ 

báo cáo đầu tư và hướng dẫn tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin 

quốc gia về đầu tư theo quy định tại Nghị định này. 
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4. Cơ quan quản lý và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và Hệ thống thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có trách nhiệm trao đổi các thông tin về tình hình đăng ký 

doanh nghiệp của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tình hình góp vốn, mua cổ phần, 

phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện các thủ tục quy định tại Điều 44 và Điều 

46 Nghị định này, điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, Danh mục ngành, 

nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định. 

5. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư được cấp tài khoản truy cập hệ thống thông tin quốc 

gia về đầu tư để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. 

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết việc quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ 

thống thông tin quốc gia về đầu tư. 

Mục 3. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, ỦY BAN 

NHÂN DÂN CẤP TỈNH 

Điều 56. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
1. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Khoản 3 Điều 68 Luật Đầu tư và các 

nhiệm vụ, quyền hạn được phân công theo quy định của Nghị định này. 

2. Tổ chức giám sát, thanh tra và đánh giá hoạt động đầu tư theo thẩm quyền; kiểm tra việc cấp, 

điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Cơ quan đăng ký đầu tư; giám sát việc 

tuân thủ các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quá trình đầu tư. 

3. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, tập hợp, đăng tải điều kiện đầu tư 

kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, điều kiện đầu tư đối với nhà 

đầu tư nước ngoài trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. 

4. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, đánh giá, định kỳ báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ về tình hình thực hiện các quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. 

5. Hướng dẫn, hỗ trợ Cơ quan đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết vướng 

mắc trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư và đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 57. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ 
1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan xây dựng, 

trình cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ 

trợ đầu tư trong lĩnh vực thuế, tài chính (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) thuộc thẩm quyền; 

thẩm tra và có ý kiến về các vấn đề liên quan đến tài chính, bảo lãnh Chính phủ đối với dự án 

đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên 

quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các 

quy định về tài nguyên và bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động đầu tư; thẩm tra và có ý 

kiến về các vấn đề liên quan đến đất đai và bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội. 

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan 

xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy 

định về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực khoa học, công nghệ; trình Thủ tướng Chính phủ quy 

hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao; thẩm tra và có ý kiến về các vấn đề liên quan đến 

khoa học, công nghệ của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của 

Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội. 

4. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan xây dựng, 

trình cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về hoạt 

động xây dựng của dự án đầu tư; thẩm tra và có ý kiến về các vấn đề liên quan đến quản lý nhà 

nước về xây dựng của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của 

Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội. 
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5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên 

quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các 

quy định về tín dụng và quản lý ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư; thẩm tra và có ý kiến 

về các vấn đề liên quan đến tín dụng và quản lý ngoại hối của các dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội. 

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này và các Bộ quản lý 

ngành thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 4 Điều 68 Luật Đầu tư và 

các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan. 

Điều 58. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch thu hút các nguồn vốn đầu tư; lập và công bố Danh mục dự 

án thu hút đầu tư tại địa phương. 

2. Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quy định tại Điều 32 

Luật Đầu tư. 

3. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan đăng 

ký đầu tư trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư ở địa 

phương. 

4. Chỉ đạo lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất và phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất; quy hoạch chi tiết các khu chức năng 

trong khu kinh tế. 

5. Chỉ đạo Cơ quan đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan quản lý nhà 

nước về đất đai, môi trường, xây dựng thực hiện liên thông thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi 

cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có 

liên quan. 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP 

Điều 59. Quy định đối với dự án đầu tư thực hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi 

hành 
1. Nhà đầu tư được tiếp tục thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu 

đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành. 

2. Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ 

có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày Luật Đầu tư 

có hiệu lực thi hành có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

3. Nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định 

chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư đối với các dự án đầu tư đã thực hiện hoặc đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cho phép thực hiện 

trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành. 

Điều 60. Quy định đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng 

nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) 
1. Doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư được tiếp tục tổ chức và hoạt động theo quy 

định tại Giấy phép đầu tư và Điều lệ doanh nghiệp. Đối với những nội dung không được quy 

định tại Giấy phép đầu tư và Điều lệ doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện phù hợp với quy 

định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan theo nguyên tắc sau: 

a) Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thuộc sở hữu của một nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 

quy định tương ứng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; 
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b) Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thuộc sở hữu của hai nhà đầu tư nước ngoài trở lên và 

doanh nghiệp liên doanh thực hiện quy định tương ứng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên; 

c) Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Nghị định số 38/2003/NĐ-

CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần thực hiện quy định tương ứng 

đối với công ty cổ phần. 

2. Doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh) được tiếp tục tổ chức và hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và Điều lệ doanh nghiệp. Đối với những nội dung không 

được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) 

và Điều lệ doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật 

Đầu tư và pháp luật có liên quan. 

Điều 61. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
1. Nhà đầu tư có dự án đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp trước ngày Luật Đầu 

tư có hiệu lực thi hành được chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo 

thủ tục sau: 

a) Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký 

đầu tư gồm văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bản sao Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương; 

b) Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời 

hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại Điểm a Khoản này. Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư quy định lại nội dung dự án đầu tư tại Giấy phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. 

Nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương tiếp tục có hiệu lực. 

2. Doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương cấp trước 

ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành được chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp theo thủ tục sau: 

a) Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Cơ quan 

đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính gồm văn bản đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng 

ký doanh nghiệp; bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đồng thời là 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương và bản sao 

Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 

b) Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại Điểm a Khoản này. Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp quy định lại nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có 

giá trị pháp lý tương đương. Nội dung đăng ký kinh doanh quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương hết hiệu lực kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp; nội dung dự án đầu tư tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời 

là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương tiếp tục 

có hiệu lực. 

3. Trường hợp đồng thời có yêu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp thay cho Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy 
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chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, nhà đầu tư thực 

hiện thủ tục sau: 

a) Đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều này; 

b) Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều này (hồ sơ cấp đổi 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được 

cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều này và hồ sơ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này). 

4. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 

và Khoản 3 Điều này kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quy định tại Giấy 

phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc 

giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, trong đó có các quyền và nghĩa vụ đối với dự án đầu tư; nhà đầu tư quy định tại Giấy 

phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc 

giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với dự án đầu tư với tư 

cách là thành viên, cổ đông trong doanh nghiệp. 

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành được chuyển sang hoạt 

động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại 

Luật Doanh nghiệp. Hồ sơ, thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện thực hiện theo quy định tương ứng tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. 

6. Doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp và không 

bắt buộc thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương sang Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh 

doanh, thông báo mẫu dấu; thành lập, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt 

động của chi nhánh, văn phòng đại diện. 

Điều 62. Điều chỉnh dự án đầu tư thực hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành 
1. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy phép đầu tư, Giấy chứng 

nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được 

cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 33 Nghị định này tại Cơ quan đăng ký đầu 

tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định nội 

dung dự án đầu tư được điều chỉnh và ghi lại toàn bộ nội dung dự án đầu tư không điều chỉnh, 

đang có hiệu lực theo quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận 

ưu đãi đầu tư và các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. 

2. Trường hợp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương quy định tại Khoản 1 Điều này đồng thời quy định nội dung đăng ký kinh doanh, Cơ 

quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư để thay thế nội dung 

dự án đầu tư trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương theo nguyên tắc quy 

định tại Khoản 1 Điều này. Nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng 

nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý 

tương đương tiếp tục có hiệu lực. 

3. Dự án đầu tư không thuộc diện quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định 

của pháp luật trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành nhưng thuộc diện quyết định 

chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định này thì không phải thực hiện thủ 

tục quyết định chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư khi điều chỉnh 

dự án đầu tư, trừ các trường hợp sau: 
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a) Mở rộng quy mô dự án đầu tư dẫn đến dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư quy 

định tại Điều 30 và Điều 31 Luật Đầu tư; 

b) Bổ sung mục tiêu dự án đầu tư mà mục tiêu được bổ sung thuộc diện quyết định chủ trương 

đầu tư quy định tại Điều 30 và Điều 31 Luật Đầu tư; 

c) Điều chỉnh dự án đầu tư trong đó có bổ sung một trong các nội dung: Đề nghị Nhà nước giao 

đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

hoặc tài sản gắn liền với đất; đề nghị Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc đề 

nghị sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của 

pháp luật về chuyển giao công nghệ. 

4. Đối với trường hợp quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 3 Điều này, nhà đầu tư thực hiện 

thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tương ứng tại Mục 3 Chương IV 

Nghị định này. Trong trường hợp này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương 

đầu tư xem xét các nội dung điều chỉnh để quyết định chủ trương đầu tư. 

5. Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư thuộc diện quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu 

tư theo quy định của pháp luật trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành làm thay đổi 

nội dung văn bản quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục 

điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Nghị định này. 

Điều 63. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận 

đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) 
1. Doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thực hiện thay đổi 

nội dung đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định sau: 

a) Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp; 

b) Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung 

đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; 

c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh và ghi lại các nội dung 

đăng ký doanh nghiệp khác không điều chỉnh, đang có hiệu lực theo Giấy phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương; 

d) Nội dung đăng ký kinh doanh quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng 

thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hết 

hiệu lực kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; nội dung 

dự án đầu tư tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh) tiếp tục có hiệu lực; 

đ) Trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do nhà đầu tư 

nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thuộc trường hợp quy định tại Điểm a và 

Điểm b Khoản 2 Điều 46 Nghị định này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ 

phần, phần vốn góp theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 3 Điều 46 Nghị định này trước 

khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

e) Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản này, 

doanh nghiệp tiếp tục thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có 

giá trị pháp lý tương đương. 

2. Trường hợp điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký kinh doanh và nội dung dự án đầu tư, 

doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký 

kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 

Điều này. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp điều chỉnh 
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nội dung dự án đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

theo quy định tương ứng tại Điều 62 Nghị định này. 

3. Trường hợp điều chỉnh nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh 

nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương cấp trước ngày Luật Đầu 

tư có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tương ứng tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

Điều 64. Quy định đối với nhà đầu tư cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho 

Nhà nước Việt Nam 
1. Đối với dự án đầu tư có cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản thuộc dự án cho Nhà 

nước Việt Nam hoặc cho Bên Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước thì nhà đầu tư không được 

điều chỉnh nội dung chuyển giao không bồi hoàn, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cho phép. 

2. Tài sản chuyển giao không bồi hoàn quy định tại Khoản 1 Điều này được chuyển giao 

nguyên trạng trong điều kiện hoạt động bình thường khi đến thời điểm chuyển giao cho Bên 

Việt Nam hoặc Nhà nước Việt Nam. 

Điều 65. Chấm dứt hoạt động, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp hoạt động theo Giấy 

phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh) 
1. Doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh) thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động, 

tổ chức lại, giải thể tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. 

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động, tổ chức lại, giải thể 

doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

Mục 2. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 66. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2015 và thay thế Nghị định 

số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

2. Nghị định này bãi bỏ: 

a) Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 

218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

b) Danh mục lĩnh vực được ưu đãi thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 

87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

c) Khoản 4 Điều 19 và quy định “Danh mục địa bàn được hưởng ưu đãi tiền thuê đất chỉ áp 

dụng đối với địa bàn có địa giới hành chính cụ thể” tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước. 

3. Trường hợp pháp luật quy định thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính phải có Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng dự án đầu tư không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì nhà đầu tư không phải nộp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư. 

Điều 67. Trách nhiệm thi hành 
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của 

quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam; hướng dẫn thực hiện quy định chuyển tiếp đối với các 
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trường hợp không được quy định tại Mục 1 Chương VI và các Điều khoản khác được giao theo 

quy định tại Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm 

hướng dẫn và thi hành Nghị định này./. 

  

 Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban 

của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị 

trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KTTH (3b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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PHỤ LỤC I 
DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính 

phủ) 

A. NGÀNH, NGHỀ ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 

I. CÔNG NGHỆ CAO, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 
1. Ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo 

quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển 

theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát 

triển công nghệ cao; ứng dụng, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao theo quy định của pháp 

luật về công nghệ cao; sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học. 

5. Sản xuất sản phẩm phần mềm, sản phẩm nội dung thông tin số, sản phẩm công nghệ thông 

tin trọng điểm, dịch vụ phần mềm, dịch vụ khắc phục sự cố an toàn thông tin, bảo vệ an toàn 

thông tin theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin. 

6. Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải. 

7. Sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm. 

II. NÔNG NGHIỆP 
1. Trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ và phát triển rừng. 

2. Nuôi trồng, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản. 

3. Sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy 

sản. 

4. Sản xuất, khai thác và tinh chế muối. 

5. Đánh bắt hải sản xa bờ kết hợp ứng dụng các phương thức ngư cụ đánh bắt tiên tiến; dịch vụ 

hậu cần nghề cá; xây dựng cơ sở đóng tàu cá và đóng tàu cá. 

6. Dịch vụ cứu hộ trên biển. 

III. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG 
1. Thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải tập trung. 

2. Xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, 

khu chức năng trong khu kinh tế. 

3. Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, 

đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng 

đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

4. Phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị. 

5. Đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh chợ tại vùng nông thôn. 

IV. VĂN HÓA, XÃ HỘI, THỂ THAO, Y TẾ 
1. Xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư. 

2. Đầu tư kinh doanh cơ sở thực hiện vệ sinh phòng chống dịch bệnh. 

3. Nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc 

mới. 

4. Sản xuất nguyên liệu làm thuốc và thuốc chủ yếu, thuốc thiết yếu, thuốc phòng, chống bệnh 

xã hội, vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc từ dược liệu, thuốc đông y; thuốc sắp hết hạn bằng sáng 

chế hoặc các độc quyền có liên quan; ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học để sản 

xuất thuốc chữa bệnh cho người đạt tiêu chuẩn GMP quốc tế; sản xuất bao bì trực tiếp tiếp xúc 

với thuốc. 

5. Đầu tư cơ sở sản xuất Methadone. 
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6. Đầu tư kinh doanh trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao và trung tâm đào 

tạo, huấn luyện thể thao cho người khuyết tật; xây dựng cơ sở thể thao có thiết bị, phương tiện 

luyện tập và thi đấu đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu quốc tế; cơ sở luyện tập, thi đấu thể 

dục, thể thao chuyên nghiệp. 

7. Đầu tư kinh doanh trung tâm lão khoa, tâm thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da 

cam; trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang thang không 

nơi nương tựa. 

8. Đầu tư kinh doanh trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; cơ sở cai nghiện ma 

túy, cai nghiện thuốc lá; cơ sở điều trị HIV/AIDS. 

9. Đầu tư kinh doanh bảo tàng cấp quốc gia, nhà văn hóa dân tộc; đoàn ca, múa, nhạc dân tộc; 

rạp hát, trường quay, cơ sở sản xuất phim, in tráng phim; nhà triển lãm mỹ thuật - nhiếp ảnh; 

sản xuất, chế tạo, sửa chữa nhạc cụ dân tộc; duy tu, bảo tồn bảo tàng, nhà văn hóa dân tộc và 

các trường văn hóa nghệ thuật; cơ sở, làng nghề giới thiệu và phát triển các ngành nghề truyền 

thống. 

B. NGÀNH, NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 

I. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐIỆN TỬ, CƠ KHÍ, SẢN XUẤT VẬT LIỆU, CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN 
1. Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm theo quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ. 

2. Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D). 

3. Sản xuất phôi thép từ quặng sắt, thép cao cấp, hợp kim. 

4. Sản xuất than cốc, than hoạt tính. 

5. Sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng. 

6. Sản xuất hóa dầu, hóa dược, hóa chất cơ bản, linh kiện nhựa - cao su kỹ thuật. 

7. Sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên (theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư). 

8. Sản xuất ô tô, phụ tùng ô tô, đóng tàu. 

9. Sản xuất phụ kiện, linh kiện điện tử, cụm chi tiết điện tử không thuộc Danh mục A Phụ lục 

này. 

10. Sản xuất máy công cụ, máy móc, thiết bị, phụ tùng, máy phục vụ cho sản xuất nông, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, máy chế biến thực phẩm, thiết bị tưới tiêu không thuộc Danh 

mục A Phụ lục này. 

11. Sản xuất vật liệu thay thế vật liệu Amiăng. 

II. NÔNG NGHIỆP 
1. Nuôi, trồng, thu hoạch và chế biến dược liệu; bảo hộ, bảo tồn nguồn gen và những loài dược 

liệu quý hiếm, đặc hữu. 

2. Sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. 

3. Dịch vụ khoa học, kỹ thuật về gieo trồng, chăn nuôi, thủy sản, bảo vệ cây trồng, vật nuôi. 

4. Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ; bảo quản, chế biến gia cầm, gia súc tập trung 

công nghiệp. 

5. Xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu tập trung phục vụ công nghiệp chế biến. 

6. Khai thác hải sản. 

III. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG 
1. Xây dựng, phát triển hạ tầng cụm công nghiệp. 

2. Xây dựng chung cư cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao, khu kinh tế; xây dựng ký túc xá sinh viên và xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính 

sách xã hội; đầu tư xây dựng các khu đô thị chức năng (bao gồm nhà trẻ, trường học, bệnh 

viện) phục vụ công nhân. 
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3. Xử lý sự cố tràn dầu, khắc phục sự cố sạt lở núi, sạt lở đê, bờ sông, bờ biển, đập, hồ chứa và 

các sự cố môi trường khác; áp dụng công nghệ giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, 

phá hủy tầng ô-dôn. 

4. Đầu tư kinh doanh trung tâm hội chợ triển lãm hàng hóa, trung tâm logistic, kho hàng hóa, 

siêu thị, trung tâm thương mại. 

IV. GIÁO DỤC, VĂN HÓA, XÃ HỘI, THỂ THAO, Y TẾ 
1. Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng của các cơ sở giáo dục, đào tạo; đầu tư phát triển các cơ sở 

giáo dục, đào tạo ngoài công lập ở các bậc học: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo 

dục nghề nghiệp. 

2. Sản xuất trang thiết bị y tế, xây dựng kho bảo quản dược phẩm, dự trữ thuốc chữa bệnh cho 

người để phòng thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm. 

3. Sản xuất nguyên liệu làm thuốc và thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu bệnh; phòng, chữa 

bệnh cho động vật, thủy sản. 

4. Đầu tư cơ sở thử nghiệm sinh học, đánh giá sinh khả dụng của thuốc; cơ sở dược đạt tiêu 

chuẩn thực hành tốt trong sản xuất, bảo quản, kiểm nghiệm, thử nghiệm lâm sàng thuốc. 

5. Đầu tư nghiên cứu chứng minh cơ sở khoa học của bài thuốc Đông y, thuốc cổ truyền và xây 

dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm bài thuốc Đông y, thuốc cổ truyền. 

6. Đầu tư kinh doanh trung tâm thể dục, thể thao, nhà tập luyện, câu lạc bộ thể dục thể thao, sân 

vận động, bể bơi; cơ sở sản xuất, chế tạo, sửa chữa trang thiết bị, phương tiện tập luyện thể dục 

thể thao. 

7. Đầu tư kinh doanh thư viện công cộng, rạp chiếu phim. 

8. Đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở dịch vụ hỏa táng, điện táng. 

V. NGÀNH, NGHỀ KHÁC 
1. Hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô. 
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PHỤ LỤC II 
DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính 

phủ) 

STT Tỉnh 
Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn 

Địa bàn có điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn 

1 Bắc Kạn 
Toàn bộ các huyện, thị xã và thành 

phố Bắc Kạn 
  

2 Cao Bằng 
Toàn bộ các huyện và thành phố Cao 

Bằng 
  

3 Hà Giang 
Toàn bộ các huyện và thành phố Hà 

Giang 
  

4 Lai Châu 
Toàn bộ các huyện và thành phố Lai 

Châu 
  

5 Sơn La 
Toàn bộ các huyện và thành phố Sơn 

La 
  

6 Điện Biên 
Toàn bộ các huyện, thị xã và thành 

phố Điện Biên 
  

7 Lào Cai Toàn bộ các huyện Thành phố Lào Cai 

8 Tuyên Quang 
Các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, 

Lâm Bình 

Các huyện Hàm Yên, Sơn 

Dương, Yên Sơn và thành phố 

Tuyên Quang 

9 Bắc Giang Huyện Sơn Động 
Các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, 

Yên Thế, Hiệp Hòa 

10 Hòa Bình Các huyện Đà Bắc, Mai Châu 

Các huyện Kim Bôi, Kỳ Sơn, 

Lương Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc, 

Cao Phong, Lạc Sơn, Yên Thủy 

11 Lạng Sơn 

Các huyện Bình Gia, Đình Lập, Cao 

Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn 

Lãng, Văn Quan, Bắc Sơn 

Các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng 

12 Phú Thọ 
Các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên 

Lập 

Các huyện Đoan Hùng, Hạ Hòa, 

Phù Ninh, Thanh Ba, Tam 

Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê 

13 Thái Nguyên 
Các huyện Võ Nhai, Định Hóa, Đại 

Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ 
Các huyện Phổ Yên, Phú Bình 

14 Yên Bái 
Các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, 

Trạm Tấu 

Các huyện Trấn Yên, Văn 

Chấn, Văn Yên, Yên Bình, thị 

xã Nghĩa Lộ 

15 Quảng Ninh 

Các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, huyện 

đảo Cô Tô và các đảo, hải đảo thuộc 

tỉnh. 

Các huyện Vân Đồn, Tiên Yên, 

Hải Hà, Đầm Hà 

16 Hải Phòng 
Các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát 

Hải 
  

17 Hà Nam   
Các huyện Lý Nhân, Thanh 

Liêm, Bình Lục 
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18 Nam Định   
Các huyện Giao Thủy, Xuân 

Trường, Hải Hậu, Nghĩa Hưng 

19 Thái Bình   Các huyện Thái Thụy, Tiền Hải 

20 Ninh Bình   

Các huyện Nho Quan, Gia 

Viễn, Kim Sơn, Tam Điệp, Yên 

Mô 

21 Thanh Hóa 

Các huyện Mường Lát, Quan Hóa, 

Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, 

Thường Xuân, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, 

Như Thanh, Như Xuân 

Các huyện Thạch Thành, Nông 

Cống 

22 Nghệ An 

Các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, 

Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Hợp, 

Quỳ Châu, Anh Sơn 

Các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, 

Thanh Chương và thị xã Thái 

Hòa 

23 Hà Tĩnh 
Các huyện Hương Khê, Hương Sơn, 

Vũ Quang, Lộc Hà, Kỳ Anh 

Các huyện Đức Thọ, Nghi 

Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, 

Can Lộc 

24 Quảng Bình 
Các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, 

Bố Trạch 

Các huyện còn lại và thị xã Ba 

Đồn 

25 Quảng Trị 

Các huyện Hướng Hóa, Đa Krông, 

huyện đảo Cồn Cỏ và các đảo thuộc 

tỉnh 

Các huyện còn lại 

26 Thừa Thiên Huế Các huyện A Lưới, Nam Đông 

Các huyện Phong Điền, Quảng 

Điền, Phú Lộc, Phú Vang và thị 

xã Hương Trà 

27 Đà Nẵng Huyện đảo Hoàng Sa   

28 Quảng Nam 

Các huyện Đông Giang, Tây Giang, 

Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà 

My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên 

Phước, Núi Thành, Nông Sơn, Thăng 

Bình và đảo Cù Lao Chàm 

Các huyện Đại Lộc, Quế Sơn, 

Phú Ninh, Duy Xuyên 

29 Quảng Ngãi 

Các huyện Ba Tơ, Trà Đồng, Sơn 

Tây, Sơn Hà, Minh Long, Bình Sơn, 

Tây Trà, Sơn Tịnh và huyện đảo Lý 

Sơn 

Huyện Nghĩa Hành 

30 Bình Định 

Các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân 

Canh, Phù Cát, Tây Sơn, Hoài Ân, 

Phù Mỹ 

Huyện Tuy Phước 

31 Phú Yên 
Các huyện Sông Hinh, Đồng Xuân, 

Sơn Hòa, Phú Hòa, Tây Hòa 

Thị xã Sông Cầu; các huyện 

Đông Hòa, Tuy An 

32 Khánh Hòa 

Các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, 

huyện đảo Trường Sa và các đảo 

thuộc tỉnh 

Các huyện Vạn Ninh, Diên 

Khánh, Cam Lâm, thị xã Ninh 

Hòa, thành phố Cam Ranh 

33 Ninh Thuận Toàn bộ các huyện 
Thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm 

34 Bình Thuận Huyện Phú Quý 

Các huyện Bắc Bình, Tuy 

Phong, Đức Linh, Tánh Linh, 

Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận 
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35 Đắk Lắk 
Toàn bộ các huyện và thị xã Buôn 

Hồ 
Thành phố Buôn Ma Thuột 

36 Gia Lai Toàn bộ các huyện và thị xã Thành phố Pleiku 

37 Kon Tum Toàn bộ các huyện và thành phố   

38 Đắk Nông Toàn bộ các huyện và thị xã   

39 Lâm Đồng Toàn bộ các huyện Thành phố Bảo Lộc 

40 
Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
Huyện Côn Đảo 

Huyện Tân Thành, Châu Đức, 

Xuyên Mộc 

41 Tây Ninh 
Các huyện Tân Biên, Tân Châu, 

Châu Thành, Bến Cầu 
Các huyện còn lại 

42 Bình Phước 
Các huyện Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù 

Đốp, Bù Gia Mập, Phú Riềng 

Các huyện Đồng Phú, Chơn 

Thành, Hớn Quản, thị xã Bình 

Long, Phước Long 

43 Long An 
Các huyện Đức Huệ, Mộc Hóa, Vĩnh 

Hưng, Tân Hưng 

Thị xã Kiến Tường; các huyện 

Tân Thạnh, Đức Hòa, Thạnh 

Hóa 

44 Tiền Giang 
Các huyện Tân Phước, Tân Phú 

Đông 

Các huyện Gò Công Đông, Gò 

Công Tây 

45 Bến Tre 
Các huyện Thạnh Phú, Ba Tri, Bình 

Đại 
Các huyện còn lại 

46 Trà Vinh Các huyện Châu Thành, Trà Cú 
Các huyện Cầu Ngang, Cầu Kè, 

Tiểu Cần, thành phố Trà Vinh 

47 Đồng Tháp 

Các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, 

Tam Nông, Tháp Mười và thị xã 

Hồng Ngự 

Các huyện còn lại 

48 Vĩnh Long   

Các huyện Trà Ôn, Bình Tân, 

Vũng Liêm, Mang Thít, Tam 

Bình 

49 Sóc Trăng 
Toàn bộ các huyện và thị xã Vĩnh 

Châu, thị xã Ngã Năm 
Thành phố Sóc Trăng 

50 Hậu Giang Toàn bộ các huyện và thị xã Ngã Bảy Thành phố Vị Thanh 

51 An Giang 
Các huyện An Phú, Tri Tôn, Thoại 

Sơn, Tịnh Biên và thị xã Tân Châu 

Thành phố Châu Đốc và các 

huyện còn lại 

52 Bạc Liêu Toàn bộ các huyện và thị xã Thành phố Bạc Liêu 

53 Cà Mau 
Toàn bộ các huyện và các đảo, hải 

đảo thuộc tỉnh 
Thành phố Cà Mau 

54 Kiên Giang 
Toàn bộ các huyện, các đảo, hải đảo 

thuộc tỉnh và thị xã Hà Tiên 
Thành phố Rạch Giá 

55   

Khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể 

cả khu công nghệ thông tin tập trung 

được thành lập theo quy định của 

Chính phủ). 

Khu công nghiệp, khu chế xuất 

được thành lập theo quy định 

của Chính phủ. 
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BỘ TÀI CHÍNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 83/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016 

 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 

VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 118/2015/NĐ-CP NGÀY 12/11/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH 

CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 

26/11/2014; 

Căn cứ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008, Luật sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; 

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và 

hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi Tiết và 

hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định số 

91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều tại các Nghị 

định quy định về thuế; 

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết thi 

hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của các Nghị định về thuế; 

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành 

một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

Căn cứ Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ quy định chi Tiết và 

hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành 

một số Điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại 

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính 

phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư. 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh 
1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN), thuế 

nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư 

theo quy định của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 

12/11/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu 

tư (sau đây gọi là Nghị định số 118/2015/NĐ-CP). 
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2. Ưu đãi về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Dự án đầu tư, doanh nghiệp và tổ chức quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 15 

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP. 

2. Nhà đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện ưu 

đãi đầu tư hướng dẫn tại Thông tư này. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên là dự án có quy mô vốn đầu tư được 

ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư. 

2. Vùng nông thôn là khu vực địa giới hành chính không bao gồm địa  bàn của phường thuộc 

thị xã, thành phố và quận thuộc thành phố theo quy định tại Khoản 16 Điều 2 Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP. 

3. Hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là hàng hóa quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật thuế tiêu 

thụ đặc biệt. 

Điều 4. Hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 
1. Dự án đầu tư mới đáp ứng Điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật 

thuế TNDN số 14/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TNDN số 

32/2013/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 (sau 

đây gọi là Luật thuế TNDN) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (trừ địa bàn nêu tại Khoản 55 phụ lục II được thực 

hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này) thì được hưởng ưu đãi thuế 

TNDN theo mức tương ứng áp dụng đối với lĩnh vực hoặc địa bàn quy định của Luật thuế 

TNDN. 

Ví dụ 1: Dự án đầu tư mới A sản xuất vật liệu composit tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội, có văn bản quyết định chủ trương đầu tư ngày 01/01/2016. Đối chiếu với quy định của 

Luật thuế TNDN và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều này thì 

dự án đầu tư mới A không thuộc danh Mục địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục II Nghị 

định số 118/2015/NĐ-CP, nhưng là dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được ưu đãi về thuế TNDN 

quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 13 Luật thuế TNDN. Theo đó thu nhập của doanh nghiệp từ 

thực hiện dự án đầu tư mới A được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, được miễn 

thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo 

theo quy định của pháp luật thuế TNDN. 

Ví dụ 2: Dự án đầu tư mới B sản xuất phân bón tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có văn 

bản quyết định chủ trương đầu tư ngày 01/01/2016. Đối chiếu với quy định của Luật thuế 

TNDN và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều này thì dự án đầu 

tư mới B không thuộc lĩnh vực được ưu đãi về thuế TNDN, nhưng là dự án đầu tư tại địa bàn 

có Điều kiện kinh doanh - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại phụ lục II Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP. Theo đó thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới B được 

áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 

50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo theo quy định của pháp luật thuế 

TNDN. 

2. Dự án đầu tư mới vào địa bàn là khu kinh tế, khu công nghệ cao (kể cả khu công nghệ thông 

tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) thì được hưởng ưu đãi 

thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu tư mới tại khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy định 

của pháp luật thuế TNDN. 

3. Dự án đầu tư mới tại địa bàn khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có 

Điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 
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91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ) mà không thuộc các dự án đầu tư nêu tại 

Khoản 1, Khoản 2 Điều này thì được hưởng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu tư 

mới tại khu công nghiệp theo quy định của pháp luật thuế TNDN. 

4. Dự án đầu tư mới tại địa bàn khu chế xuất, thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều này. 

5. Trường hợp dự án đầu tư mới đồng thời đáp ứng nhiều Điều kiện ưu đãi về thuế TNDN thì 

được chọn hưởng mức ưu đãi thuế TNDN có lợi nhất. 

Ví dụ 3: Dự án đầu tư mới C sản xuất sản phẩm phần mềm tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, 

được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 15/01/2016. Đối chiếu với quy định của Luật 

thuế TNDN và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều này thì dự án 

đầu tư mới C là dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được ưu đãi về thuế TNDN quy định tại Điểm b 

Khoản 1 Điều 13 Luật thuế TNDN, đồng thời là dự án đầu tư tại địa bàn có Điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn quy định tại phụ lục II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP. Theo hướng dẫn tại 

Khoản 5 Điều này, dự án đầu tư mới C là dự án đầu tư đồng thời đáp ứng nhiều Điều kiện ưu 

đãi về thuế TNDN thì được chọn hưởng mức ưu đãi thuế TNDN có lợi nhất. Cụ thể, được lựa 

chọn hưởng ưu đãi theo lĩnh vực được ưu đãi của pháp luật về thuế TNDN: Thu nhập của 

doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới C được lựa chọn áp dụng thuế suất 10% trong thời 

gian 15 năm, được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa 

không quá 9 năm tiếp theo theo quy định của pháp luật thuế TNDN. 

6. Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ (doanh nghiệp KHCN), 

tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao và pháp luật về 

khoa học và công nghệ quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP: 

a) Doanh nghiệp công nghệ cao thực hiện ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật về 

thuế TNDN. 

b) Doanh nghiệp KHCN đáp ứng Điều kiện về doanh thu khoa học và công nghệ theo quy định 

của pháp luật về khoa học và công nghệ, được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN được 

hưởng chế độ miễn, giảm thuế TNDN như doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghệ cao theo 

quy định của pháp luật về thuế TNDN. 

c) Tổ chức khoa học và công nghệ có dự án đầu tư, được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo 

hướng dẫn tại Điều này tương ứng với Điều kiện về lĩnh vực, địa bàn của từng dự án cụ thể. 

7. Đối với dự án đầu tư mới sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 

a) Đối với dự án đầu tư mới sản xuất ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở 

hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và 

khoang chở hàng: Được áp dụng ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Khoản 1 (trừ lĩnh 

vực ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN), Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, 

Khoản 5, Khoản 6 Điều này. 

b) Đối với dự án đầu tư mới sản xuất các loại hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khác hàng 

hóa quy định tại Điểm a Khoản này: Không áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại 

Điều này. 

Ví dụ 4: Dự án đầu tư mới G sản xuất ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống tại khu kinh tế Chu 

Lai, tỉnh Quảng Nam, được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 20/01/2016. Theo hướng 

dẫn tại Điểm a Khoản 7 Điều này thì dự án đầu tư mới G là dự án đầu tư mới tại khu kinh tế 

quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 13 Luật thuế TNDN. Theo đó thu nhập của doanh nghiệp từ 

thực hiện dự án đầu tư mới G được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, được miễn 

thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo 

theo quy định của pháp luật thuế TNDN. 

Ví dụ 5: Dự án đầu tư mới H sản xuất thuốc lá tại khu kinh tế Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, được 

cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 20/01/2016. Theo hướng dẫn tại Điểm b Khoản 7 

Điều này thì dự án đầu tư mới H không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN. 
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8. Đối với dự án đầu tư mở rộng: Nếu đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 14 Luật thuế 

TNDN thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại 

(nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng. 

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng quy định tại 

Khoản này bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng 

địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật thuế TNDN. 

9. Điều kiện áp dụng ưu đãi và thủ tục thực hiện ưu đãi thuế TNDN hướng dẫn tại Thông tư 

này thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy 

định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 

của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Thông tư 

số 111/2013/TT-BTC, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư số 08/2013/TT-BTC, Thông 

tư số 85/2011/TT-BTC, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 78/2014/TT-BTC để cải 

cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 

10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 

01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại các Nghị định quy định về 

thuế; Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế 

TNDN tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Thông tư số 21/2016/TT-BTC ngày 05/2/2016 hướng dẫn 

về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 

111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

Điều 5. Hướng dẫn về ưu đãi thuế nhập khẩu 
1. Đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại Mục A Phụ lục I 

hoặc thực hiện tại địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục 

II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP được áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu như sau: 

a) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định tại 

Khoản 6, Khoản 8 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy 

định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sau đây gọi là 

Nghị định số 87/2010/NĐ-CP). 

b) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự 

án đầu tư (trừ các dự án sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, Điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh, máy 

giặt, quạt điện, máy rửa bát đĩa, đầu đĩa, dàn âm thanh, bàn là điện, ấm đun nước, máy sấy khô 

tóc, làm khô tay và những mặt hàng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) được 

miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất theo quy định 

tại Khoản 14 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP. 

2. Đối với dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại Mục B Phụ lục I hoặc 

thực hiện tại địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục II Nghị định 

số 118/2015/NĐ-CP được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố 

định theo quy định tại Khoản 6, Khoản 8 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP. 

3. Dự án đầu tư được ưu đãi về thuế nhập khẩu đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho 

thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể 

thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo, văn hóa, tài chính, ngân hàng, bảo 

hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn được miễn thuế nhập khẩu lần đầu đối với hàng hóa là trang 

thiết bị nhập khẩu theo danh Mục quy định tại Phụ lục II Nghị định số 87/2010/NĐ-CP để tạo 

tài sản cố định của dự án. Các dự án có hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế lần đầu nêu tại 

Khoản này thì không được miễn thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại các Khoản khác Điều này. 
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4. Đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 

6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

hoặc kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư: 

a) Được áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu như đối với dự án đầu tư tại địa bàn có Điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều này. 

b) Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản 

quyết định chủ trương đầu tư, việc thực hiện ưu đãi thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại Điểm a 

Khoản này trên cơ sở kê khai của chủ dự án đầu tư. 

c) Trường hợp sau thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc 

văn bản quyết định chủ trương đầu tư mà dự án đầu tư chưa thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 

tỷ đồng thì không được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản này. 

Ví dụ 6: Dự án đầu tư I được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 01/01/2016, có quy mô 

vốn đầu tư được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 6.500 tỷ đồng, thực hiện giải ngân 

tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư. Dự án đầu tư I được miễn thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều này. 

Trong thời gian từ ngày 01/01/2016 đến sau ngày 31/12/2018 chủ dự án đầu tư tiến hành nhập 

khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định cho dự án, nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong 

nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án (trong trường hợp dự án đã đi vào 

sản xuất (nếu có)), và tại thời Điểm nhập khẩu, các lô hàng này được miễn thuế nhập khẩu theo 

quy định tại Khoản 6, Khoản 14 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP. Đến sau ngày 

31/12/2018: 

(i) Trường hợp dự án đã thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng: Dự án được tiếp tục miễn 

thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định (nếu có), miễn thuế nhập 

khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện 

trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 

6, Khoản 8, Khoản 14 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP. 

(ii) Trường hợp dự án chưa thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng: Chủ dự án đầu tư 

không được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu đã được miễn. 

5. Đối với dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên (không bao gồm lao 

động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng): 

a) Được áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu như đối với dự án đầu tư tại địa bàn có Điều kiện kinh 

tế - xã hội khó khăn theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều này. 

b) Đối với dự án đầu tư có sử dụng 500 lao động trở lên và đầu tư tại địa bàn gồm vừa vùng 

nông thôn, vừa không phải vùng nông thôn thì căn cứ theo số lao động làm việc trong công 

trình, hạng Mục tại vùng nông thôn để xác định (không tính số lao động làm việc trong công 

trình, hạng Mục không phải vùng nông thôn). 

6. Đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp KHCN, tổ chức khoa học và công nghệ 

theo quy định của pháp luật về công nghệ cao và pháp luật về khoa học và công nghệ: Áp dụng 

ưu đãi về thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 

Điều này tùy thuộc vào Điều kiện về ngành nghề, địa bàn, quy mô vốn đầu tư hoặc sử dụng lao 

động của từng dự án đầu tư cụ thể. 

7. Không áp dụng ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Điều này đối với dự án đầu tư khai 

thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc 

biệt, trừ sản xuất ô tô. 

8. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu, báo cáo kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế: 

a) Hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của dự án đầu tư nêu tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 

4, Khoản 5, Khoản 6 Điều này thuộc trường hợp phải đăng ký Danh Mục hàng hóa nhập khẩu 

miễn thuế. Khi đăng ký Danh Mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế với cơ quan hải quan, chủ dự 

án đầu tư có trách nhiệm nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
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tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư có ghi nội dung dự án đầu tư có quy mô vốn từ 

6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ 

ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc kể từ ngày được quyết định chủ trương 

đầu tư hoặc dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên. Trường hợp dự án 

đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên không thuộc diện cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, chủ dự án đầu tư nộp 01 bản chính văn 

bản thông báo về thông tin về lao động và tiến độ thực hiện dự án, 01 bản chụp, xuất trình bản 

chính Luận chứng kinh tế kỹ thuật/Tài liệu kinh tế, kỹ thuật. Việc đăng ký Danh Mục hàng hóa 

nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 104 Thông tư số 

38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, 

giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu (sau đây gọi là Thông tư số 38/2015/TT-BTC). 

b) Hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với các dự án đầu tư nêu tại Khoản 1, Khoản 2, 

Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều này thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 105 Thông 

tư số 38/2015/TT-BTC. 

c) Báo cáo, kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu của các dự án đầu tư nêu tại 

Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều này thực hiện theo hướng dẫn 

tại Điều 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 

Điều 6. Hướng dẫn về ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
1. Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại Mục A Phụ lục I hoặc 

đầu tư tại địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II Nghị 

định số 118/2015/NĐ-CP được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Khoản 

1 Điều 9 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

2. Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại Mục B Phụ lục I hoặc đầu tư tại 

địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục II Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP được giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1 

Điều 10 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

3. Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ 

đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc kể từ 

ngày được quyết định chủ trương đầu tư: 

a) Được hưởng ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với địa bàn có Điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều này. 

b) Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc kể từ 

ngày được quyết định chủ trương đầu tư, việc thực hiện ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản này trên cơ sở kê khai của chủ dự án đầu tư. 

c) Trường hợp sau thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc 

kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư mà dự án đầu tư chưa thực hiện giải ngân tối 

thiểu 6.000 tỷ đồng thì không được hưởng ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo hướng 

dẫn tại Điểm a Khoản này. 

4. Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên (không bao gồm lao động 

làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng): 

a) Được hưởng ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với dự án đầu tư tại địa bàn có 

Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều này. 

b) Trường hợp dự án đầu tư có sử dụng từ 500 lao động trở lên và đầu tư tại địa bàn vừa thuộc 

vùng nông thôn, vừa không thuộc vùng nông thôn thì được xác định theo hướng dẫn tại Điểm b 

Khoản 5 Điều 5 Thông tư này. 

c) Trường hợp dự án đầu tư tại vùng nông thôn không đáp ứng Điều kiện về sử dụng từ 500 lao 

động trở lên thì không được hưởng ưu đãi về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong thời gian 

không đáp ứng đủ Điều kiện. 
1852



5. Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại Mục B Phụ lục I Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP thực hiện tại địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục 

II Nghị định số 118/2015/NĐ-CP được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 9 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

6. Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp KHCN, tổ chức khoa học và công nghệ theo quy 

định của pháp luật về công nghệ cao và pháp luật về khoa học và công nghệ: Áp dụng ưu đãi về 

thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 

5 Điều này tùy thuộc vào Điều kiện về ngành nghề, địa bàn, quy mô vốn đầu tư hoặc sử dụng lao 

động của từng dự án đầu tư cụ thể. 

7. Không áp dụng ưu đãi về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại Điều này đối với dự án 

đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu 

thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô. 

8. Nguyên tắc, thẩm quyền, hồ sơ thực hiện miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông thực hiện theo 

quy định của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 

của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp, Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 

thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016. 

2. Đối với các dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ 

trương đầu tư theo quy định của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP kể từ ngày 27/12/2015 đến trước 

ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 1, Điều 2, Điều 

3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Thông tư này. 

3. Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP. Nội dung quy định về Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh tại các văn bản hướng dẫn về thủ tục thực hiện ưu đãi về thuế TNDN, thuế nhập khẩu, 

thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được trích dẫn tại Thông tư này, được thay thế tương ứng bằng 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp KHCN (đối với doanh nghiệp KHCN) theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 

số 118/2015/NĐ-CP. 

4. Việc Điều chỉnh ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP và việc bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật thực hiện theo quy định 

tại Điều 3 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP. 

5. Đối với các dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có 

giá trị pháp lý tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày 01/7/2015 và dự 

án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thực hiện trước ngày 01/7/2015: Thực 

hiện chính sách ưu đãi về thuế (thuế TNDN, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) 

theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời Điểm ngày 1/7/2015. 

6. Trường hợp các văn bản được trích dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì 

thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

7. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời 

phản ánh về Bộ Tài chính để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

  

 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Thị Mai 
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BỘ TÀI CHÍNH 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 81/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018 

 

THÔNG TƯ 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 83/2016/TT-BTC NGÀY 17/6/2016 CỦA BỘ TÀI 

CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU 

TƯ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 118/2015/NĐ-CP NGÀY 12/11/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH 

CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008, Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 

26/11/2014; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 

17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư số 

67/2014/QH13 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư. 

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 7 Thông tư số 83/2016/TT-BTC. 
“5. Đối với các dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ 

có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày 1/7/2015 và dự 

án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thực hiện trước ngày 1/7/2015 thực 

hiện chính sách ưu đãi về thuế (thuế TNDN, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) 

theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 1/7/2015 và được bảo đảm 

ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 3 Nghị định 118/2015/NĐ-CP”. 

Điều 2: Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 10 năm 2018. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời 

phản ánh về Bộ Tài chính để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

  

  
 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Vũ Thị Mai 
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QUỐC HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Luật số: 45/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013 

LUẬT ĐẤT ĐAI 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật đất đai, 

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện 

chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất 

đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất

đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai. 

2. Người sử dụng đất.

3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được

mô tả trên hồ sơ. 

2. Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng 

biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực 

đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định. 

3. Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện

trong kỳ quy hoạch sử dụng đất. 

4. Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo

đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. 

5. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất tại một thời điểm

xác định, được lập theo từng đơn vị hành chính. 

6. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện

sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ của quy hoạch đó. 

7. Nhà nước giao quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước giao đất) là việc Nhà nước ban

hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất. 

8. Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất) là việc Nhà

nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp 

đồng cho thuê quyền sử dụng đất. 

9. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người

đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông 

qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất lần đầu đối với thửa đất xác định. 

10. Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người

khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất 

và góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 
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11. Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người 

được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp 

luật về đất đai. 

12. Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu 

hồi cho người sử dụng đất. 

13. Chi phí đầu tư vào đất còn lại bao gồm chi phí san lấp mặt bằng và chi phí khác liên quan 

trực tiếp có căn cứ chứng minh đã đầu tư vào đất mà đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất còn 

chưa thu hồi được. 

14. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn 

định đời sống, sản xuất và phát triển. 

15. Đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất là việc kê khai và ghi nhận tình trạng 

pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản 

lý đất đối với một thửa đất vào hồ sơ địa chính. 

16. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là 

chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác 

gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở 

hữu tài sản khác gắn liền với đất. 

17. Thống kê đất đai là việc Nhà nước tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính về hiện trạng sử 

dụng đất tại thời điểm thống kê và tình hình biến động đất đai giữa hai lần thống kê. 

18. Kiểm kê đất đai là việc Nhà nước tổ chức điều tra, tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính 

và trên thực địa về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm kiểm kê và tình hình biến động đất đai 

giữa hai lần kiểm kê. 

19. Giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất. 

20. Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích 

đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định. 

21. Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước 

giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử 

dụng đất. 

22. Hệ thống thông tin đất đai là hệ thống tổng hợp các yếu tố hạ tầng kỹ thuật công nghệ 

thông tin, phần mềm, dữ liệu và quy trình, thủ tục được xây dựng để thu thập, lưu trữ, cập nhật, 

xử lý, phân tích, tổng hợp và truy xuất thông tin đất đai. 

23. Cơ sở dữ liệu đất đai là tập hợp các dữ liệu đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai 

thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử. 

24. Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc 

nhiều bên trong quan hệ đất đai. 

25. Hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm 

đất, làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định. 

26. Tổ chức sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập, có chức năng thực hiện các hoạt động dịch vụ 

công theo quy định của pháp luật. 

27. Tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác theo quy định 

của pháp luật về dân sự, trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

28. Đất để xây dựng công trình ngầm là phần đất để xây dựng công trình trong lòng đất mà 

công trình này không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất. 

29. Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng 

theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất 

chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận 

chuyển quyền sử dụng đất. 
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30. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà 

nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng 

đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó. 

Điều 4. Sở hữu đất đai 
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà 

nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này. 

Điều 5. Người sử dụng đất 
Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận 

chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này, bao gồm: 

1. Tổ chức trong nước gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp 

luật về dân sự (sau đây gọi chung là tổ chức); 

2. Hộ gia đình, cá nhân trong nước (sau đây gọi chung là hộ gia đình, cá nhân); 

3. Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, 

ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán 

hoặc có chung dòng họ; 

4. Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu 

viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo; 

5. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh 

sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam 

thừa nhận; cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên chính 

phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ; 

6. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch; 

7. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, 

doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp 

nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

Điều 6. Nguyên tắc sử dụng đất 
1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất. 

2. Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của 

người sử dụng đất xung quanh. 

3. Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy 

định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 7. Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất 
1. Người đứng đầu của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài đối với việc sử dụng đất của tổ chức mình. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với việc sử dụng đất nông nghiệp vào 

mục đích công ích; đất phi nông nghiệp đã giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau 

đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Ủy ban 

nhân dân, các công trình công cộng phục vụ hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, 

vui chơi, giải trí, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và công trình công cộng khác của địa phương. 

3. Người đại diện cho cộng đồng dân cư là trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân 

phố hoặc người được cộng đồng dân cư thỏa thuận cử ra đối với việc sử dụng đất đã giao, công 

nhận cho cộng đồng dân cư. 

4. Người đứng đầu cơ sở tôn giáo đối với việc sử dụng đất đã giao cho cơ sở tôn giáo. 

5. Chủ hộ gia đình đối với việc sử dụng đất của hộ gia đình. 

6. Cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với việc sử dụng đất của mình. 

7. Người có chung quyền sử dụng đất hoặc người đại diện cho nhóm người có chung quyền sử 

dụng đất đối với việc sử dụng đất đó. 
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Điều 8. Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất được giao để quản lý 
1. Người đứng đầu của tổ chức chịu trách nhiệm đối với việc quản lý đất trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Tổ chức được giao quản lý công trình công cộng, gồm công trình đường giao thông, cầu, 

cống, vỉa hè, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống công trình thủy lợi, đê, đập; 

quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm; 

b) Tổ chức kinh tế được giao quản lý diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây 

dựng - chuyển giao (BT) và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về đầu tư; 

c) Tổ chức được giao quản lý đất có mặt nước của các sông và đất có mặt nước chuyên dùng; 

d) Tổ chức được giao quản lý quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm đối với việc quản lý đất sử dụng vào mục 

đích công cộng được giao để quản lý, đất chưa giao, đất chưa cho thuê tại địa phương. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm đối với 

việc quản lý đất chưa sử dụng tại các đảo chưa có người ở thuộc địa phương. 

4. Người đại diện cho cộng đồng dân cư là người chịu trách nhiệm đối với đất được giao cho 

cộng đồng dân cư quản lý. 

Điều 9. Khuyến khích đầu tư vào đất đai 
Nhà nước có chính sách khuyến khích người sử dụng đất đầu tư lao động, vật tư tiền vốn và áp 

dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào các việc sau đây: 

1. Bảo vệ, cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất; 

2. Khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước hoang 

hóa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

3. Phát triển kết cấu hạ tầng để làm tăng giá trị của đất. 

Điều 10. Phân loại đất 
Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau: 

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: 

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; 

b) Đất trồng cây lâu năm; 

c) Đất rừng sản xuất; 

d) Đất rừng phòng hộ; 

đ) Đất rừng đặc dụng; 

e) Đất nuôi trồng thủy sản; 

g) Đất làm muối; 

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ 

mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng 

trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng 

trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo 

cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh; 

2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: 

a) Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; 

b) Đất xây dựng trụ sở cơ quan; 

c) Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; 

d) Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây 

dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, 

ngoại giao và công trình sự nghiệp khác; 

đ) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu 

chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; 
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e) Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (gồm cảng hàng không, sân bay, 

cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình 

giao thông khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt 

cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu 

chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác; 

g) Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; 

h) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; 

i) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; 

k) Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản 

xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, 

công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng 

đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở; 

3. Nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng. 

Điều 11. Căn cứ để xác định loại đất 
Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây: 

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng 

đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này đối với 

trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này; 

3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 

Điều này; 

4. Đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì việc xác 

định loại đất thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm 
1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai. 

2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố. 

3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích. 

4. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất. 

5. Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo 

quy định của Luật này. 

6. Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

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

8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai. 

9. Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp 

luật. 

10. Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật. 

Chương 2.QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI 

MỤC 1. QUYỀN CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI 

Điều 13. Quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai 
1. Quyết định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất. 

2. Quyết định mục đích sử dụng đất. 

3. Quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất. 

4. Quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất. 

5. Quyết định giá đất. 

6. Quyết định trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất. 
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7. Quyết định chính sách tài chính về đất đai. 

8. Quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. 

Điều 14. Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất 
Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng 

đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

Điều 15. Nhà nước quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất 
1. Nhà nước quy định hạn mức sử dụng đất gồm hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức giao 

đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất 

nông nghiệp. 

2. Nhà nước quy định thời hạn sử dụng đất bằng các hình thức sau đây: 

a) Sử dụng đất ổn định lâu dài; 

b) Sử dụng đất có thời hạn. 

Điều 16. Nhà nước quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất 
1. Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây: 

a) Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng; 

b) Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai; 

c) Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe 

dọa tính mạng con người. 

2. Nhà nước quyết định trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên 

tai. 

Điều 17. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất 
Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua các hình thức sau đây: 

1. Quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất; 

2. Quyết định cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần 

cho cả thời gian thuê; 

3. Công nhận quyền sử dụng đất. 

Điều 18. Nhà nước quyết định giá đất 
1. Nhà nước quy định nguyên tắc, phương pháp định giá đất. 

2. Nhà nước ban hành khung giá đất, bảng giá đất và quyết định giá đất cụ thể. 

Điều 19. Nhà nước quyết định chính sách tài chính về đất đai 
1. Nhà nước quyết định chính sách thu, chi tài chính về đất đai. 

2. Nhà nước điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất 

mang lại thông qua chính sách thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đầu tư cơ sở hạ tầng và 

chính sách hỗ trợ cho người có đất thu hồi. 

Điều 20. Nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất 
Nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất phù hợp với hình thức giao đất, 

cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của 

người sử dụng đất. 

Điều 21. Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai 
1. Quốc hội ban hành luật, nghị quyết về đất đai; quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

cấp quốc gia; thực hiện quyền giám sát tối cao đối với việc quản lý và sử dụng đất đai trong 

phạm vi cả nước. 

2. Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện quyền thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 

địa phương mình trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông qua bảng giá đất, 

việc thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

của địa phương theo thẩm quyền quy định tại Luật này; giám sát việc thi hành pháp luật về đất 

đai tại địa phương. 
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3. Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai theo 

thẩm quyền quy định tại Luật này. 

MỤC 2. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI 

Điều 22. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai 
1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện văn 

bản đó. 

2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản đồ hành 

chính. 

3. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch 

sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây dựng giá đất. 

4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 

6. Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất. 

7. Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

8. Thống kê, kiểm kê đất đai. 

9. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai. 

10. Quản lý tài chính về đất đai và giá đất. 

11. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. 

12. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về 

đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. 

13. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai. 

14. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất 

đai. 

15. Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai. 

Điều 23. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai 
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai trong phạm vi cả nước. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thống nhất quản 

lý nhà nước về đất đai. 

Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm giúp Chính phủ trong quản lý nhà nước về đất đai. 

3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo 

thẩm quyền quy định tại Luật này. 

Điều 24. Cơ quan quản lý đất đai 
1. Hệ thống tổ chức cơ quan quản lý đất đai được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa 

phương. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai ở trung ương là Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Cơ quan quản lý đất đai ở địa phương được thành lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

và ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tổ chức dịch vụ công về đất đai được thành lập 

và hoạt động theo quy định của Chính phủ. 

Điều 25. Công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn 
1. Xã, phường, thị trấn có công chức làm công tác địa chính theo quy định của Luật cán bộ, 

công chức. 

2. Công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp xã 

trong việc quản lý đất đai tại địa phương. 

Điều 26. Bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất 
1. Bảo hộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người sử dụng đất. 

2. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

cho người sử dụng đất khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 
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3. Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 

ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

theo quy định của pháp luật. 

4. Có chính sách tạo điều kiện cho người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản, làm muối không có đất sản xuất do quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế được đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. 

5. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho 

người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân 

chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 27. Trách nhiệm của Nhà nước về đất ở, đất sản xuất nông nghiệp đối với đồng bào 

dân tộc thiểu số 
1. Có chính sách về đất ở, đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với 

phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng. 

2. Có chính sách tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất nông nghiệp ở 

nông thôn có đất để sản xuất nông nghiệp. 

Điều 28. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai 
1. Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai và bảo đảm quyền tiếp cận của tổ chức, cá nhân 

đối với hệ thống thông tin đất đai. 

2. Công bố kịp thời, công khai thông tin thuộc hệ thống thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân, 

trừ những thông tin thuộc bí mật theo quy định của pháp luật. 

3. Thông báo quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai cho tổ 

chức, cá nhân bị ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp. 

4. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo 

điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Chương 3. ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ ĐẤT ĐAI 

MỤC 1. ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 

Điều 29. Địa giới hành chính 
1. Chính phủ chỉ đạo việc xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành 

chính các cấp trong phạm vi cả nước. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về trình tự, thủ tục xác định địa giới hành chính, quản lý mốc 

địa giới và hồ sơ địa giới hành chính các cấp. 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật 

trong việc cắm mốc địa giới hành chính, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp. 

2. Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện việc xác định địa giới hành chính trên thực địa và 

lập hồ sơ về địa giới hành chính trong phạm vi địa phương. 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý mốc địa giới hành chính trên thực địa tại địa 

phương; trường hợp mốc địa giới hành chính bị mất, xê dịch hoặc hư hỏng phải kịp thời báo 

cáo Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban 

nhân dân cấp huyện). 

3. Hồ sơ địa giới hành chính bao gồm tài liệu dạng giấy, dạng số thể hiện thông tin về việc 

thành lập, điều chỉnh đơn vị hành chính và các mốc địa giới, đường địa giới của đơn vị hành 

chính đó. 

Hồ sơ địa giới hành chính cấp dưới do Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp xác nhận; hồ sơ địa 

giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Nội vụ xác nhận. 

Hồ sơ địa giới hành chính cấp nào được lưu trữ tại Ủy ban nhân dân cấp đó và Ủy ban nhân 

dân cấp trên, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4. Tranh chấp địa giới hành chính giữa các đơn vị hành chính do Ủy ban nhân dân của các đơn 

vị hành chính đó cùng phối hợp giải quyết. Trường hợp không đạt được sự nhất trí về phân 
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định địa giới hành chính hoặc việc giải quyết làm thay đổi địa giới hành chính thì thẩm quyền 

giải quyết được quy định như sau: 

a) Trường hợp tranh chấp liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương thì Chính phủ trình Quốc hội quyết định; 

b) Trường hợp tranh chấp liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quyết định. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan quản lý đất đai của tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm cung cấp tài liệu cần thiết và 

phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp địa giới hành chính. 

Điều 30. Bản đồ hành chính 
1. Bản đồ hành chính của địa phương nào thì được lập trên cơ sở bản đồ địa giới hành chính 

của địa phương đó. 

2. Việc lập bản đồ hành chính được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn việc lập bản đồ hành chính các cấp trong 

phạm vi cả nước và tổ chức thực hiện việc lập bản đồ hành chính toàn quốc, tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương; 

b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh) tổ chức thực hiện việc lập bản đồ hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh. 

MỤC 2. ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ ĐẤT ĐAI 

Điều 31. Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính 
1. Việc đo đạc, lập bản đồ địa chính được thực hiện chi tiết đến từng thửa đất theo đơn vị hành 

chính xã, phường, thị trấn. 

2. Việc chỉnh lý bản đồ địa chính được thực hiện khi có sự thay đổi về hình dạng kích thước 

diện tích thửa đất và các yếu tố khác có liên quan đến nội dung bản đồ địa chính. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa 

chính trong phạm vi cả nước; điều kiện hành nghề đo đạc địa chính. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính ở 

địa phương. 

Điều 32. Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai 
1. Điều tra, đánh giá đất đai bao gồm các hoạt động sau đây: 

a) Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; 

b) Điều tra, đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; 

c) Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp; 

d) Thống kê, kiểm kê đất đai; 

đ) Điều tra, thống kê giá đất; theo dõi biến động giá đất; 

e) Xây dựng và duy trì hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên đất. 

2. Điều tra, đánh giá đất đai bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Lấy mẫu, phân tích, thống kê số liệu quan trắc đất đai; 

b) Xây dựng bản đồ về chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng 

đất nông nghiệp, giá đất; 

c) Xây dựng báo cáo đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, 

phân hạng đất nông nghiệp, giá đất; 

d) Xây dựng báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, báo cáo về 

giá đất và biến động giá đất. 

Điều 33. Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai 
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sau đây: 
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a) Tổ chức thực hiện và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng theo 

định kỳ 05 năm một lần và theo chuyên đề; 

b) Chỉ đạo việc thực hiện điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

c) Tổng hợp, công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của cả nước. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện và công bố kết quả điều tra, đánh 

giá đất đai của địa phương; gửi kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc điều tra, đánh giá đất đai và điều kiện 

về năng lực của đơn vị thực hiện điều tra, đánh giá đất đai. 

Điều 34. Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
1. Thống kê, kiểm kê đất đai bao gồm thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ và kiểm kê đất 

đai theo chuyên đề. 

2. Thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Thống kê, kiểm kê đất đai được thực hiện theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; 

b) Việc thống kê đất đai được tiến hành mỗi năm một lần, trừ năm thực hiện kiểm kê đất đai; 

c) Việc kiểm kê đất đai được tiến hành 05 năm một lần. 

3. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được lập 05 năm một lần gắn với việc kiểm kê đất đai quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

4. Việc kiểm kê đất đai chuyên đề để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước thực hiện theo quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

5. Trách nhiệm thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

được quy định như sau: 

a) Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất của địa phương; 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp; Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thống kê, kiểm kê đất đai, 

lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương; 

c) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

thực hiện thống kê, kiểm kê đất quốc phòng, an ninh và gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; 

d) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố kết quả 

thống kê đất đai hàng năm, kết quả kiểm kê đất đai 05 năm của cả nước. 

6. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

Chương 4. QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Điều 35. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
1. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh. 

2. Được lập từ tổng thể đến chi tiết; quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy 

hoạch sử dụng đất của cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất 

đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phải 

bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng kinh tế - xã hội; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã. 

3. Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả. 

4. Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí 

hậu. 

5. Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

6. Dân chủ và công khai. 

7. Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công 

cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường. 
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8. Quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp 

với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê 

duyệt. 

Điều 36. Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. 

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. 

3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

4. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng. 

5. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh. 

Điều 37. Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
1. Kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. 

2. Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất 

an ninh là 05 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm. 

Điều 38. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia 
1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia bao gồm: 

a) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia; quy hoạch tổng thể 

phát triển các vùng kinh tế - xã hội; chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; 

b) Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; 

c) Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp 

quốc gia kỳ trước; 

d) Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực; 

đ) Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất. 

2. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia bao gồm: 

a) Định hướng sử dụng đất 10 năm; 

b) Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất đối với nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, 

nhóm đất chưa sử dụng; trong đó xác định diện tích một số loại đất gồm đất trồng lúa, đất 

chuyên trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng 

thủy sản, đất làm muối, đất quốc phòng, đất an ninh, đất khu công nghiệp, đất khu chế xuất, đất 

khu công nghệ cao, đất khu kinh tế, đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, đất có di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất đô thị và đất bãi thải, xử lý chất thải; 

c) Xác định diện tích các loại đất quy định tại điểm b khoản này của kỳ quy hoạch đến từng 

đơn vị hành chính cấp tỉnh và vùng kinh tế - xã hội; 

d) Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và các vùng kinh tế - xã hội; 

đ) Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 

3. Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia bao gồm: 

a) Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; 

b) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của cả nước; 

c) Nhu cầu sử dụng đất 05 năm của các ngành, lĩnh vực; 

d) Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ trước; 

đ) Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

4. Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia bao gồm: 

a) Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ trước; 

b) Xác định diện tích các loại đất quy định tại điểm b khoản 2 Điều này trong kỳ kế hoạch sử 

dụng đất 05 năm; 

c) Kế hoạch sử dụng đất 05 năm cho từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và vùng kinh tế - xã hội; 

d) Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 39. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 
1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm: 

a) Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; 
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b) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế - xã hội, của tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương; chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; 

c) Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

d) Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh kỳ trước; 

đ) Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của cấp tỉnh; 

e) Định mức sử dụng đất; 

g) Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất. 

2. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm: 

a) Định hướng sử dụng đất 10 năm; 

b) Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và 

diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất cấp tỉnh; 

c) Xác định các khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng; 

d) Xác định diện tích các loại đất quy định tại điểm b khoản này đến từng đơn vị hành chính 

cấp huyện; 

đ) Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; 

e) Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 

3. Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm: 

a) Kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp quốc gia; quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; 

b) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của cấp tỉnh; 

c) Nhu cầu sử dụng đất 05 năm của các ngành, lĩnh vực, của cấp tỉnh; 

d) Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kỳ trước; 

đ) Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

4. Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm: 

a) Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kỳ trước; 

b) Xác định diện tích các loại đất quy định tại điểm b khoản 2 Điều này trong kỳ kế hoạch sử 

dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; 

c) Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, 

c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật này trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến 

từng đơn vị hành chính cấp huyện; 

d) Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án cấp quốc gia và cấp tỉnh sử dụng đất vào các 

mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng 

đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; 

Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn thì phải 

đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất 

thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh; 

đ) Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; 

e) Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 40. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 
1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm: 

a) Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; 

b) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cấp tỉnh, cấp huyện; 

c) Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

d) Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện kỳ trước; 

đ) Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của cấp huyện, của cấp xã; 

e) Định mức sử dụng đất; 

g) Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất. 

2. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm: 
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a) Định hướng sử dụng đất 10 năm; 

b) Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và 

diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã; 

c) Xác định các khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã; 

d) Xác định diện tích các loại đất đã xác định tại điểm b khoản này đến từng đơn vị hành chính 

cấp xã; 

đ) Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; đối với khu vực quy hoạch đất trồng lúa, khu 

vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 

57 của Luật này thì thể hiện chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã; 

e) Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 

3. Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện bao gồm: 

a) Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; 

b) Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; 

c) Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của các cấp; 

d) Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

4. Nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện bao gồm: 

a) Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước; 

b) Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và diện 

tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã trong năm kế hoạch; 

c) Xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất vào mục 

đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành 

chính cấp xã. 

Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn thì phải 

đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất 

thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh; 

d) Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đối với các loại đất phải xin 

phép quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật này trong năm kế hoạch 

đến từng đơn vị hành chính cấp xã; 

đ) Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; 

g) Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

5. Đối với quận đã có quy hoạch đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì 

không lập quy hoạch sử dụng đất nhưng phải lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm; trường hợp 

quy hoạch đô thị của quận không phù hợp với diện tích đã được phân bổ trong quy hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh thì phải điều chỉnh quy hoạch đô thị cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh. 

Điều 41. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh 
1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh bao gồm: 

a) Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; 

b) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia và quy hoạch tổng 

thể phát triển các vùng kinh tế - xã hội; 

c) Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; 

d) Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc 

phòng, an ninh kỳ trước; 

đ) Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng, an ninh; 

e) Định mức sử dụng đất; 

g) Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất. 

2. Nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh bao gồm: 

a) Định hướng sử dụng đất quốc phòng, an ninh; 
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b) Xác định nhu cầu sử dụng đất quốc phòng, an ninh trong kỳ quy hoạch sử dụng đất phù hợp 

với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của quốc gia; 

c) Xác định vị trí, diện tích đất quốc phòng, an ninh để giao lại cho địa phương quản lý, sử 

dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội; 

d) Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh. 

3. Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh bao gồm: 

a) Kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh; 

b) Nhu cầu sử dụng đất 05 năm quốc phòng, an ninh; 

c) Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh kỳ trước; 

d) Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an 

ninh. 

4. Nội dung kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh bao gồm: 

a) Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh kỳ trước; 

b) Xác định khu vực, diện tích đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh trong kỳ kế 

hoạch 05 năm và cụ thể đến từng năm; 

c) Xác định cụ thể vị trí, diện tích đất quốc phòng, an ninh bàn giao lại cho địa phương quản lý 

trong kỳ kế hoạch 05 năm; 

d) Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh. 

Điều 42. Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
1. Chính phủ tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Bộ Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì giúp Chính phủ trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Ủy ban 

nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc 

lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

3. Bộ Quốc phòng tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; Bộ Công an tổ 

chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 43. Lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

42 của Luật này có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất. 

2. Hình thức, nội dung và thời gian lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, 

cấp tỉnh được thực hiện thông qua hình thức công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh; việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp 

huyện được thực hiện thông qua hình thức tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai 

thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

b) Nội dung lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm các chỉ tiêu quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án công trình thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; 

c) Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quyết định tổ chức lấy ý kiến. 

3. Cơ quan có trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại khoản 1 

Điều này có trách nhiệm xây dựng báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và 
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hoàn thiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi trình Hội đồng thẩm định quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

4. Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 

có trách nhiệm lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 44. Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
1. Thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 

a) Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp 

quốc gia. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm 

định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

b) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất quốc phòng, an ninh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. 

Cơ quan quản lý đất đai ở trung ương có trách nhiệm giúp Hội đồng thẩm định trong quá trình 

thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp huyện. 

Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm giúp Hội đồng thẩm định trong quá 

trình thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

2. Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp có trách nhiệm thẩm định và 

gửi Thông báo kết quả thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến cơ quan tổ chức lập quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại Điều 42 của Luật này; cơ quan tổ chức lập quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất có trách nhiệm tiếp thu, giải trình theo nội dung thông báo kết quả thẩm 

định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tổ chức kiểm 

tra, khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là việc chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. 

3. Nội dung thẩm định quy hoạch sử dụng đất bao gồm: 

a) Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học của việc lập quy hoạch sử dụng đất; 

b) Mức độ phù hợp của phương án quy hoạch sử dụng đất với chiến lược, quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia và địa phương; quy hoạch phát 

triển ngành, lĩnh vực; 

c) Hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường; 

d) Tính khả thi của phương án quy hoạch sử dụng đất. 

4. Nội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đất bao gồm: 

a) Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch sử dụng đất; 

b) Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 

c) Tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất. 

5. Kinh phí tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xác định thành một mục 

riêng trong kinh phí lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 45. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
1. Quốc hội quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. 

2. Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh trước khi trình Chính phủ phê duyệt. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. 
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Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng 

đất cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm của cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua 

danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt 

kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. 

Điều 46. Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
1. Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 

a) Có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia; 

quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế - xã hội mà sự điều chỉnh đó làm thay đổi cơ cấu 

sử dụng đất; 

b) Do tác động của thiên tai, chiến tranh làm thay đổi mục đích, cơ cấu, vị trí, diện tích sử dụng 

đất; 

c) Có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cấp trên trực tiếp làm ảnh hưởng tới quy hoạch 

sử dụng đất; 

d) Có sự điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương. 

2. Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chỉ được thực hiện khi có sự điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất hoặc có sự thay đổi về khả năng thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là một phần của quy hoạch sử dụng đất đã được 

quyết định, phê duyệt. Nội dung điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất là một phần của kế hoạch sử 

dụng đất đã được quyết định, phê duyệt. 

Việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện theo quy định tại các điều 42, 43, 

44 và 48 của Luật này. 

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

của cấp nào thì có thẩm quyền quyết định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất của cấp đó. 

Điều 47. Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
1. Trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì việc 

lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thuê tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

2. Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất. 

Điều 48. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai. 

2. Trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như sau: 

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp quốc gia tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và 

công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, 

phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. 

3. Thời điểm, thời hạn công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định sau 

đây: 

a) Việc công bố công khai được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; 

b) Việc công khai được thực hiện trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
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Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
1. Chính phủ tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. 

Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đã được 

Quốc hội quyết định. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất của địa phương. 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn 

cấp xã. 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc 

phòng, an ninh. 

2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của 

người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong 

khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện 

các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây 

lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật. 

3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải 

thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có 

quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc 

điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế 

hoạch sử dụng đất. 

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều 

chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì 

người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Khi kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện 

hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. 

5. Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 50. Báo cáo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
1. Trách nhiệm báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được 

quy định như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất đến Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 

trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; 

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh đến Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

c) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện hàng năm về quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội vào kỳ họp cuối 

năm. 

2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm đối với năm cuối của kế hoạch sử 

dụng đất kỳ đầu phải kèm theo báo cáo tổng hợp việc thực hiện cả kỳ kế hoạch sử dụng đất. 

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm đối với năm cuối của kỳ quy hoạch 

sử dụng đất phải kèm theo báo cáo tổng hợp việc thực hiện cả kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối và 

báo cáo tổng hợp việc thực hiện cả kỳ quy hoạch sử dụng đất. 
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Điều 51. Giải quyết phát sinh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi Luật này có 

hiệu lực thi hành 
1. Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết 

định, phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải rà soát, điều tra bổ sung để 

điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy định của Luật này khi lập kế 

hoạch sử dụng đất 05 năm (2016 - 2020). 

2. Khi Luật này có hiệu lực thi hành mà quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện chưa được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công 

nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh và danh mục dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện do Ủy ban nhân dân 

cấp huyện tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

Việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phải hoàn thành chậm nhất 01 năm 

kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

Chương 5. GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt. 

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất. 

Điều 53. Giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác 
Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người 

khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo 

quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định 

của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng. 

Điều 54. Giao đất không thu tiền sử dụng đất 
Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: 

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm 

muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này; 

2. Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất 

xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục 

đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 55 của Luật này; 

3. Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự 

nghiệp; 

4. Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước; 

5. Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy 

định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này. 

Điều 55. Giao đất có thu tiền sử dụng đất 
Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: 

1. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở; 

2. Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán 

kết hợp cho thuê; 

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao 

đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; 

4. Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng. 

Điều 56. Cho thuê đất 
1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời 

gian thuê trong các trường hợp sau đây: 
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a) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, 

làm muối; 

b) Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao 

quy định tại Điều 129 của Luật này; 

c) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; 

d) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; 

đ) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có 

mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê; 

e) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự 

nghiệp; 

g) Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc. 

2. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng 

đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất 
1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền bao gồm: 

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất 

làm muối; 

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, 

đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm; 

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích 

khác trong nhóm đất nông nghiệp; 

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi 

nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất; 

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở; 

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục 

đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch 

vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự 

nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất 

phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và 

nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử 

dụng. 

Điều 58. Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực 

hiện dự án đầu tư 
1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục 

đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp 

thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho 

thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây: 

a) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng 

từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên; 

b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng 

dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. 
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2. Đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển thì cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất khi được sự chấp thuận bằng văn bản của các bộ, ngành có liên quan. 

3. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực 

hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư; 

b) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; 

c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do 

Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất trong các trường hợp sau đây: 

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức; 

b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo; 

c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này; 

d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này; 

đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất trong các trường hợp sau đây: 

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. 

Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông 

nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải 

có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định; 

b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công 

ích của xã, phường, thị trấn. 

4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được ủy quyền. 

Điều 60. Xử lý trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi 

hành 
1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường 

hợp thuê đất theo quy định của Luật này đã được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng 

đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất. Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn thì phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật 

này. 

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường hợp thuê 

đất theo quy định của Luật này đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trước 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải chuyển sang thuê đất kể từ ngày Luật này có hiệu 

lực thi hành và nộp tiền thuê đất. 

3. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường 

hợp thuê đất theo quy định của Luật này đã nhận chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp trước 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn 

lại mà không phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật này. 

4. Tổ chức kinh tế thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật này mà đã nhận chuyển 

quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thu 
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tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu 

lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn còn lại của dự án mà không phải 

chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật này. 

5. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà 

nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì 

được tiếp tục thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại hoặc chuyển sang giao đất có thu tiền 

sử dụng đất theo quy định của Luật này nếu có nhu cầu. 

Chương 6. THU HỒI ĐẤT, TRƯNG DỤNG ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH 

CƯ 

MỤC 1. THU HỒI ĐẤT, TRƯNG DỤNG ĐẤT 

Điều 61. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh 
Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh trong các trường hợp sau đây: 

1. Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc; 

2. Xây dựng căn cứ quân sự; 

3. Xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an 

ninh; 

4. Xây dựng ga, cảng quân sự; 

5. Xây dựng công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao phục vụ trực 

tiếp cho quốc phòng, an ninh; 

6. Xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân; 

7. Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí; 

8. Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ 

trang nhân dân; 

9. Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân; 

10. Xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý. 

Điều 62. Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các 

trường hợp sau đây: 

1. Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải 

thu hồi đất; 

2. Thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi 

đất, bao gồm: 

a) Dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; khu đô thị 

mới, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); 

b) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung 

ương; trụ sở của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; công trình di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, 

công trình sự nghiệp công cấp quốc gia; 

c) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, 

thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc; hệ thống dẫn, chứa xăng dầu, khí đốt; kho dự trữ quốc 

gia; công trình thu gom, xử lý chất thải; 

3. Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất bao gồm: 

a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công 

trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, 

tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương; 

b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, 

thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải; 
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c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định 

cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; 

khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng; 

d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư 

nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập 

trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; 

đ) Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có 

khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản. 

Điều 63. Căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội 

vì lợi ích quốc gia, công cộng 
Việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng phải dựa trên các căn cứ sau đây: 

1. Dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này; 

2. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt; 

3. Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án. 

Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai 
1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm: 

a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử 

dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà 

tiếp tục vi phạm; 

b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất; 

c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền; 

d) Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển 

nhượng, nhận tặng cho; 

đ) Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm; 

e) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng 

đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm; 

g) Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm 

hành chính mà không chấp hành; 

h) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây 

lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử 

dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục; 

i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong 

thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự 

án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không 

đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước 

khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ 

thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất 

vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, 

trừ trường hợp do bất khả kháng. 

2. Việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai phải căn cứ vào văn bản, quyết định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 65. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, 

có nguy cơ đe dọa tính mạng con người 
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1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại 

đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm: 

a) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu 

tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, 

chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà 

nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn 

nhu cầu sử dụng đất; 

b) Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế; 

c) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất; 

d) Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn; 

đ) Đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; 

e) Đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng 

con người. 

2. Việc thu hồi đất theo quy định tại khoản 1 Điều này phải dựa trên các căn cứ sau đây: 

a) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp 

thu hồi đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy định của pháp luật và 

văn bản xác nhận không có người thừa kế của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của 

người để thừa kế đã chết đó đối với trường hợp thu hồi đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

này; 

c) Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 

Điều này; 

d) Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 

Điều này; 

đ) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị 

ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp quy 

định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều này. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 66. Thẩm quyền thu hồi đất 
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây: 

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; 

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây: 

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; 

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. 

3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân 

cấp huyện quyết định thu hồi đất. 

Điều 67. Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc 

phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
1. Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 

ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất 

cho người có đất thu hồi biết. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, 

điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. 

2. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp 
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có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi 

đất. 

3. Người có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng trong quá trình điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xây dựng phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

4. Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai, người có đất thu 

hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất. 

Điều 68. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý đất đã thu hồi 
1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng bao gồm tổ chức dịch vụ công về 

đất đai, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

2. Đất đã thu hồi được giao để quản lý, sử dụng theo quy định sau đây: 

a) Đất đã thu hồi theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này thì giao cho chủ đầu tư để 

thực hiện dự án đầu tư hoặc giao cho tổ chức dịch vụ công về đất đai để quản lý; 

b) Đất đã thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 

của Luật này thì giao cho tổ chức dịch vụ công về đất đai để quản lý, đấu giá quyền sử dụng 

đất. 

Trường hợp đất đã thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 

Điều 65 của Luật này là đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn thì giao cho Ủy 

ban nhân dân cấp xã quản lý. Quỹ đất này được giao, cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân 

không có đất hoặc thiếu đất sản xuất theo quy định của pháp luật. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 69. Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế 

- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được quy 

định như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất. 

Thông báo thu hồi đất được gửi đến từng người có đất thu hồi, họp phổ biến đến người dân 

trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ 

sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; 

c) Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, 

tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

d) Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không phối hợp với tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì 

Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ 

chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người sử 

dụng đất thực hiện. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn 

không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Người có đất thu hồi có trách 

nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trường hợp người có đất thu hồi không chấp 

hành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết 

định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Điều 70 của Luật 

này. 

2. Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau: 
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a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức 

lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với 

người dân trong khu vực có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư 

nơi có đất thu hồi. 

Việc tổ chức lấy ý kiến phải được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân 

cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện những người có đất thu 

hồi. 

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng 

góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý 

kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền; 

b) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình 

Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất. 

3. Việc quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư được quy định như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 66 của Luật này quyết định thu hồi 

đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày; 

b) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban 

nhân dân cấp xã phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân 

cư nơi có đất thu hồi; gửi quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng người có đất thu 

hồi, trong đó ghi rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có), thời 

gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà hoặc đất tái định cư (nếu có) 

và thời gian bàn giao đất đã thu hồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng; 

c) Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư đã được phê duyệt; 

d) Trường hợp người có đất thu hồi không bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, 

giải phóng mặt bằng thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã 

nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, 

thuyết phục để người có đất thu hồi thực hiện. 

Trường hợp người có đất thu hồi đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành việc 

bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc 

cưỡng chế theo quy định tại Điều 71 của Luật này. 

4. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm quản lý đất đã được 

giải phóng mặt bằng. 

Điều 70. Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc 
1. Nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc: 

a) Việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm trật tự, an toàn, 

đúng quy định của pháp luật; 

b) Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính. 

2. Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc được thực hiện khi có đủ các điều kiện 

sau đây: 
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a) Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc sau khi Ủy ban nhân 

dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm 

vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục; 

b) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đã được niêm yết công khai 

tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu 

hồi; 

c) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đã có hiệu lực thi hành; 

d) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành. 

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi 

giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định 

kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế. 

4. Trình tự, thủ tục thực hiện quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc được quy định như sau: 

a) Tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng 

chế; 

b) Trường hợp người bị cưỡng chế chấp hành quyết định cưỡng chế thì tổ chức được giao thực 

hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành và thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, 

kiểm đếm. 

Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì tổ chức được giao 

thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định cưỡng chế. 

Điều 71. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất 
1. Nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 70 của Luật này. 

2. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp 

xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục; 

b) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở 

Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi; 

c) Quyết định cưỡng chế  thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành; 

d) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có 

hiệu lực thi hành. 

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi 

giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định 

thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế. 

4. Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất: 

a) Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập 

Ban thực hiện cưỡng chế; 

b) Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu 

người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. 

Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản. 

Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện 

cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế; 

c) Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan 

phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực 

hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có 

liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế. 

1880



Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên 

bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có 

tài sản nhận lại tài sản. 

5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất: 

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cưỡng chế, giải quyết 

khiếu nại liên quan đến việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật về khiếu nại; thực hiện 

phương án tái định cư trước khi thực hiện cưỡng chế; bảo đảm điều kiện, phương tiện cần thiết 

phục vụ cho việc cưỡng chế; bố trí kinh phí cưỡng chế thu hồi đất; 

b) Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm chủ trì lập phương án cưỡng chế và dự toán kinh 

phí cho hoạt động cưỡng chế trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện 

cưỡng chế theo phương án đã được phê duyệt; bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng; 

Trường hợp trên đất thu hồi có tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải bảo quản tài sản; chi 

phí bảo quản tài sản đó do chủ sở hữu chịu trách nhiệm thanh toán; 

c) Lực lượng Công an có trách nhiệm bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành 

quyết định cưỡng chế thu hồi đất; 

d) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị có 

liên quan tổ chức thực hiện việc giao, niêm yết công khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất; 

tham gia thực hiện cưỡng chế; phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng niêm phong, di chuyển tài sản của người bị cưỡng chế thu hồi đất; 

đ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với Ban thực hiện 

cưỡng chế thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất khi Ban thực hiện cưỡng chế có yêu cầu; 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 72. Trưng dụng đất 
1. Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 

an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai. 

2. Quyết định trưng dụng đất phải được thể hiện bằng văn bản; trường hợp khẩn cấp không thể 

ra quyết định bằng văn bản thì người có thẩm quyền được quyết định trưng dụng đất bằng lời 

nói nhưng phải viết giấy xác nhận việc quyết định trưng dụng đất ngay tại thời điểm trưng 

dụng. Quyết định trưng dụng đất có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm ban hành. 

Chậm nhất là 48 giờ, kể từ thời điểm quyết định trưng dụng đất bằng lời nói, cơ quan của người 

đã quyết định trưng dụng đất bằng lời nói có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản việc trưng 

dụng đất và gửi cho người có đất trưng dụng. 

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công 

Thương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định trưng dụng đất, quyết định gia hạn trưng 

dụng đất. Người có thẩm quyền trưng dụng đất không được phân cấp thẩm quyền cho người 

khác. 

4. Thời hạn trưng dụng đất là không quá 30 ngày kể từ khi quyết định trưng dụng có hiệu lực 

thi hành. Trường hợp trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp thì thời hạn trưng dụng 

được tính từ ngày ra quyết định đến không quá 30 ngày kể từ ngày bãi bỏ tình trạng chiến 

tranh, tình trạng khẩn cấp. 

Trường hợp hết thời hạn trưng dụng đất mà mục đích của việc trưng dụng chưa hoàn thành thì 

được gia hạn nhưng không quá 30 ngày. Quyết định gia hạn trưng dụng đất phải được thể hiện 

bằng văn bản và gửi cho người có đất trưng dụng trước khi kết thúc thời hạn trưng dụng. 

5. Người có đất trưng dụng phải chấp hành quyết định trưng dụng. Trường hợp quyết định 

trưng dụng đất đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật mà người có đất trưng dụng 

không chấp hành thì người quyết định trưng dụng đất ra quyết định cưỡng chế thi hành và tổ 
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chức cưỡng chế thi hành hoặc giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nơi có 

đất trưng dụng tổ chức cưỡng chế thi hành. 

6. Người có thẩm quyền trưng dụng đất có trách nhiệm giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử 

dụng đất trưng dụng đúng mục đích, hiệu quả; hoàn trả đất khi hết thời hạn trưng dụng; bồi 

thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra. 

7. Việc bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Người có đất trưng dụng được bồi thường thiệt hại trong trường hợp đất trưng dụng bị hủy 

hoại; trường hợp người có đất trưng dụng bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng đất trực 

tiếp gây ra; 

b) Trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại thì việc bồi thường được thực hiện bằng tiền theo giá 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường tại thời điểm thanh toán; 

c) Trường hợp người có đất trưng dụng bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng đất trực tiếp 

gây ra thì mức bồi thường được xác định căn cứ vào mức thiệt hại thu nhập thực tế tính từ ngày 

giao đất trưng dụng đến ngày hoàn trả đất trưng dụng được ghi trong quyết định hoàn trả đất 

trưng dụng. 

Mức thiệt hại thu nhập thực tế phải phù hợp với thu nhập do đất trưng dụng mang lại trong điều 

kiện bình thường trước thời điểm trưng dụng đất; 

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nơi có đất trưng dụng thành lập Hội đồng để 

xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra trên cơ sở văn bản kê 

khai của người sử dụng đất và hồ sơ địa chính. Căn cứ vào mức bồi thường thiệt hại do Hội 

đồng xác định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định mức bồi thường. 

đ) Tiền bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra được ngân sách nhà nước chi trả một 

lần, trực tiếp cho người có đất trưng dụng trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hoàn 

trả đất. 

8. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 73. Sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, 

nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh 
1. Việc sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh không thuộc trường 

hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này mà phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư 

được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật. 

2. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án, công trình sản 

xuất, kinh doanh. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

MỤC 2. BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất 
1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định 

tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường. 

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất 

thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của 

loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. 

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, 

công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. 

Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc 

phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng 
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đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

(sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật 

này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất 

ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà 

chưa được cấp. 

2. Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà 

nước giao, cho thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật 

này mà chưa được cấp. 

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho 

thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có 

Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp. 

4. Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một 

lần cho cả thời gian thuê; nhận thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân 

sách nhà nước, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà 

chưa được cấp. 

5. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất 

một lần cho cả thời gian thuê và có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của 

Luật này mà chưa được cấp. 

6. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà 

ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, 

có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp. 

Điều 76. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích 

quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất 

còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm: 

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được 

Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này; 

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được 

miễn tiền sử dụng đất; 

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần 

cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử 

dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; 

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; 

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông 

nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 
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1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi 

thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây: 

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định 

tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế; 

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì 

không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại; 

c) Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của 

Chính phủ. 

2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất 

là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc 

không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất 

thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp 

quy định tại Điều 129 của Luật này. 

Điều 78. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông 

nghiệp của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, 

cơ sở tôn giáo 
1. Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 

đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 

của Luật này thì được bồi thường về đất; mức bồi thường về đất được xác định theo thời hạn sử 

dụng đất còn lại. 

2. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đang sử dụng đất nông nghiệp 

được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm khi Nhà nước thu hồi đất thì không được 

bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại nếu chi phí này không 

có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. 

Trường hợp đất nông nghiệp không phải là đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên của tổ chức kinh tế đã giao khoán cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định 

của pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất thì hộ gia đình, cá nhân nhận khoán không được bồi 

thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại. 

3. Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất 

mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về 

đất theo quy định của Chính phủ. 

Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở 
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu 

nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy 

định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau: 

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất 

thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường 

bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền; 

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được 

bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi 

thường bằng đất ở. 

2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà 

không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước 

bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. 
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3. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ 

điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về đất. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 80. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi 

nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân 
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi Nhà nước thu 

hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi 

thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; trường hợp không có đất để bồi thường thì được 

bồi thường bằng tiền theo thời hạn sử dụng đất còn lại đối với đất sử dụng có thời hạn. 

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước 

cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian 

thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, khi Nhà nước thu hồi đất thì không được bồi thường về đất 

nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử 

dụng đất do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 81. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi 

nông nghiệp không phải là đất ở của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài 

chính, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 
1. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất phi nông nghiệp 

không phải là đất ở, đất nghĩa trang, nghĩa địa, khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện 

được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường bằng đất có cùng mục 

đích sử dụng; trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo thời 

hạn sử dụng đất còn lại. 

2. Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất để làm nghĩa trang, nghĩa địa quy 

định tại khoản 4 Điều 55 của Luật này; doanh nghiệp liên doanh sử dụng đất phi nông nghiệp 

không phải là đất ở do nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất quy định tại Điều 184 của Luật 

này, khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất theo quy định của Chính phủ. 

3. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài đang sử dụng đất phi nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần 

cho cả thời gian thuê, khi Nhà nước thu hồi đất nếu đủ điều kiện được bồi thường quy định tại 

Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại. 

4. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài đang sử dụng đất phi nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng 

năm, khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại. 

5. Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất phi nông nghiệp, khi Nhà 

nước thu hồi đất mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì 

được bồi thường về đất theo quy định của Chính phủ. 

Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất 
Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây: 

1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này; 

2. Đất được Nhà nước giao để quản lý; 

3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 

65 của Luật này; 
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4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều 77 của Luật này. 

Điều 83. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 
1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất: 

a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của 

Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ; 

b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của 

pháp luật. 

2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm: 

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; 

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông 

nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh 

doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở; 

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở; 

d) Hỗ trợ khác. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 84. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi 

Nhà nước thu hồi đất 
1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 

mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được 

hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm. 

Trường hợp người được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong độ tuổi lao 

động có nhu cầu được đào tạo nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề; được tư vấn hỗ 

trợ tìm kiếm việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh. 

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ mà nguồn thu nhập 

chính là từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì 

được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh; trường hợp người có đất thu 

hồi còn trong độ tuổi lao động thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm. 

3. Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi 

nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi là đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh 

doanh dịch vụ. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm được lập và phê 

duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tổ chức lấy ý kiến và có trách nhiệm tiếp 

thu, giải trình ý kiến của người có đất thu hồi. 

Điều 85. Lập và thực hiện dự án tái định cư 
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực 

hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất. 

2. Khu tái định cư tập trung phải xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy 

chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền. 

3. Việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng 

của khu tái định cư. 

4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. 

Điều 86. Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở 
1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở 
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thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm 

yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung 

của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư. 

Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng 

lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư; dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi. 

2. Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái 

định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi 

sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng. 

Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định 

cư. 

3. Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

4. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ 

để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định 

cư tối thiểu. 

Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu cho phù hợp với điều kiện từng vùng, miền 

và địa phương. 

Điều 87. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp đặc biệt 
1. Đối với dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp 

thuận chủ trương đầu tư mà phải di chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ 

đời sống, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng, các dự án thu hồi đất liên quan 

đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Thủ tướng Chính phủ quyết định khung 

chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

2. Đối với dự án sử dụng vốn vay của các tổ chức quốc tế, nước ngoài mà Nhà nước Việt Nam 

có cam kết về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện theo khung chính 

sách đó. 

3. Đối với trường hợp thu hồi quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 65 của Luật này thì 

người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để ổn định đời sống, sản xuất theo quy 

định của Chính phủ. 

MỤC 3. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

Điều 88. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà 

nước thu hồi đất 
1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài 

sản thì được bồi thường. 

2. Khi Nhà nước thu hồi đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải ngừng sản xuất, kinh doanh mà có thiệt hại 

thì được bồi thường thiệt hại. 

Điều 89. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi 

đất 
1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần 

mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu 

nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu 

chuẩn kỹ thuật tương đương. 

Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định 

của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế. 
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2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều này, khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn 

lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được bồi thường thiệt hại 

theo quy định của Chính phủ. 

3. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng không 

thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì mức bồi thường tính bằng giá 

trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp 

luật chuyên ngành. 

Điều 90. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi 
1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện 

theo quy định sau đây: 

a) Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. 

Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm 

trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất; 

b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở 

địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất; 

c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi 

thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại; 

d) Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại 

thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. 

2. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi thường 

thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không 

phải bồi thường; 

b) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được 

bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được 

bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quy định. 

Điều 91. Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất 
1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì được Nhà nước bồi thường chi phí để 

tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất 

còn được bồi thường đối với thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường tại khoản 1 Điều này. 

Điều 92. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với 

đất 
1. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, 

b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này. 

2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có 

thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng. 

Điều 93. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi 

thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.  

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền 

bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được 
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thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế 

tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả. 

3. Trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được 

gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước. 

4. Người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài 

chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền chưa 

thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 94. Bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình 

có hành lang bảo vệ an toàn 
Khi Nhà nước xây dựng công trình công cộng, quốc phòng, an ninh có hành lang bảo vệ an 

toàn mà không thu hồi đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn thì người sử dụng đất được bồi 

thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất theo quy 

định của Chính phủ. 

Chương 7. ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, 

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

MỤC 1. ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

Điều 95. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
1. Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; 

đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở 

hữu. 

2. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến 

động, được thực hiện tại tổ chức đăng ký đất đai thuộc cơ quan quản lý đất đai, bằng hình thức 

đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau. 

3. Đăng ký lần đầu được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 

a) Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng; 

b) Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký; 

c) Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký; 

d) Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đăng ký. 

4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã 

đăng ký mà có thay đổi sau đây: 

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, 

chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 

b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; 

c) Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất; 

d) Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký; 

đ) Chuyển mục đích sử dụng đất; 

e) Có thay đổi thời hạn sử dụng đất; 

g) Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê 

đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử 

dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy 

định của Luật này. 

h) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc 

của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng; 

i) Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức 

hoặc của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ 

sở hữu tài sản chung gắn liền với đất; 
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k) Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải 

thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận 

trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải 

quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân 

dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết 

quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; 

l) Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề; 

m) Có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất. 

5. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã kê khai đăng ký được ghi vào Sổ 

địa chính, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất nếu có nhu cầu và có đủ điều kiện theo quy định của Luật này và quy định 

khác của pháp luật có liên quan; trường hợp đăng ký biến động đất đai thì người sử dụng đất 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất hoặc chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp. 

Trường hợp đăng ký lần đầu mà không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được tạm thời 

sử dụng đất cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của Chính phủ. 

6. Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này 

thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực 

hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký 

biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế. 

7. Việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào Sổ địa 

chính. 

Điều 96. Hồ sơ địa chính 
1. Hồ sơ địa chính bao gồm các tài liệu dạng giấy hoặc dạng số thể hiện thông tin chi tiết về 

từng thửa đất, người được giao quản lý đất, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với 

đất, các quyền và thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính và việc lập, chỉnh lý, 

quản lý hồ sơ địa chính; lộ trình chuyển đổi hồ sơ địa chính dạng giấy sang hồ sơ địa chính 

dạng số. 

MỤC 2. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ 

Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

Điều 97. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 
1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn 

liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước. 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng 

đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây 

dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây 

dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp 

người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 có nhu cầu cấp đổi thì 

được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất theo quy định của Luật này. 

Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 1890



1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông 

nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất 

đó. 

2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản 

khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người 

sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; 

trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao 

cho người đại diện. 

3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã hoàn 

thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất không thuộc đối 

tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn, được ghi nợ nghĩa vụ tài chính và 

trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngay sau khi cơ quan có thẩm quyền 

cấp. 

4. Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của 

vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa 

thuận ghi tên một người. 

Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của 

vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi 

sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có yêu cầu. 

5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ 

quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang 

sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, 

không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được 

xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với 

phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có. 

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm 

có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy 

tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo 

quy định tại Điều 99 của Luật này. 

Điều 99. Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất cho những trường hợp sau đây: 

a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật 

này; 

b) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành; 
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c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng 

đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng 

thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ; 

d) Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án 

hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc 

quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đã được thi hành; 

đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất; 

e) Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 

cao, khu kinh tế; 

g) Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; 

h) Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; người mua nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước; 

i) Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia 

đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có; 

k) Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ 

về quyền sử dụng đất 
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất và không phải nộp tiền sử dụng đất: 

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có 

thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ 

Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 

hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; 

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy 

tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất; 

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 

tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 

10 năm 1993; 

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

theo quy định của pháp luật; 

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử 

dụng đất; 

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của 

Chính phủ. 

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 

Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử 

dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi 

hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó 

không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. 

3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, 

quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, 

quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm 
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quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 

tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận 

thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ 

họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh 

chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng 

thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất. 

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền 

sử dụng đất 
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có 

các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp 

thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. 

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật 

này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm 

pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, 

phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng 

điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có 

quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 102. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất 
1. Tổ chức đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng đúng mục đích. 

2. Phần diện tích đất mà tổ chức đang sử dụng nhưng không được cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được giải quyết như sau: 

a) Nhà nước thu hồi phần diện tích đất không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, cho 

mượn, cho thuê trái pháp luật, diện tích đất để bị lấn, bị chiếm; 

b) Tổ chức phải bàn giao phần diện tích đã sử dụng làm đất ở cho Ủy ban nhân dân cấp huyện 

để quản lý; trường hợp đất ở phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt thì người sử dụng đất ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp doanh nghiệp nhà nước sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đã được Nhà nước giao đất mà 

doanh nghiệp đó cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng một phần quỹ đất làm đất ở trước ngày 01 

tháng 7 năm 2004 thì phải lập phương án bố trí lại diện tích đất ở thành khu dân cư trình Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất phê duyệt trước khi bàn giao cho địa phương quản lý. 
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3. Đối với tổ chức đang sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất quy định tại Điều 

56 của Luật này thì cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất trước khi 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

4. Cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Được Nhà nước cho phép hoạt động; 

b) Không có tranh chấp; 

c) Không phải là đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho sau ngày 01 tháng 7 năm 2004. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 103. Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao 
1. Đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất 

đang có nhà ở. 

2. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 

1980 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại 

các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó. 

Trường hợp trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 

100 của Luật này chưa xác định rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được công nhận không 

phải nộp tiền sử dụng đất được xác định bằng không quá 05 lần hạn mức giao đất ở quy định 

tại khoản 2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 của Luật này. 

3. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 

đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về 

quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này mà trong giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất 

ở thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó. 

4. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 

đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về 

quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật này mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện 

tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện, tập quán tại địa phương quy định hạn mức 

công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình phù hợp với tập quán ở địa phương theo số lượng nhân 

khẩu trong hộ gia đình; 

b) Trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích 

đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở tại địa phương; 

c) Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích 

đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất. 

5. Đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật 

này mà đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì diện tích đất ở được xác 

định theo mức quy định tại khoản 4 Điều này; trường hợp đất đã sử dụng ổn định kể từ ngày 15 

tháng 10 năm 1993 thì diện tích đất ở được xác định theo mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, 

cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 của Luật này. 

6. Phần diện tích đất vườn, ao còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở theo quy định tại các 

khoản 2, 3, 4 và 5 của Điều này thì được xác định sử dụng vào mục đích hiện trạng đang sử 

dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này. 

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 104. Cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất 
1. Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng 

trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
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2. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đối với tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

Điều 105. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất 
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức 

năng ngoại giao. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. 

3. Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người 

sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì do cơ 

quan tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp 
1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây: 

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm 

cấp Giấy chứng nhận của người đó; 

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, 

tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận. 

2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây: 

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp; 

b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn 

liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất; 

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không 

đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời 

hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường 

hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai. 

3. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 

này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định sau khi đã có kết 

luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

về giải quyết tranh chấp đất đai. 

Chương 8. TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI, GIÁ ĐẤT VÀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

MỤC 1. TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 

Điều 107. Các khoản thu tài chính từ đất đai 
1. Các khoản thu tài chính từ đất đai bao gồm: 

a) Tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất; 

b) Tiền thuê đất khi được Nhà nước cho thuê; 
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c) Thuế sử dụng đất; 

d) Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; 

đ) Tiền thu từ việc xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai; 

e) Tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai; 

g) Phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai. 

2. Chính phủ quy định chi tiết việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền xử phạt vi phạm 

pháp luật về đất đai, tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng 

đất đai. 

Điều 108. Căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
1. Căn cứ tính tiền sử dụng đất: 

a) Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất; 

b) Mục đích sử dụng đất; 

c) Giá đất theo quy định tại Điều 114 của Luật này; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì 

giá đất là giá trúng đấu giá. 

2. Căn cứ tính tiền cho thuê đất: 

a) Diện tích đất cho thuê; 

b) Thời hạn cho thuê đất; 

c) Đơn giá thuê đất; trường hợp đấu giá quyền thuê đất thì giá đất thuê là đơn giá trúng đấu giá; 

d) Hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc cho thuê đất thu tiền thuê 

đất một lần cho cả thời gian thuê. 

3. Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. 

Điều 109. Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn 

sử dụng đất 
1. Khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 57 của 

Luật này thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định sau đây: 

a) Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê bằng mức chênh lệch 

giữa tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất; 

b) Nộp tiền thuê đất hàng năm theo loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất. 

2. Khi được gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất thuộc đối tượng phải trả tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thời gian được gia hạn. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 110. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
1. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 

a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu 

đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại; 

b) Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ 

gia đình nghèo; hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của 

pháp luật về nhà ở; đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa 

tính mạng con người; 

c) Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số; 

d) Sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập; 

đ) Đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; đất xây dựng cơ sở, công trình cung 

cấp dịch vụ hàng không; 

e) Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ 

trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với hợp 

tác xã nông nghiệp; 
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g) Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 111. Quỹ phát triển đất 
1. Quỹ phát triển đất của địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc ủy thác cho 

Quỹ đầu tư phát triển, quỹ tài chính khác của địa phương để ứng vốn cho việc bồi thường, giải 

phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Nguồn tài chính của Quỹ phát triển đất được phân bổ từ ngân sách nhà nước và huy động các 

nguồn khác theo quy định của pháp luật. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

MỤC 2. GIÁ ĐẤT 

Điều 112. Nguyên tắc, phương pháp định giá đất 
1. Việc định giá đất phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây: 

a) Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá; 

b) Theo thời hạn sử dụng đất; 

c) Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã 

chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử 

dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất; 

d) Cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, 

thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau. 

2. Chính phủ quy định phương pháp định giá đất. 

Điều 113. Khung giá đất 
Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng 

vùng. Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% 

trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất thì 

Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp. 

Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể 
1. Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. 

Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 

01 của năm đầu kỳ. 

Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất 

phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho 

phù hợp. 

Trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất ít nhất 60 ngày, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh gửi dự thảo bảng giá đất đến cơ quan có chức năng xây dựng khung giá đất 

xem xét, trường hợp có chênh lệch lớn về giá đất giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

2. Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây: 

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân 

đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông 

nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn 

mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; 

b) Tính thuế sử dụng đất; 

c) Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; 

d) Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

đ) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai; 
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e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với 

trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử 

dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách 

nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực 

hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất 

để tư vấn xác định giá đất cụ thể. 

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất 

thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất 

phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội 

đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định. 

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện 

của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất. 

4. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây: 

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân 

đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông 

nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức 

giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức 

giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; 

b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất; 

c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất; 

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ 

phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả 

tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp 

nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; 

đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 115. Tư vấn xác định giá đất 
1. Tư vấn xác định giá đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 

a) Khi xây dựng, điều chỉnh khung giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất 

cụ thể mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu; 

b) Khi giải quyết khiếu nại về giá đất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các 

bên có liên quan; 

c) Khi thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến giá đất cụ thể mà các bên có yêu cầu. 

2. Điều kiện hoạt động của tư vấn xác định giá đất, hành nghề tư vấn xác định giá đất thực hiện 

theo quy định của Chính phủ. 

3. Việc xác định giá đất của tư vấn xác định giá đất phải độc lập, khách quan, trung thực và 

tuân theo nguyên tắc, phương pháp định giá đất quy định tại Điều 112 của Luật này. 

4. Giá đất do tư vấn xác định là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy 

định, quyết định giá đất. 

Điều 116. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất 
1. Quyền của tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất: 

a) Thực hiện tư vấn xác định giá đất theo quy định của Luật này, Luật giá và quy định khác của 

pháp luật có liên quan; 

b) Yêu cầu bên thuê tư vấn cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc tư vấn xác định 

giá đất; được nhận tiền dịch vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng; 
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c) Đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng tư vấn xác định giá đất khi bên thuê tư vấn vi 

phạm điều kiện do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật; 

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nghĩa vụ của tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất: 

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả tư 

vấn giá đất; 

b) Thực hiện thỏa thuận theo hợp đồng tư vấn xác định giá đất với bên thuê tư vấn; 

c) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; báo cáo cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền về tổ chức, kết quả hoạt động tư vấn xác định giá đất định kỳ hàng năm hoặc 

trong trường hợp đột xuất; 

d) Thực hiện nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan theo quy định của 

pháp luật; 

đ) Đăng ký danh sách định giá viên và việc thay đổi, bổ sung danh sách định giá viên với cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền nơi tổ chức tư vấn xác định giá đất đặt trụ sở chính; 

e) Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về kết quả tư vấn xác định giá đất; 

g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

MỤC 3. ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Điều 117. Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất 
1. Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình 

đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. 

2. Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất 

đai và pháp luật về đấu giá tài sản. 

Điều 118. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá 

quyền sử dụng đất 
1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất trong các trường hợp sau đây, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này: 

a) Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua; 

b) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; 

c) Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; 

d) Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; 

đ) Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; 

e) Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ 

sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu 

nhà nước; 

g) Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân; 

h) Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 

2. Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất bao 

gồm: 

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất; 

b) Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này; 

c) Sử dụng đất quy định tại các điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 của Luật này; 

d) Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản; 

đ) Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở 

công vụ; 

e) Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động 

của cơ quan có thẩm quyền; 

g) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa 

được Nhà nước giao đất ở; 
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h) Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không 

có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở; 

i) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

3. Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này mà 

không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu 

giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà 

không phải đấu giá quyền sử dụng đất. 

Điều 119. Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 
1. Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê 

đất: 

a) Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt; 

b) Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà 

nước; 

c) Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 

của Luật này; 

b) Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật này 

đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. 

Chương 9. HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI 

Điều 120. Hệ thống thông tin đất đai 
1. Hệ thống thông tin đất đai được thiết kế tổng thể và xây dựng thành một hệ thống thống nhất 

trên phạm vi cả nước, phục vụ đa mục tiêu; theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, quốc tế được 

công nhận tại Việt Nam. 

2. Hệ thống thông tin đất đai gồm các thành phần cơ bản sau đây: 

a) Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai; 

b) Hệ thống phần mềm hệ điều hành, phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng; 

c) Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. 

Điều 121. Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia 
1. Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được xây dựng thống nhất trong phạm vi cả nước. 

2. Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia gồm các thành phần: 

a) Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; 

b) Cơ sở dữ liệu địa chính; 

c) Cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai; 

d) Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

đ) Cơ sở dữ liệu giá đất; 

e) Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; 

g) Cơ sở dữ liệu về thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; 

h) Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến đất đai. 

3. Nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin cơ sở dữ liệu đất đai được thực hiện theo quy định của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 122. Quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai 
1. Thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp thì có 

giá trị pháp lý như trong hồ sơ dạng giấy. 

2. Cơ sở dữ liệu đất đai là tài sản của Nhà nước phải được bảo đảm an ninh, an toàn chặt chẽ; 

nghiêm cấm mọi hành vi truy cập trái phép, phá hoại, làm sai lệch thông tin trong cơ sở dữ liệu 

đất đai. 
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3. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu về thông tin, dữ liệu đất đai được khai thác, sử dụng qua cổng 

thông tin đất đai ở trung ương, địa phương và phải nộp phí; khi thực hiện khai thác thông tin, 

dữ liệu đất đai phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

Điều 123. Dịch vụ công điện tử trong lĩnh vực đất đai 
1. Các dịch vụ công điện tử được thực hiện gồm đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; thực 

hiện các giao dịch về đất đai và tài sản gắn liền với đất; cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai. 

2. Cơ quan quản lý đất đai có trách nhiệm thực hiện các dịch vụ công quy định tại khoản 1 

Điều này; cung cấp các dịch vụ thuận tiện, đơn giản, an toàn cho tổ chức và cá nhân trên môi 

trường mạng. 

Điều 124. Trách nhiệm xây dựng hệ thống thông tin đất đai 
1. Nhà nước có chính sách đầu tư xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai; 

bảo đảm kinh phí vận hành, duy trì hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; thực hiện dịch vụ công điện tử trong lĩnh vực đất đai 

theo quy định của Chính phủ. 

3. Bộ, ngành, cơ quan có liên quan có trách nhiệm cung cấp kết quả điều tra cơ bản và các dữ 

liệu, thông tin có liên quan đến đất đai cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để cập nhật vào cơ sở 

dữ liệu đất đai quốc gia, hệ thống thông tin đất đai. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương; cung cấp dữ liệu đất đai cho Bộ Tài nguyên và 

Môi trường để tích hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. 

5. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về xây dựng, quản lý, khai thác hệ 

thống thông tin đất đai, điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về xây dựng cơ sở dữ 

liệu, hệ thống thông tin đất đai. 

Chương 10. CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG CÁC LOẠI ĐẤT 

MỤC 1. THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT 

Điều 125. Đất sử dụng ổn định lâu dài 
Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây: 

1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng; 

2. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này; 

3. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên; 

4. Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang 

sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê; 

5. Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 147 của Luật này; đất xây dựng công 

trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính quy định tại khoản 2 Điều 

147 của Luật này; 

6. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; 

7. Đất cơ sở tôn giáo quy định tại Điều 159 của Luật này; 

8. Đất tín ngưỡng; 

9. Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng 

các công trình công cộng khác không có mục đích kinh doanh; 

10. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; 

11. Đất tổ chức kinh tế sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 127 và khoản 2 Điều 128 của Luật 

này. 

Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn 
1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân 

trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và 

khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản 
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xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 

này. 

2. Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết 

thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho 

thuê đất. 

3. Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng 

vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện 

các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án 

đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm. 

Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời 

hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm. 

Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua 

thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở 

gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài. 

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem 

xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này. 

4. Thời hạn cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng 

ngoại giao không quá 99 năm. Khi hết thời hạn, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 

nếu có nhu cầu sử dụng đất thì được Nhà nước xem xét gia hạn hoặc cho thuê đất khác, mỗi lần 

gia hạn không quá thời hạn quy định tại khoản này. 

5. Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, 

phường, thị trấn là không quá 05 năm. 

6. Đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quy định 

tại khoản 2 Điều 147 của Luật này và các công trình công cộng có mục đích kinh doanh là 

không quá 70 năm. 

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem 

xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này. 

7. Đối với thửa đất sử dụng cho nhiều mục đích thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo 

thời hạn của loại đất sử dụng vào mục đích chính. 

8. Thời hạn giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều này được tính từ ngày có quyết định giao 

đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 127. Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất 
1. Thời hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất được 

quy định như sau: 

a) Trường hợp chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác 

thì thời hạn được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. 

Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất; 

b) Trường hợp chuyển đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất 

rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc 

dụng thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài; 

c) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm 

khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hộ gia 

đình, cá nhân sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó theo thời hạn đã được giao, cho thuê. 
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Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất 

nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này nếu có nhu cầu tiếp tục 

sử dụng; 

d) Trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì thời 

hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử 

dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất; 

đ) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang 

đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang 

đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ổn định 

lâu dài. 

2. Thời hạn sử dụng đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư không thuộc khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao khi chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo 

dự án đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 126 của Luật này. 

3. Tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài 

sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn 

sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì tổ chức kinh tế được sử dụng đất ổn định 

lâu dài. 

Điều 128. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất 
1. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời 

hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử 

dụng đất. 

2. Người nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì được 

sử dụng đất ổn định lâu dài. 

MỤC 2. ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

Điều 129. Hạn mức giao đất nông nghiệp 
1. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia 

đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau: 

a) Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc 

khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; 

b) Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác. 

2. Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 10 héc ta đối 

với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 30 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung 

du, miền núi. 

3. Hạn mức giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá 30 héc ta đối với mỗi loại đất: 

a) Đất rừng phòng hộ; 

b) Đất rừng sản xuất. 

4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, 

đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 héc ta. 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng 

cây lâu năm không quá 05 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 25 héc ta 

đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi. 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất rừng sản xuất thì hạn mức giao đất rừng 

sản xuất không quá 25 héc ta. 

5. Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ 

gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản, làm muối không quá hạn mức giao đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 
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này và không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại các 

khoản 1, 2 và 3 Điều này. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc 

nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

6. Hạn mức giao đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi 

trồng thủy sản, làm muối thuộc vùng đệm của rừng đặc dụng cho mỗi hộ gia đình, cá nhân 

được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này. 

7. Đối với diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ngoài xã, phường, 

thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng, nếu là 

đất được giao không thu tiền sử dụng đất thì được tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp của 

mỗi hộ gia đình, cá nhân. 

Cơ quan quản lý đất đai nơi đã giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia 

đình, cá nhân gửi thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đó đăng ký 

hộ khẩu thường trú để tính hạn mức giao đất nông nghiệp. 

8. Diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, 

nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất từ người 

khác, nhận khoán, được Nhà nước cho thuê đất không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp 

quy định tại Điều này. 

Điều 130. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 
1. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 

10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại 

các khoản 1, 2 và 3 Điều 129 của Luật này. 

2. Chính phủ quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, 

cá nhân phù hợp với điều kiện cụ thể theo từng vùng và từng thời kỳ. 

Điều 131. Đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng 
1. Đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân sử dụng gồm đất nông nghiệp được Nhà nước giao, 

cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do thuê quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân khác; do nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật. 

2. Việc sử dụng đất nông nghiệp do Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân được quy định như 

sau: 

a) Hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì 

được tiếp tục sử dụng theo quy định của Luật này; 

b) Đối với những địa phương chưa thực hiện việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy 

định của pháp luật về đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất lập phương án giao đất và 

đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất; 

c) Đối với những địa phương mà Ủy ban nhân dân các cấp đã hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân 

thương lượng điều chỉnh đất cho nhau trong quá trình thực hiện các chính sách, pháp luật về 

đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và đang sử dụng ổn định thì được tiếp tục sử dụng. 

3. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng được quy định như sau: 

a) Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất để bảo tồn bản sắc 

dân tộc gắn với phong tục, tập quán của các dân tộc; 

b) Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm 

bảo vệ đất được giao, được sử dụng đất kết hợp với mục đích sản xuất nông nghiệp và nuôi 

trồng thủy sản, không được chuyển sang sử dụng vào mục đích khác. 

Điều 132. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích 
1. Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập 

quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây 
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hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích 

của địa phương. 

Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà 

nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất 

nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn. 

Đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% 

thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để 

xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản 

xuất. 

2. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào 

các mục đích sau đây: 

a) Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm công trình văn hóa, thể 

dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công 

trình công cộng khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng quy định 

tại điểm a khoản này; 

c) Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương. 

3. Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Điều này thì Ủy 

ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần 

thuê không quá 05 năm. 

Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích 

phải nộp vào ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu 

cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. 

4. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn do Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi có đất quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 133. Đất nông nghiệp do tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng 
1. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm 

muối thì được Nhà nước xem xét cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. 

2. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp 

thì phải rà soát hiện trạng sử dụng đất, lập phương án sử dụng đất. Nội dung phương án sử 

dụng đất phải xác định rõ diện tích, ranh giới sử dụng, diện tích từng loại đất được giữ lại sử 

dụng, thời hạn sử dụng đất, diện tích đất bàn giao cho địa phương. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo việc rà soát, phê duyệt phương án sử dụng 

đất; giao đất, cho thuê đất theo phương án sử dụng đất được phê duyệt; thu hồi diện tích đất 

không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, giao khoán, cho thuê, cho mượn trái pháp luật, 

bị lấn, bị chiếm để tạo quỹ đất giao, cho thuê đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Việc giao 

đất, cho thuê đất phải ưu tiên hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu 

đất sản xuất ở địa phương. 

3. Tổ chức kinh tế đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục 

đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối trước ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành phải chuyển sang thuê đất. 

Điều 134. Đất trồng lúa 
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1. Nhà nước có chính sách bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào 

mục đích phi nông nghiệp. Trường hợp cần thiết phải chuyển một phần diện tích đất trồng lúa 

sang sử dụng vào mục đích khác thì Nhà nước có biện pháp bổ sung diện tích đất hoặc tăng 

hiệu quả sử dụng đất trồng lúa. 

Nhà nước có chính sách hỗ trợ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học và công 

nghệ hiện đại cho vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao. 

2. Người sử dụng đất trồng lúa có trách nhiệm cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất; không 

được chuyển sang sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, 

làm muối và vào mục đích phi nông nghiệp nếu không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cho phép. 

3. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ 

đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên 

trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ. 

Điều 135. Đất rừng sản xuất 
1. Nhà nước giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho tổ chức quản lý rừng để quản lý, bảo 

vệ và phát triển rừng. 

2. Nhà nước giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định sau đây: 

a) Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo hạn mức quy định tại 

điểm b khoản 3 Điều 129 của Luật này để sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp. Đối với 

diện tích đất rừng sản xuất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng vượt hạn mức thì phải chuyển sang 

thuê đất; 

b) Cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư trồng rừng; 

c) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất theo quy định tại 

điểm a và điểm b khoản này thì được sử dụng diện tích đất chưa có rừng để trồng rừng hoặc 

trồng cây lâu năm. 

3. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài sử dụng đất rừng sản xuất được kết hợp kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái - môi 

trường dưới tán rừng. 

4. Đất rừng sản xuất tập trung ở những nơi xa khu dân cư không thể giao trực tiếp cho hộ gia 

đình, cá nhân thì được Nhà nước giao cho tổ chức để bảo vệ và phát triển rừng kết hợp với sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản. 

Điều 136. Đất rừng phòng hộ 
1. Nhà nước giao đất rừng phòng hộ cho tổ chức quản lý rừng phòng hộ để quản lý, bảo vệ, 

khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng rừng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được kết hợp sử dụng đất vào mục đích khác theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. 

2. Tổ chức quản lý rừng phòng hộ giao khoán đất rừng phòng hộ cho hộ gia đình, cá nhân đang 

sinh sống tại đó để bảo vệ, phát triển rừng; Ủy ban nhân dân cấp huyện giao đất ở, đất sản xuất 

nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đó sử dụng. 

3. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu, khả năng bảo vệ, phát triển rừng và đang sinh 

sống trong khu vực rừng phòng hộ mà chưa có tổ chức quản lý và khu vực quy hoạch trồng 

rừng phòng hộ thì được Nhà nước giao đất rừng phòng hộ để bảo vệ, phát triển rừng và được 

kết hợp sử dụng đất vào mục đích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển 

rừng. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho tổ chức kinh tế thuê đất rừng phòng hộ thuộc khu 

vực được kết hợp với kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái - môi trường dưới tán rừng. 
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5. Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng phòng hộ theo quy định của Luật bảo vệ và 

phát triển rừng thì được giao đất rừng phòng hộ để bảo vệ, phát triển rừng; có quyền và nghĩa 

vụ theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng. 

Điều 137. Đất rừng đặc dụng 
1. Nhà nước giao đất rừng đặc dụng cho tổ chức quản lý rừng đặc dụng để quản lý, bảo vệ theo 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được kết 

hợp sử dụng đất vào mục đích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. 

2. Tổ chức quản lý rừng đặc dụng giao khoán ngắn hạn đất rừng đặc dụng trong phân khu bảo 

vệ nghiêm ngặt cho hộ gia đình, cá nhân chưa có điều kiện chuyển ra khỏi khu vực đó để bảo 

vệ rừng. 

3. Tổ chức quản lý rừng đặc dụng giao khoán đất rừng đặc dụng thuộc phân khu phục hồi sinh 

thái cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống ổn định tại khu vực đó để bảo vệ và phát triển rừng. 

4. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất vùng đệm của rừng 

đặc dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, 

thí nghiệm về lâm nghiệp hoặc kết hợp quốc phòng, an ninh theo quy hoạch phát triển rừng của 

vùng đệm và được kết hợp sử dụng đất vào mục đích khác theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ và phát triển rừng. 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho tổ chức kinh tế thuê đất rừng đặc dụng thuộc khu 

vực được kết hợp với kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái - môi trường dưới tán rừng. 

Điều 138. Đất làm muối 
1. Đất làm muối được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân trong hạn mức giao đất tại địa 

phương để sản xuất muối. Trường hợp sử dụng vượt hạn mức thì phải chuyển sang thuê đất. 

Đất làm muối được Nhà nước cho thuê đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư sản xuất muối. 

2. Những vùng đất làm muối có năng suất, chất lượng cao phải được bảo vệ và ưu tiên cho việc 

sản xuất muối. 

3. Nhà nước khuyến khích việc sử dụng những vùng đất có khả năng làm muối để sản xuất 

muối phục vụ cho nhu cầu công nghiệp và đời sống. 

Điều 139. Đất có mặt nước nội địa 
1. Ao, hồ, đầm được Nhà nước giao theo hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào 

mục đích nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp. 

Ao, hồ, đầm được Nhà nước cho thuê đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư 

nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp hoặc nông nghiệp kết hợp với mục đích phi nông 

nghiệp. 

2. Đối với hồ, đầm thuộc địa phận nhiều xã, phường, thị trấn thì việc sử dụng do Ủy ban nhân 

dân cấp huyện quyết định. Đối với hồ, đầm thuộc địa phận nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh thì việc sử dụng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Đối với hồ, đầm thuộc địa 

phận nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì việc sử dụng do Chính phủ quy định. 

Điều 140. Đất có mặt nước ven biển 
1. Đất có mặt nước ven biển được Nhà nước cho thuê đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá 

nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sử 

dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, phi nông 

nghiệp. 

2. Việc sử dụng đất có mặt nước ven biển theo quy định sau đây: 

a) Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Bảo vệ đất, làm tăng sự bồi tụ đất ven biển; 

c) Bảo vệ hệ sinh thái, môi trường và cảnh quan; 

d) Không cản trở việc bảo vệ an ninh quốc gia và giao thông trên biển. 
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Điều 141. Đất bãi bồi ven sông, ven biển 
1. Đất bãi bồi ven sông, ven biển bao gồm đất bãi bồi ven sông, đất cù lao trên sông, đất bãi bồi 

ven biển và đất cù lao trên biển. 

2. Đất bãi bồi ven sông, ven biển thuộc địa phận xã, phường, thị trấn nào thì do Ủy ban nhân 

dân cấp xã đó quản lý. 

Đất bãi bồi ven sông, ven biển thường xuyên được bồi tụ hoặc thường bị sạt lở do Ủy ban nhân 

dân cấp huyện quản lý và bảo vệ. 

3. Đất bãi bồi ven sông, ven biển được Nhà nước cho thuê đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, 

cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để 

thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, phi nông nghiệp. 

4. Hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất bãi bồi ven sông, ven biển trước ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành để sử dụng vào mục đích nông nghiệp thì được tiếp tục sử dụng trong 

thời hạn giao đất còn lại. Khi hết thời hạn giao đất, nếu có nhu cầu sử dụng đất, phù hợp với 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và không 

vi phạm pháp luật về đất đai thì Nhà nước xem xét cho thuê đất. 

5. Nhà nước khuyến khích tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đầu tư đưa đất bãi bồi ven 

sông, ven biển vào sử dụng. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 142. Đất sử dụng cho kinh tế trang trại 
1. Nhà nước khuyến khích hình thức kinh tế trang trại của hộ gia đình, cá nhân nhằm khai thác 

có hiệu quả đất đai để phát triển sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất 

trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối gắn với dịch vụ, chế 

biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

2. Đất sử dụng cho kinh tế trang trại gồm đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất 

trong hạn mức giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản, làm muối quy định tại Điều 129 của Luật này; đất do Nhà nước cho thuê; 

đất do thuê, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho; đất do nhận khoán của tổ chức; 

đất do hộ gia đình, cá nhân góp. 

3. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm kinh tế trang trại được chuyển đổi mục đích sử dụng 

các loại đất theo quy định của pháp luật. 

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm kinh tế trang trại phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp thì được 

tiếp tục sử dụng theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp đất được giao không thu tiền sử dụng đất trong hạn mức cho hộ gia đình, cá 

nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối quy định tại 

khoản 1 Điều 54 của Luật này thì được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 126 của 

Luật này; 

b) Trường hợp đất được giao không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân không trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối khi hết thời hạn được 

giao thì phải chuyển sang thuê đất; 

c) Trường hợp sử dụng đất do được Nhà nước cho thuê, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, 

được tặng cho, nhận khoán của tổ chức; do hộ gia đình, cá nhân góp vốn thì được tiếp tục sử 

dụng theo quy định của Luật này. 

5. Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức kinh tế trang trại để bao chiếm, tích tụ đất đai không vì 

mục đích sản xuất. 

MỤC 3. ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 

Điều 143. Đất ở tại nông thôn 
1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây 

dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông 
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thôn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi 

hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở 

phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương. 

3. Việc phân bổ đất ở tại nông thôn trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đồng bộ với 

quy hoạch các công trình công cộng, công trình sự nghiệp bảo đảm thuận tiện cho sản xuất, đời 

sống của nhân dân, vệ sinh môi trường và theo hướng hiện đại hóa nông thôn. 

4. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện cho những người sống ở nông thôn có chỗ ở trên cơ sở 

tận dụng đất trong những khu dân cư sẵn có, hạn chế việc mở rộng khu dân cư trên đất nông 

nghiệp. 

Điều 144. Đất ở tại đô thị 
1. Đất ở tại đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, 

vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, 

quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Đất ở tại đô thị phải bố trí đồng bộ với đất sử dụng cho mục đích xây dựng các công trình 

công cộng, công trình sự nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị hiện đại. 

3. Nhà nước có quy hoạch sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại đô thị, có chính sách tạo điều kiện 

để những người sống ở đô thị có chỗ ở. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và 

quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng 

nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện 

tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở. 

5. Việc chuyển đất ở sang đất xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh phải phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt và tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường đô thị. 

Điều 145. Đất xây dựng khu chung cư 
1. Đất xây dựng khu chung cư bao gồm đất để xây dựng nhà chung cư, xây dựng các công trình 

phục vụ trực tiếp cho đời sống của những hộ gia đình trong nhà chung cư và các công trình 

phục vụ cộng đồng theo quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt. 

2. Việc quy hoạch đất xây dựng khu chung cư phải bảo đảm đồng bộ với quy hoạch các công 

trình công cộng, bảo vệ môi trường. 

3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ sử dụng đất xây dựng khu chung cư. 

Điều 146. Đất sử dụng để chỉnh trang, phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn 
1. Đất sử dụng để chỉnh trang, phát triển đô thị gồm đất chỉnh trang khu vực nội thành, nội thị 

hiện có; đất được quy hoạch để mở rộng đô thị hoặc phát triển đô thị mới. 

Đất sử dụng để chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn gồm đất chỉnh trang trong khu dân 

cư hiện có, đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất được quy hoạch 

để mở rộng khu dân cư nông thôn. 

2. Việc sử dụng đất để chỉnh trang, phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn phải phù hợp với 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư 

nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc lập và giao cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án theo quy định của 

pháp luật để chỉnh trang hoặc xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới. Đất cho các 

dự án này phải được phân bổ đồng bộ trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho toàn khu vực, 
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bao gồm đất sử dụng để xây dựng kết cấu hạ tầng, đất ở, đất xây dựng các công trình công 

cộng, công trình sự nghiệp, đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 

Khi thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông 

thôn, Nhà nước chủ động thu hồi đất, bao gồm đất để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng và 

đất vùng phụ cận theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. 

4. Cộng đồng dân cư xây dựng, chỉnh trang các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng 

bằng nguồn vốn do nhân dân đóng góp hoặc Nhà nước hỗ trợ thì việc tự nguyện góp quyền sử 

dụng đất, bồi thường hoặc hỗ trợ do cộng đồng dân cư và người sử dụng đất đó thỏa thuận. 

Điều 147. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 
1. Đất xây dựng trụ sở cơ quan gồm đất trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội. 

2. Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các 

ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa 

học và công nghệ, môi trường, ngoại giao và các công trình sự nghiệp khác. 

3. Việc sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải phù hợp với quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm bảo toàn diện 

tích đất được giao, được thuê và phải sử dụng đất đúng mục đích. 

Nghiêm cấm việc sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp vào mục 

đích khác. 

5. Nhà nước khuyến khích việc sử dụng đất vào mục đích phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và 

đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường. 

Điều 148. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh 
1. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh bao gồm đất sử dụng vào các mục đích quy 

định tại Điều 61 của Luật này. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nước đối với đất sử dụng vào mục đích 

quốc phòng, an ninh thuộc địa bàn quản lý hành chính của địa phương. 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quá 

trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh bảo đảm phù hợp 

với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; rà soát, xác định ranh giới 

đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh; xác định vị trí, diện tích đất quốc phòng, an 

ninh không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng không đúng mục đích để bàn giao cho địa phương 

quản lý, sử dụng. 

3. Đối với những khu vực nằm trong quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh 

nhưng chưa có nhu cầu sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì người đang sử dụng đất 

được tiếp tục sử dụng đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

nhưng không được làm biến dạng địa hình tự nhiên. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 149. Đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề 
1. Việc sử dụng đất xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề phải 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Khi quy hoạch, thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất phải đồng thời lập quy hoạch, xây 

dựng khu nhà ở, công trình công cộng nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất phục vụ đời 

sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất. 

2. Nhà nước cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất. Đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất hàng 
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năm thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê 

đất hàng năm; đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì 

người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất một 

lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất hàng năm. 

Nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng 

chung trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất. 

3. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, khu chế xuất được thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng kinh 

doanh kết cấu hạ tầng và có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có các quyền và 

nghĩa vụ quy định tại Điều 174 của Luật này; 

b) Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại 

Điều 175 của Luật này. 

4. Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất phải sử dụng đất 

đúng mục đích đã được xác định, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này. 

5. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư sản xuất, 

kinh doanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất đã được Nhà nước giao đất, 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp 

tục sử dụng đất theo thời hạn còn lại của dự án mà không phải chuyển sang thuê đất. Khi hết 

thời hạn thực hiện dự án nếu có nhu cầu được Nhà nước xem xét cho thuê đất theo quy định 

của Luật này. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 150. Đất sử dụng cho khu công nghệ cao 
1. Đất sử dụng cho khu công nghệ cao theo quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ bao 

gồm các loại đất có chế độ sử dụng khác nhau phục vụ sản xuất, kinh doanh sản phẩm công 

nghệ cao; nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao; đào tạo nhân lực công nghệ cao. 

Khi quy hoạch, thành lập khu công nghệ cao phải đồng thời lập quy hoạch, xây dựng khu nhà 

ở, công trình công cộng nằm ngoài khu công nghệ cao để phục vụ đời sống chuyên gia, người 

lao động làm việc trong khu công nghệ cao. 

2. Ban quản lý khu công nghệ cao được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao đất khu công nghệ cao. 

Ban quản lý khu công nghệ cao được cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất trong khu công nghệ 

cao theo quy định của Luật này. 

3. Ban quản lý khu công nghệ cao lập quy hoạch chi tiết xây dựng của khu công nghệ cao và 

trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất phê duyệt. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao đất cho Ban quản lý khu công nghệ cao để tổ chức xây dựng, 

phát triển khu công nghệ cao theo quy hoạch đã được phê duyệt.  

4. Người sử dụng đất được Ban quản lý khu công nghệ cao cho thuê đất trong khu công nghệ 

cao có các quyền và nghĩa vụ như được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật này. 

5. Doanh nghiệp phát triển khu công nghệ cao, doanh nghiệp phát triển hạ tầng được Ban quản 

lý khu công nghệ cao cho thuê đất; người có nhu cầu sử dụng đất trong khu công nghệ cao 

được thuê lại đất của doanh nghiệp phát triển khu công nghệ cao, doanh nghiệp phát triển hạ 

tầng. 
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6. Người sử dụng đất trong khu công nghệ cao phải sử dụng đất đúng mục đích đã được ghi 

trong hợp đồng thuê đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này. 

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghệ cao thì người nhận chuyển 

nhượng phải tiếp tục sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định. 

7. Nhà nước khuyến khích tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghệ cao và 

khuyến khích tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài sử dụng đất vào mục đích phát triển khoa học và công nghệ. 

8. Việc xác định giá cho thuê đất và tính thu tiền thuê đất trong khu công nghệ cao thực hiện 

theo quy định của Luật này. 

Điều 151. Đất sử dụng cho khu kinh tế 
1. Đất sử dụng cho khu kinh tế bao gồm đất để xây dựng khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu 

được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đất sử dụng cho khu kinh tế là diện 

tích đất sử dụng cho các khu chức năng gồm: khu phi thuế quan, khu bảo thuế, khu chế xuất, 

khu công nghiệp, khu giải trí, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu hành chính và các khu 

chức năng khác phù hợp với đặc điểm của từng khu kinh tế nhằm tạo môi trường đầu tư và 

kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư. 

Việc xây dựng, mở mới các khu kinh tế phải phù hợp với quy hoạch tổng thể hệ thống các khu 

kinh tế trong cả nước. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao đất cho Ban quản lý khu kinh tế để tổ chức xây dựng khu 

kinh tế theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trong quy hoạch chi tiết xây dựng của khu 

kinh tế. 

3. Ban quản lý khu kinh tế có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối 

với diện tích đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi để giao cho mình trước khi 

giao lại đất, cho thuê đất. Ban quản lý khu kinh tế được giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, 

giao lại đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người có nhu cầu sử dụng đất trong 

các khu chức năng của khu kinh tế theo quy định tại các Điều 54, 55 và 56 của Luật này. 

Thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh trong khu kinh tế là không quá 70 năm. 

4. Người sử dụng đất trong khu kinh tế được đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, kết cấu hạ 

tầng, được sản xuất, kinh doanh, hoạt động dịch vụ và có các quyền, nghĩa vụ như sau: 

a) Trường hợp được Ban quản lý khu kinh tế giao lại đất trong khu kinh tế thì có các quyền và 

nghĩa vụ như được Nhà nước giao đất theo quy định của Luật này; 

b) Trường hợp được Ban quản lý khu kinh tế cho thuê đất trong khu kinh tế thì có các quyền và 

nghĩa vụ như được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật này. 

5. Nhà nước khuyến khích đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế và 

khuyến khích sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế. 

6. Chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong khu kinh tế được áp 

dụng đối với từng loại đất theo quy định của Luật này. 

7. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào sản 

xuất, kinh doanh trong khu kinh tế đã được Nhà nước giao đất, nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất của tổ chức kinh tế khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước ngày Luật này 

có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn còn lại của dự án, không phải 

chuyển sang thuê đất. Khi hết thời hạn thực hiện dự án, nếu có nhu cầu được Ban quản lý khu 

kinh tế xem xét cho thuê đất theo quy định của Luật này. 

8. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 152. Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 
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1. Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản bao gồm đất để thăm dò, khai thác, chế biến khoáng 

sản và khu vực các công trình phụ trợ cho hoạt động khoáng sản và hành lang an toàn trong 

hoạt động khoáng sản. 

2. Đất để thăm dò, khai thác khoáng sản được Nhà nước cho thuê đối với tổ chức, cá nhân, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép thực 

hiện dự án thăm dò, khai thác khoáng sản. 

Đất để làm mặt bằng chế biến khoáng sản thuộc loại đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 

có chế độ sử dụng đất như đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp quy 

định tại Điều 153 của Luật này. 

3. Việc sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản phải tuân theo các quy định sau đây: 

a) Có giấy phép hoạt động khoáng sản và quyết định cho thuê đất để thăm dò, khai thác khoáng 

sản hoặc quyết định cho thuê đất để làm mặt bằng chế biến khoáng sản của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền theo quy định của Chính phủ; 

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý chất thải và các biện pháp khác để không 

gây thiệt hại cho người sử dụng đất trong khu vực và xung quanh; 

c) Sử dụng đất phù hợp với tiến độ thăm dò, khai thác khoáng sản; người sử dụng đất có trách 

nhiệm trả lại đất đúng với tiến độ thăm dò, khai thác khoáng sản và trạng thái lớp đất mặt được 

quy định trong hợp đồng thuê đất; 

d) Trường hợp thăm dò, khai thác khoáng sản mà không sử dụng lớp đất mặt hoặc không ảnh 

hưởng đến việc sử dụng mặt đất thì không phải thuê đất mặt. 

Điều 153. Đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
1. Đất thương mại, dịch vụ bao gồm đất xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các 

công trình khác phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ. 

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp bao gồm đất để xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất. 

2. Việc sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phải phù hợp với 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư 

nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định về bảo vệ môi 

trường. 

3. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất, thuê 

đất, thuê lại đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân 

khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; thuê đất, thuê lại đất của tổ chức kinh 

tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khác; thuê lại đất gắn với kết 

cấu hạ tầng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này còn được nhận thừa kế, được tặng 

cho quyền sử dụng đất để làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thương mại, 

dịch vụ. 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; thuê đất, thuê lại đất của tổ chức 

kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Điều 154. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 
1. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm bao gồm đất, đất có mặt nước để khai thác 

nguyên liệu và đất làm mặt bằng để chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm. 
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Việc sử dụng đất để khai thác nguyên liệu cho sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải tận dụng 

các loại đất đồi, gò không canh tác, đất bãi hoang, đất lòng sông hoặc ao, hồ cần khơi sâu, đất 

ven sông ngòi không sản xuất nông nghiệp, đất đê bối không còn sử dụng, đất do cải tạo đồng 

ruộng. 

2. Đất, đất có mặt nước để khai thác nguyên liệu được Nhà nước cho thuê đối với hộ gia đình, 

cá nhân được phép khai thác nguyên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đối với tổ 

chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

được phép thực hiện dự án đầu tư khai thác nguyên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm. 

Đất để làm mặt bằng sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm thuộc loại đất sản xuất, kinh 

doanh phi nông nghiệp có chế độ sử dụng đất như đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp quy định tại Điều 153 của Luật này. 

3. Việc sử dụng đất để sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm phải tuân theo các quy định sau 

đây: 

a) Có quyết định cho thuê đất vào mục đích khai thác nguyên liệu, chế biến, sản xuất vật liệu 

xây dựng, làm đồ gốm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Thực hiện các biện pháp cần thiết để không gây thiệt hại cho sản xuất, đời sống và ảnh 

hưởng xấu đến môi trường, dòng chảy, giao thông; 

c) Người sử dụng đất có trách nhiệm trả lại đất đúng với tiến độ khai thác nguyên liệu và trạng 

thái mặt đất được quy định trong hợp đồng thuê đất. 

4. Nghiêm cấm sử dụng những loại đất sau đây để khai thác làm nguyên liệu cho sản xuất gạch 

ngói, làm đồ gốm: 

a) Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định bảo vệ; 

b) Đất nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình. 

5. Trong quá trình sử dụng đất để khai thác nguyên liệu cho sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm, 

người sử dụng đất phải áp dụng các biện pháp công nghệ thích hợp để khai thác, sử dụng đất 

hợp lý, tiết kiệm; phải thực hiện các biện pháp cần thiết để không gây thiệt hại cho sản xuất, 

đời sống của những người sử dụng đất xung quanh và không ảnh hưởng xấu đến môi trường. 

Điều 155. Đất sử dụng vào mục đích công cộng; đất để thực hiện dự án xây dựng - chuyển 

giao và dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao 
1. Việc sử dụng đất vào mục đích công cộng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Đối với đất sử dụng vào mục đích công cộng phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng, trong đó 

phân định rõ các khu chức năng sử dụng vào mục đích công cộng không có mục đích kinh 

doanh và các khu chức năng sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh. 

Đối với đất thuộc khu chức năng không có mục đích kinh doanh thì Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 54 của Luật này; có mục đích kinh doanh thì Nhà 

nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật này. 

3. Nhà nước giao cho nhà đầu tư quản lý diện tích đất để thực hiện dự án xây dựng - chuyển 

giao (BT); giao đất hoặc cho thuê đất đối với nhà đầu tư để thực hiện dự án xây dựng - kinh 

doanh - chuyển giao (BOT) và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 156. Đất cảng hàng không, sân bay dân dụng 
1. Đất phục vụ cho hoạt động hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay bao gồm: 

a) Đất xây dựng trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước hoạt động thường xuyên tại cảng hàng 

không, sân bay; 
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b) Đất xây dựng các hạng mục thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay gồm đất để xây 

dựng đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, cơ sở bảo đảm hoạt động bay, bảo đảm an 

ninh hàng không, khẩn nguy sân bay, hàng rào, đường công vụ, đường giao thông nội cảng và 

các công trình, khu phụ trợ khác của sân bay; 

c) Đất xây dựng cơ sở, công trình phục vụ kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, 

sân bay; 

d) Đất xây dựng công trình phục vụ kinh doanh dịch vụ phi hàng không. 

2. Cảng vụ hàng không được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao đất theo quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất và quy hoạch cảng hàng không, sân bay đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

phục vụ hoạt động hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay được cấp cho Cảng vụ 

hàng không. 

3. Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan quản lý nhà nước về hàng không 

dân dụng phê duyệt, Cảng vụ hàng không giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất 

theo quy định sau đây: 

a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với đất quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 

này; 

b) Cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 

Điều này. Việc tính tiền thuê đất và thu tiền thuê đất được thực hiện theo quy định của Luật 

này. 

4. Tổ chức, cá nhân sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay có các quyền và nghĩa vụ sau 

đây: 

a) Sử dụng đất đúng mục đích; không được chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê 

quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; 

b) Được dùng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê để thế chấp tại tổ chức tín 

dụng được phép hoạt động tại Việt Nam; được bán, cho thuê tài sản, góp vốn bằng tài sản thuộc 

sở hữu của mình gắn liền với đất thuê. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 157. Đất xây dựng các công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn 
1. Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn bao gồm đất xây dựng các 

hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý 

chất thải, hệ thống dẫn điện, dẫn xăng dầu, dẫn khí, thông tin liên lạc và đất thuộc hành lang 

bảo vệ an toàn các công trình này. 

2. Việc sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải bảo đảm 

kết hợp khai thác cả phần trên không và trong lòng đất, bố trí kết hợp các loại công trình trên 

cùng một khu đất nhằm tiết kiệm đất và phải tuân theo các quy định của pháp luật chuyên 

ngành có liên quan về bảo vệ an toàn công trình. 

3. Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang bảo vệ an 

toàn công trình thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không 

được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình. 

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công 

trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà 

nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật. 

4. Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm 

công bố công khai mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình, chịu trách nhiệm chính về 

việc bảo vệ an toàn công trình; trường hợp hành lang bảo vệ an toàn công trình bị lấn, chiếm, 

sử dụng trái phép thì phải kịp thời báo cáo và yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hành lang 

bảo vệ an toàn bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép để xử lý. 
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5. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm phối 

hợp với cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo 

vệ an toàn công trình; công bố công khai mốc giới sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn 

công trình; kịp thời xử lý những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ an 

toàn công trình. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 158. Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 
1. Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định bảo vệ thì phải được quản lý nghiêm ngặt theo quy định sau đây: 

a) Đối với đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh do tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư trực tiếp quản lý theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa thì tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đó chịu trách nhiệm chính trong việc sử dụng đất 

có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

b) Đối với đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh không thuộc quy định tại điểm 

a khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 

chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh; 

c) Đối với đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh bị lấn, bị chiếm, sử dụng không 

đúng mục đích, sử dụng trái pháp luật thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có trách 

nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. 

2. Trong trường hợp đặc biệt cần thiết phải sử dụng đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh vào mục đích khác thì việc chuyển mục đích phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải có văn bản chấp thuận 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định xếp hạng đối với di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh đó. 

Điều 159. Đất cơ sở tôn giáo 
1. Đất cơ sở tôn giáo gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm 

phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở 

khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào chính sách tôn giáo của Nhà nước, quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết định diện tích đất 

giao cho cơ sở tôn giáo. 

Điều 160. Đất tín ngưỡng 
1. Đất tín ngưỡng bao gồm đất có công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ. 

2. Việc sử dụng đất tín ngưỡng phải đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Việc xây dựng, mở rộng các công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ của cộng 

đồng phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 161. Đất xây dựng công trình ngầm 
1. Việc sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm phải phù hợp với quy hoạch xây dựng công 

trình ngầm, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất để xây dựng công trình ngầm 

theo quy định của Chính phủ. 

Điều 162. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 
1. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa phải quy hoạch thành khu tập trung, phù hợp với quy hoạch 

sử dụng đất, xa khu dân cư, thuận tiện cho việc chôn cất, thăm viếng, hợp vệ sinh, bảo đảm môi 

trường và tiết kiệm đất. 
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2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng 

đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa bảo đảm tiết kiệm và có chính sách khuyến 

khích việc an táng không sử dụng đất. 

3. Nghiêm cấm việc lập nghĩa trang, nghĩa địa trái với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 163. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng 
1. Căn cứ vào mục đích sử dụng chủ yếu đã xác định, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt 

nước chuyên dùng được quản lý và sử dụng theo quy định sau đây: 

a) Nhà nước giao cho tổ chức để quản lý kết hợp sử dụng, khai thác đất có mặt nước chuyên 

dùng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng và khai thác 

thủy sản; 

b) Nhà nước cho thuê đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối thu tiền thuê đất hàng năm đối với tổ 

chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để nuôi trồng thủy sản; 

c) Nhà nước cho thuê đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối thu tiền thuê đất hàng năm đối với người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án 

đầu tư nuôi trồng thủy sản. 

2. Việc khai thác, sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng phải bảo 

đảm không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng chủ yếu đã được xác định; phải tuân theo quy 

định về kỹ thuật của các ngành, lĩnh vực có liên quan và các quy định về bảo vệ cảnh quan, môi 

trường; không làm cản trở dòng chảy tự nhiên; không gây cản trở giao thông đường thủy. 

MỤC 4. ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG 

Điều 164. Quản lý đất chưa sử dụng 
1. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý, bảo vệ đất chưa sử dụng tại địa phương và 

đăng ký vào hồ sơ địa chính. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý đất chưa sử dụng tại các đảo chưa có người ở. 

3. Việc quản lý đất chưa sử dụng được thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

Điều 165. Đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 
1. Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt, Ủy ban nhân dân các cấp có kế hoạch đầu tư, khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để đưa 

đất chưa sử dụng vào sử dụng. 

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư để đưa đất chưa sử dụng vào sử 

dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt. 

3. Đối với diện tích đất được quy hoạch sử dụng vào mục đích nông nghiệp thì ưu tiên giao cho 

hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối 

tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất. 

Chương 11.QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

MỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 166. Quyền chung của người sử dụng đất 
1. Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất. 

2. Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất. 

3. Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp. 

4. Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp. 

5. Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của 

mình. 

6. Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này. 

7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình 

và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai. 
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Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, 

thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất 
1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê 

lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này. 

2. Nhóm người sử dụng đất mà có chung quyền sử dụng đất thì có các quyền và nghĩa vụ như 

sau: 

a) Nhóm người sử dụng đất gồm hộ gia đình, cá nhân thì có quyền và nghĩa vụ như quyền và 

nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật này. 

Trường hợp trong nhóm người sử dụng đất có thành viên là tổ chức kinh tế thì có quyền và 

nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế theo quy định của Luật này; 

b) Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho 

từng thành viên trong nhóm, nếu từng thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần 

quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định, làm thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và 

được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật này. 

Trường hợp quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất không phân chia được theo phần 

thì ủy quyền cho người đại diện để thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhóm người sử dụng đất. 

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất 

được thực hiện như sau: 

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp 

kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này; 

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên 

hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công 

chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên; 

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được 

công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự; 

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện 

tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất 
1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng 

cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển 

đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có 

quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử 

dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa 

vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền. 

2. Thời điểm người thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng 

kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê; chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời chuyển 

nhượng toàn bộ dự án đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc 

cho thuê sau khi có Giấy chứng nhận và có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 194 của Luật 

này. 

Điều 169. Nhận quyền sử dụng đất 
1. Người nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau: 

a) Hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thông qua chuyển 

đổi quyền sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 179 của Luật này; 
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b) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại Điều 191 của Luật này; người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công 

nghệ cao, khu kinh tế. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn 

đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ; 

c) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông 

qua nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 và điểm e 

khoản 1 Điều 179 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 191 của Luật này; 

d) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông 

qua nhận thừa kế quyền sử dụng đất; 

đ) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy 

định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, 

thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận 

quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở; 

e) Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp liên doanh nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận 

góp vốn bằng quyền sử dụng đất; 

g) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất; doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất để thực hiện 

các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; 

h) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

có chức năng ngoại giao được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước cho thuê đất; 

i) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo được nhận quyền sử dụng 

đất thông qua việc Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với đất đang được sử dụng ổn 

định; 

k) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất 

đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp 

để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, 

khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành 

án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng 

đất phù hợp với pháp luật; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật 

đối với hộ gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung; 

l) Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, được nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành 

về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; quyết định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, 

quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã 

được thi hành; 

m) Tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sáp nhập theo 

quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc văn bản về việc chia tách hoặc sáp nhập tổ 

chức kinh tế phù hợp với pháp luật được nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức là pháp nhân bị 

chia tách hoặc sáp nhập. 

2. Hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phụ thuộc vào nơi 

cư trú, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 191 và Điều 192 của Luật này. 

Điều 170. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất 
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1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong 

lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo 

các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho 

thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật. 

3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

4. Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất. 

5. Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của 

người sử dụng đất có liên quan. 

6. Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất. 

7. Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng. 

Điều 171. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề 
1. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi; cấp, thoát nước; 

tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các 

nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề. 

2. Việc xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thực hiện theo quy định của 

pháp luật dân sự và phải thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 95 của Luật này. 

Điều 172. Quyền lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất 
1. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 1 

Điều 56 của Luật này được lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê đất 

trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. 

2. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước 

cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho 

cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết 

định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian 

thuê theo quy định của Luật này. 

MỤC 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC SỬ DỤNG ĐẤT 

Điều 173. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng 

đất 
1. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ chung 

quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này. 

2. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền chuyển đổi, 

chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất; không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. 

Điều 174. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, 

cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 
1. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê 

đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 

170 của Luật này. 

2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê 

đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn 

có các quyền sau đây: 

a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất; 

b) Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường 

hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản 
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thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền 

thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; 

c) Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân 

cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho nhà tình nghĩa 

gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; 

d) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ 

chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam; 

đ) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác 

sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất 

một lần cho cả thời gian thuê mà tiền thuê đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà 

nước thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; việc thực hiện các 

quyền phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Trường hợp tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được Nhà nước cho thuê đất trả tiền 

thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà tiền thuê đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà 

nước thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 173 của Luật này. 

4. Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một 

lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có các 

quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng kinh doanh 

nhà ở mà được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ theo 

quy định của pháp luật về đất đai như trường hợp không được miễn hoặc không được giảm tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất; 

b) Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư vì mục đích lợi 

nhuận không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này mà được giảm tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai như trường hợp 

không được miễn hoặc không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với loại đất có mục 

đích sử dụng tương ứng; 

c) Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư vì mục đích lợi 

nhuận không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này mà được miễn tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai như trường hợp 

Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với loại đất có mục đích sử dụng tương 

ứng. 

Điều 175. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất 

thuê trả tiền thuê đất hàng năm 
1. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất 

hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này; 

b) Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được 

phép hoạt động tại Việt Nam; 

c) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại 

Điều 189 của Luật này; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích 

đã được xác định; 

d) Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận góp vốn bằng 

tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định; 

đ) Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được 

xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết 
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cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, 

khu kinh tế. 

2. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất thì có các quyền và nghĩa vụ theo 

quy định của pháp luật về dân sự. 

Điều 176. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất 
1. Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất có 

quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này. 

2. Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc do được Nhà nước 

giao có thu tiền sử dụng đất hoặc Nhà nước cho thuê đất trả trước tiền một lần cho cả thời gian 

thuê mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì có 

quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 174 của Luật này. 

3. Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp 

luật thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Trường hợp nhận chuyển nhượng và không chuyển mục đích sử dụng đất thì có quyền và 

nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 174 của Luật này; 

b) Trường hợp nhận chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất mà thuộc trường hợp 

được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho 

cả thời gian thuê thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 174 của Luật này; 

c) Trường hợp nhận chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất mà thuộc trường hợp 

được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại 

Điều 175 của Luật này. 

4. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không thu tiền sử dụng đất sang đất có thu tiền sử 

dụng đất hoặc cho thuê đất được quy định như sau: 

a) Trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê 

đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 

2 Điều 174 của Luật này; 

b) Trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thì có 

quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 175 của Luật này. 

Điều 177. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; 

quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế khi giải thể, phá sản 
1. Tổ chức kinh tế nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh 

tế khác thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 174 của Luật này trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Đất của tổ chức kinh tế góp vốn có nguồn gốc do được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng 

đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, do nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 

b) Đất của hộ gia đình, cá nhân góp vốn mà không phải là đất được Nhà nước cho thuê trả tiền 

thuê đất hàng năm. 

2. Quyền sử dụng đất của hợp tác xã khi giải thể, phá sản thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Đối với đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; được Nhà nước giao đất có 

thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, do mua tài sản gắn liền với đất hoặc nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền mua tài sản 

gắn liền với đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà 

nước thì Nhà nước thu hồi đất đó; 

b) Đối với đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền một lần cho cả 

thời gian thuê, do mua tài sản gắn liền với đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
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hợp pháp từ người khác mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền mua tài sản gắn liền với đất, 

tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; đất 

do thành viên góp quyền sử dụng vào hợp tác xã thì Nhà nước không thu hồi đất, quyền sử 

dụng đất đó là của hợp tác xã và được xử lý theo điều lệ của hợp tác xã, nghị quyết của đại hội 

thành viên. 

3. Quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế là doanh nghiệp khi giải thể, phá sản được xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 178. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được thuê đất để xây dựng công trình 

ngầm 
Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng công trình ngầm thì có các 

quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền và nghĩa vụ 

như tổ chức kinh tế quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 174 của Luật này; 

2. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì có quyền và nghĩa vụ như tổ chức kinh tế 

quy định tại khoản 1 Điều 175 của Luật này. 

MỤC 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN 

CƯ SỬ DỤNG ĐẤT 

Điều 179. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 
1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được 

Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian 

thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, 

nhận tặng cho, nhận thừa kế thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này; 

b) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia 

đình, cá nhân khác; 

c) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 

d) Cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư tại 

Việt Nam thuê quyền sử dụng đất; 

đ) Cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc 

theo pháp luật. 

Hộ gia đình được Nhà nước giao đất, nếu trong hộ có thành viên chết thì quyền sử dụng đất của 

thành viên đó được để thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. 

Trường hợp người được thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy 

định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này thì được nhận thừa kế quyền sử dụng đất; nếu không 

thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này thì được hưởng giá trị của phần 

thừa kế đó; 

e) Tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Luật này; tặng 

cho quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này; 

g) Thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ 

chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật; 

h) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh; 

i) Trường hợp đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án thì có quyền tự đầu tư trên đất hoặc 

cho chủ đầu tư dự án thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với chủ đầu tư 

dự án để thực hiện dự án theo quy định của Chính phủ. 

2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền 

và nghĩa vụ sau đây: 

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này; 
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b) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua tài sản được Nhà nước 

tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định; 

c) Để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận thừa 

kế, người được tặng cho tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được 

xác định; 

d) Cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê theo quy định của pháp luật về 

dân sự; 

đ) Thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng được 

phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp 

luật; 

e) Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê đất với 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh 

doanh; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã 

được xác định. 

3. Hộ gia đình, cá nhân thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất thì 

có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền 

và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm thì có quyền và nghĩa vụ quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

4. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà được miễn, giảm tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ như trường hợp không được miễn, không được giảm 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 

5. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều này thì có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về dân 

sự. 

Điều 180. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ 

loại đất không thu tiền sử dụng đất sang loại đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất 
1. Hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất không thu tiền sử dụng đất 

sang loại đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại 

Điều 166 và Điều 170 của Luật này. 

2. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không thu tiền sử dụng đất sang đất có thu 

tiền sử dụng đất hoặc thuê đất được quy định như sau: 

a) Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất thu tiền thuê đất 

một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 179 của Luật 

này; 

b) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thì có quyền và nghĩa 

vụ quy định tại khoản 2 Điều 179 của Luật này. 

Điều 181. Quyền và nghĩa vụ của cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất 
1. Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 

166 và Điều 170 của Luật này. 

2. Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho 

thuê, tặng cho quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 

MỤC 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC 

NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỜC NGOÀI CÓ CHỨC NĂNG NGOẠI GIAO, DOANH 

NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI SỬ DỤNG ĐẤT 

Điều 182. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao 
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1. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất tại Việt Nam có các quyền và 

nghĩa vụ sau đây: 

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này; 

b) Xây dựng các công trình trên đất theo giấy phép của cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm 

quyền; 

c) Sở hữu công trình do mình xây dựng trên đất thuê trong thời hạn thuê đất. 

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy 

định khác thì tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao có quyền và nghĩa vụ theo điều ước 

quốc tế đó. 

Điều 183. Quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam 
1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đầu tư tại Việt Nam được Nhà nước Việt Nam 

giao đất có thu tiền sử dụng đất có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này; 

b) Quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 174 của Luật này. 

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà 

nước Việt Nam cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này; 

b) Thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng 

được phép hoạt động tại Việt Nam; góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với 

đất thuê, người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước cho thuê đất theo đúng mục đích đã 

được xác định trong thời hạn còn lại; 

c) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại 

Điều 189 của Luật này; 

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

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà 

nước Việt Nam cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước Việt Nam giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện 

dự án có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này; 

b) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất trong thời 

hạn sử dụng đất; 

c) Cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất 

trong thời hạn sử dụng đất; 

d) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ 

chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam trong thời hạn sử dụng đất; 

đ) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác 

sản xuất, kinh doanh trong thời hạn sử dụng đất. 

4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có sử dụng đất được hình thành do nhà đầu tư nước 

ngoài mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hình thành do nhận chuyển nhượng cổ 

phần là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài mà nhà đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ cổ phần chi phối theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có các quyền và nghĩa vụ quy định tại 

khoản 2, khoản 3 Điều này tương ứng với hình thức nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 

b) Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hình thành do nhận chuyển nhượng cổ 

phần là doanh nghiệp mà bên Việt Nam chiếm tỷ lệ cổ phần chi phối theo quy định của pháp 

luật về doanh nghiệp thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyền và nghĩa vụ như tổ 

chức kinh tế quy định tại Điều 174 và Điều 175 của Luật này. 
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5. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất 

để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trả tiền thuê 

đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có 

quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 4 Điều 174 của Luật này. 

Điều 184. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp liên doanh sử dụng đất do nhận góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất; doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được chuyển đổi từ 

doanh nghiệp liên doanh 
1. Doanh nghiệp liên doanh giữa tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài với tổ chức kinh tế mà tổ chức kinh tế góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

thì doanh nghiệp liên doanh có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 174 của Luật này trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Đất của tổ chức kinh tế góp vốn do được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất 

trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp không 

có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; 

b) Đất của tổ chức kinh tế góp vốn do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phải là 

đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm mà tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng 

không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. 

2. Doanh nghiệp nhà nước được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà 

được sử dụng giá trị quyền sử dụng đất như ngân sách nhà nước cấp cho doanh nghiệp, không 

phải ghi nhận nợ và không phải hoàn trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai để 

góp vốn liên doanh với tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì doanh nghiệp liên doanh có 

quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 174 của Luật này. Giá trị quyền sử dụng đất là phần vốn của 

Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp liên doanh. 

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho 

thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà góp vốn bằng quyền sử dụng đất với 

tư cách là tổ chức kinh tế trong nước vào liên doanh với tổ chức nước ngoài, cá nhân nước 

ngoài thì doanh nghiệp liên doanh có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 174 của Luật này. 

4. Doanh nghiệp liên doanh mà bên Việt Nam góp vốn bằng quyền sử dụng đất nay chuyển 

thành doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 183 của Luật này đối với trường hợp 

quyền sử dụng đất do nhận góp vốn trước đó không thuộc trường hợp được sử dụng để thực 

hiện các dự án đầu tư nhà ở để bán và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được Nhà nước cho 

thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này; 

b) Quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 183 của Luật này đối với trường hợp 

quyền sử dụng đất do nhận góp vốn trước đó không thuộc trường hợp được sử dụng để thực 

hiện các dự án đầu tư nhà ở để bán và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được Nhà nước cho 

thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của 

Luật này; 

c) Quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 183 của Luật này đối với trường hợp 

quyền sử dụng đất do nhận góp vốn trước đó được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư nhà ở 

để bán và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 

3 Điều 55 của Luật này. 

Điều 185. Quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế 

xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế 
1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và có quyền, 

nghĩa vụ theo quy định tại Điều 174 của Luật này. 
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2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất, 

thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu 

kinh tế có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Trường hợp trả tiền thuê đất, thuê lại đất một lần cho cả thời gian thuê, thuê lại thì có quyền 

và nghĩa vụ quy định tại Điều 174 của Luật này; 

b) Trường hợp trả tiền thuê đất, thuê lại đất hàng năm thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại 

Điều 175 của Luật này. 

Điều 186. Quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt 

Nam 
1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng có quyền sở hữu nhà ở theo quy 

định của pháp luật về nhà ở thì có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt 

Nam. 

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở 

tại Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này; 

b) Chuyển quyền sử dụng đất ở khi bán, tặng cho, để thừa kế, đổi nhà ở cho tổ chức, cá nhân 

trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 

để ở; tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở cho Nhà nước, cộng đồng dân cư, tặng 

cho nhà tình nghĩa theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Luật này. Trường hợp tặng 

cho, để thừa kế cho đối tượng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì đối tượng 

này chỉ được hưởng giá trị của nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở; 

c) Thế chấp nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động 

tại Việt Nam; 

d) Cho thuê, ủy quyền quản lý nhà ở trong thời gian không sử dụng. 

3. Trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác 

gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không 

thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam quy định tại 

khoản 1 Điều này thì người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được 

tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế theo quy định sau đây: 

a) Trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế được đứng tên 

là bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 

b) Trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất thì người được tặng cho phải là đối tượng 

được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 179 của Luật này và phù hợp với quy định của pháp 

luật về nhà ở, trong đó người nhận thừa kế được đứng tên là bên tặng cho trong hợp đồng hoặc 

văn bản cam kết tặng cho; 

c) Trong trường hợp chưa chuyển nhượng hoặc chưa tặng cho quyền sử dụng đất thì người 

nhận thừa kế hoặc người đại diện có văn bản ủy quyền theo quy định nộp hồ sơ về việc nhận 

thừa kế tại cơ quan đăng ký đất đai để cập nhật vào Sổ địa chính. 

4. Trường hợp trong số những người nhận thừa kế có người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam còn 

những người khác thuộc diện được nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật 

về đất đai mà chưa phân chia thừa kế quyền sử dụng đất cho từng người nhận thừa kế thì những 

người nhận thừa kế hoặc người đại diện có văn bản ủy quyền theo quy định nộp hồ sơ về việc 

nhận thừa kế tại cơ quan đăng ký đất đai để cập nhật vào sổ địa chính. 

Sau khi giải quyết xong việc phân chia thừa kế thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người thuộc đối tượng được cấp Giấy 
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chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đối với 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với 

quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì phần thừa kế được giải quyết theo quy định tại khoản 3 

Điều này. 

5. Người nhận thừa kế trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 và khoản 4 Điều này 

được ủy quyền bằng văn bản cho người trông nom hoặc tạm sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ 

theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 187. Quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài thuê đất để xây dựng công trình ngầm 
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư xây 

dựng công trình ngầm được Nhà nước cho thuê đất có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền và nghĩa vụ 

quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 183 của Luật này; 

2. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 

2 và khoản 5 Điều 183 của Luật này. 

MỤC 5. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê 

lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất 
1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê 

lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các 

điều kiện sau đây: 

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa 

kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này; 

b) Đất không có tranh chấp; 

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; 

d) Trong thời hạn sử dụng đất. 

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các 

quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; 

quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện 

theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này. 

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền 

sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có 

hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. 

Điều 189. Điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền 

thuê đất hàng năm 
1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài được bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các 

điều kiện sau đây: 

a) Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

b) Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được 

phê duyệt, chấp thuận. 

2. Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư; 

b) Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư; 

c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao 

đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó. 

3. Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại 

theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án. 
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4. Đối với trường hợp thuê đất để thực hiện dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng thì thực 

hiện theo quy định tại Điều 194 của Luật này. 

Điều 190. Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp 
Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận 

chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì chỉ 

được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia 

đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ 

việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. 

Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng 

đất 
1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận 

tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, 

tặng cho quyền sử dụng đất. 

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử 

dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt. 

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, 

nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. 

4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, 

đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu 

phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng đó. 

 

Điều 192. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 

có điều kiện 
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu 

phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó 

thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó. 

2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực 

rừng phòng hộ thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông 

nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó. 

3. Hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ 

trợ của Nhà nước thì được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm, kể từ ngày 

có quyết định giao đất theo quy định của Chính phủ. 

Điều 193. Điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông 

nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 
Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử 

dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi có 

đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận 

chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án; 

2. Mục đích sử dụng đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử 

dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt; 

3. Đối với đất chuyên trồng lúa nước thì phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 134 của 

Luật này. 
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Điều 194. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc 

cho thuê 
1. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở được 

thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy định của Chính phủ về điều kiện loại đô thị để cho 

phép chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất dưới hình thức phân lô sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và nghĩa vụ 

tài chính về đất đai; 

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở thì được chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất gắn với việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khi đã có Giấy chứng nhận. 

Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thực hiện dự án đầu tư đúng theo tiến độ 

đã được phê duyệt. 

2. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 188 của Luật này; 

b) Dự án phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong 

dự án đã được phê duyệt. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Chương 12. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 

Điều 195. Các thủ tục hành chính về đất đai 
1. Các thủ tục hành chính về đất đai bao gồm: 

a) Thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 

b) Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

c) Thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; 

d) Thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất; 

đ) Thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thi hành quyết định 

thu hồi đất; 

e) Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ quan hành 

chính; 

g) Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 196. Công khai thủ tục hành chính về đất đai 
1. Nội dung công khai thủ tục hành chính về đất đai bao gồm: 

a) Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; 

b) Thời gian giải quyết đối với mỗi thủ tục hành chính; 

c) Thành phần hồ sơ đối với từng thủ tục hành chính; 

d) Quy trình và trách nhiệm giải quyết từng loại thủ tục hành chính; 

đ) Nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí phải nộp đối với từng thủ tục hành chính. 

2. Việc công khai về các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện bằng hình thức 

niêm yết thường xuyên tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; đăng trên trang thông 

tin điện tử cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, trang thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Điều 197. Thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 
1. Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp trong chỉ 

đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, bảo đảm thống nhất giữa 

thủ tục hành chính về đất đai với các thủ tục hành chính khác có liên quan. 
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2. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện 

thủ tục hành chính tại địa phương; quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan ở địa 

phương để giải quyết thủ tục hành chính về đất đai và các thủ tục hành chính khác có liên quan. 

3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính về đất đai phải thực hiện đúng trình tự, 

thủ tục theo quy định. 

4. Người sử dụng đất và người khác có liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ trình tự, thủ 

tục hành chính về đất đai và các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

Chương 13. GIÁM SÁT, THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ 

CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI 

MỤC 1. GIÁM SÁT, THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 

Điều 198. Giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận về việc quản lý và sử dụng đất đai 
1. Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện quyền giám sát về quản lý và sử dụng đất đai 

theo quy định của Hiến pháp và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Luật tổ chức Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân. 

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện quyền giám sát 

về quản lý và sử dụng đất đai theo quy định của Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 199. Giám sát của công dân đối với việc quản lý, sử dụng đất đai 
1. Công dân có quyền tự mình hoặc thông qua các tổ chức đại diện thực hiện quyền giám sát và 

phản ánh các sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai. 

2. Việc giám sát và phản ánh phải bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật; không 

được lợi dụng quyền giám sát để khiếu nại, tố cáo không đúng quy định của pháp luật, làm mất 

trật tự xã hội; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác các thông tin do mình phản 

ánh. 

3. Nội dung giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất đai: 

a) Việc lập, điều chỉnh, công bố, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

b) Việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; 

c) Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

d) Việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

đ) Việc thu, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế liên quan đến đất đai; định giá đất; 

e) Việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người sử dụng 

đất. 

4. Hình thức giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất đai: 

a) Trực tiếp thực hiện quyền giám sát thông qua việc phản ánh, gửi đơn kiến nghị đến các cơ 

quan, người có thẩm quyền giải quyết; 

b) Gửi đơn kiến nghị đến các tổ chức đại diện được pháp luật công nhận để các tổ chức này 

thực hiện việc giám sát. 

5. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được ý kiến của công dân và tổ 

chức đại diện cho người dân: 

a) Kiểm tra, xử lý, trả lời bằng văn bản theo thẩm quyền; 

b) Chuyển đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết trong trường hợp không 

thuộc thẩm quyền; 

c) Thông báo kết quả cho tổ chức, cá nhân đã phản ánh. 

Điều 200. Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai  
1. Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai được sử dụng để đánh giá 

việc thi hành pháp luật về đất đai, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, sự tác động của chính 
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sách, pháp luật về đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường trên phạm vi cả nước và các địa 

phương. 

2. Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai được xây dựng dựa trên hệ 

thống thông tin đất đai và việc thu thập các thông tin khác từ quá trình thi hành pháp luật về đất 

đai trên phạm vi cả nước bao gồm: 

a) Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai; giá đất và thuế đất; 

giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc thực hiện các 

dự án đầu tư có sử dụng đất; việc chấp hành pháp luật về đất đai; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi 

phạm về đất đai của các cơ quan hành chính; 

b) Thông tin về giải quyết tranh chấp, khiếu kiện về đất đai; 

c) Thông tin từ quá trình giám sát việc thực thi pháp luật về đất đai của Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân các cấp; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; các tổ 

chức khác có liên quan và người dân; 

d) Những thông tin cần thiết phải thu nhận bằng các giải pháp công nghệ gồm chụp ảnh mặt đất 

từ vệ tinh, máy bay và các phương tiện bay khác; điều tra thực địa và các phương tiện kỹ thuật 

khác; 

đ) Những thông tin cần thiết từ dữ liệu điều tra xã hội học về quản lý và sử dụng đất đai được 

thực hiện từ các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát khác nhau và thực hiện điều tra xã hội 

học bổ sung khi cần thiết. 

3. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm quản lý hệ thống theo dõi và đánh giá; tổ 

chức thực hiện đánh giá việc thực thi pháp luật, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tác động 

của chính sách, pháp luật về đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường trên phạm vi cả nước và 

các địa phương; kết quả đánh giá được gửi định kỳ đến Chính phủ, Quốc hội. 

4. Cơ quan nhà nước lưu giữ thông tin quy định tại khoản 2 Điều này có trách nhiệm cung cấp 

đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cho cơ quan quản lý hệ thống theo dõi và đánh giá. Cơ 

quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cập nhật các thông tin trong hệ thống theo dõi, 

đánh giá vào hệ thống thông tin đất đai. 

5. Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai được công khai để các tổ 

chức, cá nhân tìm hiểu thông tin theo quy định của pháp luật. 

6. Chính phủ quy định chi tiết về việc xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối 

với quản lý và sử dụng đất đai. 

MỤC 2. THANH TRA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ 

LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI 

Điều 201. Thanh tra chuyên ngành đất đai 
1. Thanh tra chuyên ngành đất đai là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy định về chuyên 

môn, kỹ thuật, quản lý thuộc lĩnh vực đất đai. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thanh tra chuyên 

ngành đất đai trong cả nước. 

Cơ quan quản lý đất đai ở địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thanh tra chuyên 

ngành đất đai tại địa phương. 

2. Nội dung thanh tra chuyên ngành đất đai bao gồm: 

a) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của Ủy ban nhân dân các cấp; 

b) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của người sử dụng đất và của tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan; 

c) Thanh tra việc chấp hành các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đất đai. 

3. Thanh tra chuyên ngành đất đai có các nhiệm vụ sau đây: 
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a) Thanh tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan nhà nước, người sử dụng đất trong việc quản 

lý và sử dụng đất đai; 

b) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. 

4. Quyền và nghĩa vụ của trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên, công chức làm công tác thanh 

tra chuyên ngành đất đai, quy trình tiến hành thanh tra chuyên ngành đất đai thực hiện theo quy 

định của pháp luật về thanh tra. 

Điều 202. Hòa giải tranh chấp đất đai 
1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất 

đai thông qua hòa giải ở cơ sở. 

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại 

địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa 

giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 

ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. 

4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải 

thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến 

các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp. 

5. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất 

thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với 

trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến 

Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng 

cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Điều 203. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai 
Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải 

quyết như sau: 

1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy 

định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân 

giải quyết; 

2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các 

loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai 

hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây: 

a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy 

định tại khoản 3 Điều này; 

b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự; 

3. Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền 

thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có 

quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân 

theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính; 

b) Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ 
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trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của 

pháp luật về tố tụng hành chính; 

4. Người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại khoản 3 Điều này phải ra quyết định 

giải quyết tranh chấp. Quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực thi hành phải được các bên 

tranh chấp nghiêm chỉnh chấp hành. Trường hợp các bên không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi 

hành. 

Điều 204. Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai 
1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền 

khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai. 

2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai 

thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện 

quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về 

tố tụng hành chính. 

Điều 205. Giải quyết tố cáo về đất đai 
1. Cá nhân có quyền tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai. 

2. Việc giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai thực hiện theo quy 

định của pháp luật về tố cáo. 

Điều 206. Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai 
1. Người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 

xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

2. Người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước, cho người 

khác, ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật còn phải bồi thường theo mức thiệt hại 

thực tế cho Nhà nước hoặc cho người bị thiệt hại. 

Điều 207. Xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công 

vụ trong lĩnh vực đất đai 
1. Người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, 

mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 

pháp luật đối với các hành vi vi phạm sau đây: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái với quy định của pháp luật trong giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển quyền sử 

dụng đất, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, 

quản lý hồ sơ địa chính, ra quyết định hành chính trong quản lý đất đai; 

b) Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai hoặc có hành vi khác 

gây thiệt hại đến tài nguyên đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; 

c) Vi phạm quy định về lấy ý kiến, công bố, công khai thông tin; vi phạm quy định trình tự, thủ 

tục hành chính; vi phạm quy định về báo cáo trong quản lý đất đai. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 208. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phát hiện, ngăn 

chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời 

những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc 

chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng 

biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử 

dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình 

trạng của đất trước khi vi phạm. 

Điều 209. Tiếp nhận và xử lý trách nhiệm của thủ trưởng, công chức, viên chức thuộc cơ 

quan quản lý đất đai các cấp và công chức địa chính cấp xã trong việc vi phạm trình tự 
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1. Tổ chức, cá nhân khi phát hiện công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp, 

công chức địa chính xã, phường, thị trấn vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn đối 

với việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, làm thủ tục 

thực hiện quyền của người sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận thì có quyền gửi đơn kiến nghị 

đến người có thẩm quyền theo quy định sau đây: 

a) Đối với vi phạm của công chức địa chính xã, phường, thị trấn thì gửi kiến nghị đến Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Đối với những vi phạm của công chức, viên chức thuộc cơ quan quản lý đất đai cấp nào thì 

gửi kiến nghị đến thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai cấp đó; 

c) Đối với vi phạm của thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai thì gửi kiến nghị đến Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cùng cấp. 

2. Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kiến nghị, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai quy định tại khoản 1 Điều này có trách 

nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo cho người có kiến nghị biết. 

Chương 14. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 210. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Người được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã trả tiền thuê đất cho 

cả thời gian thuê hoặc trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã trả tiền còn 

lại ít nhất là 05 năm thì tổ chức kinh tế có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 174 của Luật 

này; hộ gia đình, cá nhân có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 179 của Luật này. 

2. Trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm để đầu tư 

xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp khu chế xuất mà đã 

cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 

trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải nộp tiền cho Nhà nước theo quy định của 

Chính phủ; người thuê lại đất có quyền và nghĩa vụ như được Nhà nước cho thuê đất trả tiền 

một lần cho cả thời gian thuê sau khi chủ đầu tư đã nộp đủ tiền thuê đất vào ngân sách nhà 

nước. 

3. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử 

dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi 

hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn 

quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15 tháng 

10 năm 2013 đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 theo quy định của 

Luật đất đai năm 2003; tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 

15 tháng 10 năm 2013. 

4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực 

thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì thời hạn sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận 

tính từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

5. Đối với đất được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo 

dự án, đất có nguồn gốc trúng đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 của 

các tổ chức kinh tế sử dụng mà không xác định thời hạn sử dụng đất thì thời hạn sử dụng đất 

được thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

6. Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 

Luật này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định của Luật này. Trường hợp 

những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc đang thực 

hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng theo quy 

định của Luật này. 

7. Đối với trường hợp được giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền 

sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà người sử dụng đất chưa hoàn thành 
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nghĩa vụ tài chính thì thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Chính 

phủ. 

8. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng diện tích đất nông nghiệp được giao vượt hạn mức trước 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật này. 

9. Chính phủ quy định việc xử lý đối với một số trường hợp cụ thể đang sử dụng đất vi phạm 

pháp luật về đất đai và các trường hợp đã bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất trước ngày Luật này 

có hiệu lực thi hành. 

Điều 211. Hiệu lực thi hành 
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 của 

Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm 

muối của hộ gia đình, cá nhân hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. 

2. Bãi bỏ Điều 57 của Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11; Điều 2 của Luật 

số 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai; Điều 

4 của Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư 

xây dựng cơ bản; Điều 264 của Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12; các quy định về 

trưng dụng đất trong Luật trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12. 

Điều 212. Quy định chi tiết 
Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 

thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013. 

 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng 
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CHÍNH PHỦ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
Số: 43/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 

NGHỊ ĐỊNH 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai 

số 45/2013/QH13. 

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (sau

đây gọi là Luật Đất đai). 

2. Việc quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

giá đất; thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai được thực hiện theo các Nghị định khác của Chính phủ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất

đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai. 

2. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai.

3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

Điều 3. Xác định loại đất 
Việc xác định loại đất đối với trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các Khoản 

1, 2 và 3 Điều 11 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử

dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng. 

2. Trường hợp sử dụng đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì căn cứ vào

nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất. 

3. Trường hợp thửa đất đang sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (không phải là đất ở có

vườn, ao trong cùng thửa đất) thì việc xác định loại đất được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích sử dụng thì tách thửa đất

theo từng mục đích và xác định mục đích theo hiện trạng sử dụng của từng thửa đất đó; 

b) Trường hợp không xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì mục đích sử dụng

đất chính được xác định theo loại đất hiện trạng có mức giá cao nhất trong bảng giá do Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh) quy định; trường hợp sử dụng đất sau khi có quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt thì căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất để xác định mục đích chính. 

4. Trường hợp đất có nhà chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trước ngày 01 tháng 7

năm 2014, trong đó có một phần diện tích sàn nhà chung cư được sử dụng làm văn phòng, cơ 

sở thương mại, dịch vụ thì mục đích sử dụng chính của phần diện tích đất xây dựng nhà chung 

cư được xác định là đất ở. 

5. Cơ quan xác định loại đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này là Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài có chức năng ngoại giao; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau 

đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, 
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người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Trường hợp thu hồi đất thì cơ quan có thẩm quyền xác 

định loại đất là cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Chương 2. HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ DỊCH VỤ TRONG QUẢN 

LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 

Điều 4. Cơ quan quản lý đất đai 
1. Cơ quan quản lý đất đai ở địa phương bao gồm: 

a) Cơ quan quản lý đất đai ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Sở Tài nguyên và Môi 

trường; 

b) Cơ quan quản lý đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là Phòng Tài nguyên và 

Môi trường. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng tổ chức bộ 

máy quản lý đất đai tại địa phương; Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí công chức địa chính xã, 

phường, thị trấn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể về chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý đất đai ở địa phương và nhiệm vụ của công 

chức địa chính xã, phường, thị trấn. 

Điều 5. Thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực đất đai 
1. Văn phòng đăng ký đất đai: 

a) Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Văn phòng 

đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng đăng ký 

quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hiện có ở địa phương; có tư 

cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của 

pháp luật. 

Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với 

đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; 

thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có 

nhu cầu; 

b) Văn phòng đăng ký đất đai có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

Văn phòng đăng ký đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

c) Kinh phí hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về 

tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Tổ chức phát triển quỹ đất: 

a) Tổ chức phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công được thành lập theo quy định của pháp 

luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân, có trụ 

sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật; có chi nhánh 

tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đối với địa phương đã có Tổ chức phát triển 

quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện thì tổ chức lại Tổ chức phát triển quỹ đất trên cơ sở hợp nhất Tổ 

chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện hiện có. 

Tổ chức phát triển quỹ đất có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức 

thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 

các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực 

hiện các dịch vụ khác. 

b) Kinh phí hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện theo quy định của pháp luật về 

tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai, bao gồm: 

a) Điều tra, đánh giá đất đai; cải tạo đất; 

b) Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 
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c) Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

d) Tư vấn xác định giá đất; 

đ) Đấu giá quyền sử dụng đất; 

e) Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định cụ thể 

về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai, Tổ chức phát 

triển quỹ đất. 

5. Văn phòng đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất phải được thành lập hoặc tổ chức 

lại trước ngày 31 tháng 12 năm 2015. Trong thời gian chưa thành lập hoặc tổ chức lại các tổ 

chức theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 

đất, Trung tâm phát triển quỹ đất đã thành lập được tiếp tục hoạt động theo chức năng, nhiệm 

vụ đã được giao. 

Điều 6. Quỹ phát triển đất 
1. Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 111 của Luật Đất đai được thành lập theo quy định của 

pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập hoặc được ủy thác cho 

Quỹ đầu tư phát triển, quỹ tài chính khác của địa phương trước ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

Quỹ phát triển đất là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có tư 

cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 

và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Đối với Quỹ phát triển đất đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì tiếp tục hoạt động 

theo quy định của Nghị định này. 

2. Nguồn vốn của Quỹ phát triển đất được ngân sách nhà nước phân bổ, bố trí vào dự toán ngân 

sách địa phương, được cấp khi bắt đầu thành lập, bổ sung định kỳ hàng năm; huy động từ các 

nguồn vốn khác gồm: Vốn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ hoặc ủy thác quản lý của các tổ chức quốc tế, 

tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước theo chương trình hoặc dự án viện trợ, tài trợ, ủy 

thác theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội 

đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ phát triển đất 

khi thành lập, mức trích bổ sung cho Quỹ phát triển đất cụ thể hàng năm cho phù hợp với điều 

kiện thực tế của địa phương. 

3. Quỹ phát triển đất được sử dụng để ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức 

khác để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ 

phát triển đất; quy định việc cấp phát, hạch toán, thanh quyết toán kinh phí, huy động, sử dụng 

các nguồn vốn của Quỹ phát triển đất và cơ chế ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển, quỹ tài 

chính khác của địa phương đối với trường hợp không thành lập Quỹ phát triển đất theo quy 

định về quản lý ngân sách và quỹ tài chính của Nhà nước. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này, Quy chế mẫu về 

quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác có liên 

quan để quyết định thành lập hoặc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Quỹ phát triển đất đã 

được thành lập trước đây và quyết định cơ cấu tổ chức, nguồn vốn, cơ chế hoạt động của Quỹ 

phát triển đất cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương. 

Chương 3. QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Điều 7. Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
1. Trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng đất trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp quốc gia được quy định như sau: 
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a) Các Bộ, ngành xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án của ngành, lĩnh vực phụ 

trách theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định nhu cầu sử dụng 

đất của địa phương; 

b) Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi nhu cầu sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và 

Môi trường trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc đề nghị đăng ký nhu cầu sử dụng đất; 

c) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất và dự kiến phân bổ các 

chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đến từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh. 

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh: 

a) Trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng đất trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh: 

Các sở, ngành xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử dụng đất thuộc chỉ tiêu sử 

dụng đất cấp tỉnh theo từng đơn vị hành chính cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định 

nhu cầu sử dụng đất của địa phương. 

Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi nhu cầu sử dụng đất về Sở Tài nguyên và 

Môi trường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc đề nghị đăng ký nhu cầu sử dụng đất. 

Sở Tài nguyên và Môi trường dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia và xác 

định danh mục các dự án trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến từng đơn vị 

hành chính cấp huyện; tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất và dự kiến phân bổ các chỉ tiêu 

sử dụng đất cấp tỉnh đến từng đơn vị hành chính cấp huyện. 

b) Chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh gồm chỉ tiêu sử dụng đất theo loại 

đất và chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng. 

Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất gồm chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất do quy hoạch sử dụng 

đất cấp quốc gia phân bổ cho cấp tỉnh và chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất do cấp tỉnh xác định. 

Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất do cấp tỉnh xác định gồm đất trồng cây lâu năm; đất trồng cây 

hàng năm khác; đất ở tại nông thôn; đất ở tại đô thị; đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng 

trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở ngoại giao; đất cụm công nghiệp; đất thương 

mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất 

phát triển hạ tầng cấp tỉnh; đất cơ sở tôn giáo; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng. 

Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng gồm khu sản xuất nông nghiệp; khu lâm nghiệp; khu 

bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; khu phát triển công nghiệp; khu đô thị; khu thương 

mại - dịch vụ; khu dân cư nông thôn. 

c) Trong trường hợp cần thiết mà phải thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công 

trình trong cùng một loại đất nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu và khu vực sử dụng đất theo 

chức năng sử dụng trong quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt thì Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua, chỉ đạo cập nhật vào quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thực hiện. 

3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện: 

a) Trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng đất trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp huyện: 

Các phòng, ban cấp huyện xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử dụng đất thuộc 

danh mục chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện theo từng đơn vị hành chính cấp xã; Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) xác định nhu cầu sử dụng đất của 

địa phương. 

Các phòng, ban cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã gửi nhu cầu sử dụng đất về Phòng Tài 

nguyên và Môi trường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Phòng Tài 

nguyên và Môi trường về việc đề nghị đăng ký nhu cầu sử dụng đất. 
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Phòng Tài nguyên và Môi trường xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh và các dự án trong 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã phân bổ cho cấp huyện đến từng đơn vị hành 

chính cấp xã; tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất và dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng 

đất cấp huyện đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

b) Chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm chỉ tiêu sử dụng đất theo 

loại đất và chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng. 

Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất gồm chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất do quy hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh phân bổ cho cấp huyện và chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất do cấp huyện, cấp xã 

xác định. Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất do cấp huyện, cấp xã xác định gồm đất nông nghiệp 

khác; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã; đất 

sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất tín ngưỡng; đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất phi nông nghiệp khác. 

Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng gồm khu vực chuyên trồng lúa nước; khu vực chuyên 

trồng cây công nghiệp lâu năm; khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất; khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp; khu đô thị - thương mại - dịch vụ; khu du lịch; khu ở, làng 

nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn. 

4. Trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định vị trí, diện 

tích các loại đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh quy định tại Điều 61 của Luật Đất 

đai tại địa phương. 

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về trình tự, nội dung lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 8. Lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
1. Hồ sơ lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện 

gồm: 

a) Báo cáo tóm tắt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh 

mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

b) Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

2. Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất được công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục 

Quản lý đất đai đối với cấp quốc gia; trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối 

với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

3. Việc lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc 

phòng, an ninh được quy định như sau: 

a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gửi hồ sơ lấy ý kiến về dự thảo phương án quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất quốc phòng, an ninh cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong thời gian 30 ngày kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm góp ý kiến và gửi về Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an; 

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh và hoàn thiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi trình Chính phủ phê 

duyệt. 

Điều 9. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
1. Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và 

Môi trường để tổ chức thẩm định; 

b) Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến các thành viên của Hội 

đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để lấy ý kiến; 
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c) Trường hợp cần thiết, trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa các 

khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là khu vực chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; 

d) Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các thành viên Hội 

đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

đ) Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến góp ý, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất và gửi Thông báo kết quả thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh; 

e) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; trình Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh thông qua; gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và 

Môi trường để trình phê duyệt; 

g) Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Bộ Tài nguyên và Môi 

trường trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. 

2. Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện: 

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi 

trường để tổ chức thẩm định; 

b) Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến các thành viên của Hội đồng thẩm 

định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để lấy ý kiến; 

c) Trường hợp cần thiết, trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa các 

khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là khu vực chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; 

d) Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các thành viên Hội 

đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường; 

đ) Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến góp ý, Sở Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng để thẩm định quy hoạch sử dụng 

đất và gửi Thông báo kết quả thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

e) Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch sử dụng đất; trình Hội đồng nhân 

dân cấp huyện thông qua; gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường 

để trình phê duyệt; 

g) Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi 

trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

3. Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này; thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng cấp huyện thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này. 

4. Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện: 

a) Quý III hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của 

năm sau đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định; 

b) Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đến các thành viên 

của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để lấy ý kiến; 

c) Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các thành viên Hội 

đồng thẩm định gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường; 
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d) Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian lấy ý kiến, Sở Tài nguyên 

và Môi trường có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng để thẩm định kế hoạch sử dụng đất; gửi 

thông báo kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để hoàn 

chỉnh hồ sơ; 

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp danh mục dự án cần thu hồi đất quy 

định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh thông qua đồng thời với quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho 

việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 

e) Căn cứ vào hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được hoàn thiện và nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh để phê duyệt xong trước ngày 31 tháng 12. 

5. Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh: 

a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gửi hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên 

và Môi trường để tổ chức thẩm định; 

b) Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm gửi hồ sơ đến các thành viên của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất để lấy ý kiến; 

c) Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các thành viên Hội đồng 

thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; 

d) Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến góp ý, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức họp Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất và gửi Thông báo kết quả thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an; 

đ) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và gửi hồ sơ 

đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình phê duyệt; 

e) Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Bộ Tài nguyên và Môi 

trường trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất an ninh. 

Điều 10. Điều kiện của tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất 
1. Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất khi có đủ các điều kiện sau: 

a) Có chức năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

b) Có ít nhất 05 cá nhân đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này. 

2. Cá nhân được hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong tổ chức có chức 

năng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự; 

b) Có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành về quản lý đất đai, địa 

chính và các chuyên ngành khác có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

c) Có thời gian công tác trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch 

chuyên ngành khác từ 24 tháng trở lên. 

Điều 11. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện có trách nhiệm rà soát quy hoạch, kế hoạch của 

ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xác định cụ 

thể diện tích, ranh giới đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ ngoài thực địa. 
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Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ đất trồng 

lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc kiểm tra thực hiện 

các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và giám 

sát các địa phương, các Bộ, ngành trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

4. Trường hợp đến thời điểm kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu sử dụng đất 

trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết và phù hợp với quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội cùng cấp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì 

được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được phê duyệt nhưng trong 

thời hạn không quá 12 tháng kể từ thời điểm kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất. 

Điều 12. Giải quyết một số nội dung phát sinh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau 

ngày 01 tháng 7 năm 2014 
1. Đối với địa phương mà quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

kỳ đầu (2011 - 2015) của cấp huyện, cấp xã đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được sử dụng để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 

cấp huyện; để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 và lập kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm theo quy định của Luật Đất đai. 

2. Đối với địa phương mà quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

kỳ đầu (2011 - 2015) của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã chưa được phê duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 

thì không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của cấp huyện và sản phẩm của dự án lập 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã đối với những xã đang lập quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất được sử dụng để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện; để điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định của Luật 

Đất đai. 

Chương 4. THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ 

DỤNG ĐẤT 

Điều 13. Lấy ý kiến các Bộ đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên 

giới, ven biển 
1. Đối với dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại đảo và xã, phường, thị 

trấn biên giới, ven biển không thuộc trường hợp Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, 

quyết định đầu tư thì trước khi xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh gửi văn bản xin ý kiến của các Bộ theo quy định sau đây: 

a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đối với khu đất sử dụng tại đảo và xã, phường, 

thị trấn biên giới; 

b) Bộ Quốc phòng đối với khu đất sử dụng tại xã, phường, thị trấn ven biển liền kề với khu đất 

sử dụng vào mục đích quốc phòng, trừ trường hợp đã xác định khu vực cấm theo quy định; 

c) Bộ Công an đối với khu đất sử dụng tại xã, phường, thị trấn ven biển liền kề với khu đất sử 

dụng vào mục đích an ninh. 

2. Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3. Trường hợp dự án quy định tại Khoản 1 Điều này có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai thì việc xin 

ý kiến các Bộ được thực hiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 14. Quy định chi tiết về điều kiện đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư 
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1. Dự án có sử dụng đất phải áp dụng điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai 

gồm: 

a) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy 

định của pháp luật về nhà ở; 

b) Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật về kinh doanh bất động sản; 

c) Dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước. 

2. Điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư 

được quy định như sau: 

a) Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối 

với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với 

dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên; 

b) Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác. 

3. Việc xác định người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất để thực hiện dự án đầu tư không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với 

trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư 

khác xác định theo các căn cứ sau đây: 

a) Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương được lưu trữ tại 

Sở Tài nguyên và Môi trường; 

b) Nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật 

đất đai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai 

đối với các dự án thuộc địa phương khác. 

4. Thời điểm thẩm định các điều kiện quy định tại Điều này được thực hiện đồng thời với việc 

thẩm định nhu cầu sử dụng đất của chủ đầu tư khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thẩm định dự 

án đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật về 

đầu tư, pháp luật về xây dựng đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu 

giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất 

thì thời điểm thẩm định được thực hiện trước khi tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất. 

Điều 15. Các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án 

đầu tư và thời điểm để tính gia hạn 24 tháng đối với trường hợp không đưa đất vào sử 

dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 
1. Các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất của dự án đầu tư đã được 

Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai, 

gồm: 

a) Do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường; 

b) Do ảnh hưởng trực tiếp của hỏa hoạn, dịch bệnh; 

c) Do ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh; 

d) Các trường hợp bất khả kháng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

2. Thời điểm để tính gia hạn 24 tháng đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến 

độ sử dụng đất chậm được quy định như sau: 

a) Trường hợp dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ 

khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì cho phép chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng tính 

từ tháng thứ 13 kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa; 

b) Trường hợp dự án đầu tư chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án 

đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì thời điểm để tính gia hạn sử dụng đất 24 

tháng được tính từ tháng thứ 25 kể từ thời điểm phải kết thúc việc đầu tư xây dựng. 

Trường hợp dự án được giao đất, cho thuê đất theo tiến độ thì việc gia hạn sử dụng đất 24 

tháng được áp dụng đối với từng phần diện tích đất đó; thời điểm để tính gia hạn sử dụng đất 
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24 tháng được tính từ tháng thứ 25 kể từ thời điểm phải kết thúc việc đầu tư xây dựng trên phần 

diện tích đất đó. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức rà soát, xử lý và công bố công khai trên 

trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các dự án đầu tư không đưa đất vào sử 

dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi 

trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả 

kháng; cung cấp thông tin để công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và Tổng cục Quản lý đất đai. 

Điều 16. Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức mua tài sản 

gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất 
Việc sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức mua tài sản gắn liền 

với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây: 

1. Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và công bố. 

2. Trên địa bàn không còn quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng để sử dụng vào mục đích sản 

xuất, kinh doanh phù hợp, trừ trường hợp các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu 

tư. 

3. Trường hợp chủ đầu tư thực hiện phương thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà 

phải chuyển mục đích sử dụng đất thì chỉ được thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm 

quyền có văn bản cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép điều chỉnh thời hạn sử 

dụng đất cho phù hợp với việc sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh. 

4. Trường hợp diện tích đất thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh có phần diện tích đất mà 

người đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì chủ đầu tư được phép thỏa thuận mua tài 

sản gắn liền với đất của người đang sử dụng đất, Nhà nước thực hiện thu hồi đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất và cho chủ đầu tư thuê đất để thực hiện dự án. Nội dung hợp đồng mua bán tài 

sản gắn liền với đất phải thể hiện rõ người bán tài sản tự nguyện trả lại đất để Nhà nước thu hồi 

đất và cho người mua tài sản thuê đất. 

Điều 17. Thông báo thu hồi đất, thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, kinh 

phí cưỡng chế thu hồi đất, giải quyết khiếu kiện phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi đất 
Việc thông báo thu hồi đất, thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, kinh phí cưỡng 

chế thu hồi đất, giải quyết khiếu kiện phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi đất quy định tại Điều 

61 và Điều 62 của Luật Đất đai thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt kế hoạch thu 

hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, gồm các nội dung sau đây: 

a) Lý do thu hồi đất; 

b) Diện tích, vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết 

xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp thu hồi đất theo tiến độ 

thực hiện dự án thì ghi rõ tiến độ thu hồi đất; 

c) Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; 

d) Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư; 

đ) Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

2. Thông báo thu hồi đất bao gồm các nội dung quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 

Điều này. 

3. Thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất gồm: 

a) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là trưởng ban; 

b) Các thành viên gồm đại diện các cơ quan tài chính, tài nguyên và môi trường, thanh tra, tư 

pháp, xây dựng cấp huyện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; tổ chức làm nhiệm vụ bồi 
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thường giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất và một số thành viên khác do 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. 

4. Lực lượng Công an căn cứ vào phương án cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng kế hoạch bảo 

vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất. 

5. Khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất mà người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản theo quy 

định tại Điểm c Khoản 4 Điều 71 của Luật Đất đai thì Ban thực hiện cưỡng chế giao tài sản cho 

Ủy ban nhân dân cấp xã bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật. 

6. Người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại về việc thu hồi đất 

theo quy định của pháp luật về khiếu nại. 

Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định thu 

hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải 

quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng cưỡng chế nếu việc 

cưỡng chế chưa hoàn thành; hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại 

do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có). 

Đối với trường hợp việc thu hồi đất có liên quan đến quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khác 

trong việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật khác có liên quan thì Nhà nước tiến hành 

thu hồi đất, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định mà không phải chờ cho 

đến khi giải quyết xong quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất giữa người có đất thu 

hồi và tổ chức, cá nhân đó theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Chương 5. ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, 

QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

Điều 18. Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 100 của 

Luật Đất đai 
Các giấy tờ khác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 

100 của Luật Đất đai có tên người sử dụng đất, bao gồm: 

1. Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. 

2. Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 

299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng 

và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, bao gồm: 

a) Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất 

là hợp pháp; 

b) Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội 

đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập; 

c) Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại 

Điểm a và Điểm b Khoản này. 

3. Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái 

định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt. 

4. Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong 

nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có). 

5. Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình; về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, 

công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, 

xây dựng chứng nhận hoặc cho phép. 

6. Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng 

đất được Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01 

tháng 7 năm 1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận. 

7. Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để bố trí 

đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, 

công nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự 
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đóng góp xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn 

giao quỹ nhà ở đó cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý, kinh doanh theo quy 

định của pháp luật. 

8. Bản sao giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và các giấy tờ quy định tại các 

Khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ 

quan quản lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị 

thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó. 

Điều 19. Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
1. Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các trường hợp quy 

định tại Điều 8 của Luật Đất đai. 

2. Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị 

trấn. 

3. Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu 

tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế 

xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. 

4. Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, 

ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng. 

5. Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

6. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

7. Tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử 

dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm đường giao thông, công trình dẫn 

nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin; khu vui chơi giải trí 

ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh. 

Điều 20. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền 

sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai 
Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất (công nhận quyền sử dụng đất) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định từ trước 

ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của 

Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định này và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 

101 của Luật Đất đai, Điều 23 của Nghị định này được thực hiện theo quy định như sau: 

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 

10 năm 1993; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử 

dụng đất; việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, 

quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy 

hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây 

gọi chung là quy hoạch) hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời 

điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận 

quyền sử dụng đất như sau: 

a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở 

quy định tại Khoản 4 Điều 103 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức công nhận đất ở) thì 

toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở. 

Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện 

tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng 
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nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì công nhận diện 

tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó; 

b) Đối với thửa đất có công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp 

thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ theo diện tích thực tế 

đã xây dựng công trình đó; hình thức sử dụng đất được công nhận như hình thức giao đất có 

thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài; 

c) Đối với thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi 

nông nghiệp mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được 

công nhận theo quy định tại Điểm a Khoản này; phần diện tích còn lại đã xây dựng công trình 

sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì được công nhận theo quy định tại Điểm b 

Khoản này; 

d) Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định theo quy định tại các Điểm a, b 

và c Khoản này thì được xác định là đất nông nghiệp và được công nhận theo quy định tại 

Khoản 5 Điều này. 

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ 

ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; nay được Ủy ban nhân dân 

cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù 

hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng 

đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất như 

sau: 

a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở quy 

định tại Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức giao 

đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở. 

Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích 

đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các 

công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện 

tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó; 

b) Đối với thửa đất có công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp 

thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại 

Điểm b Khoản 1 Điều này; 

c) Đối với thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi 

nông nghiệp mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở, đất 

cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điểm a và Điểm b 

Khoản này; 

d) Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định theo quy định tại các Điểm a, b 

và c Khoản này thì được xác định là đất nông nghiệp và được công nhận theo quy định tại 

Khoản 5 Điều này. 

3. Trường hợp thửa đất có nhiều hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng chung thì hạn mức đất ở 

quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này được tính bằng tổng hạn mức đất ở của các hộ gia 

đình, cá nhân đó. 

Trường hợp một hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhiều thửa đất có nhà ở có nguồn gốc của ông 

cha để lại hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất có nguồn gốc của ông cha để lại, được Ủy ban 

nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và 

không vi phạm pháp luật đất đai thì hạn mức đất ở được xác định theo quy định đối với từng 

thửa đất đó. 

4. Việc áp dụng quy định về hạn mức đất ở của địa phương để xác định diện tích đất ở trong 

các trường hợp quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này được thực hiện theo quy định tại thời 
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điểm người sử dụng đất nộp hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hợp lệ. 

5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp từ 

trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có 

tranh chấp thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau: 

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức 

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không 

vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai; diện tích đất 

nông nghiệp còn lại (nếu có) phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước; 

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình 

thức thuê đất của Nhà nước đối với diện tích đất đang sử dụng; thời hạn thuê đất được thực 

hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 126 và Khoản 4 Điều 210 của Luật Đất đai; 

c) Đối với đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng khác mà không 

được công nhận là đất phi nông nghiệp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này thì hộ gia 

đình, cá nhân đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mục đích hiện trạng đang sử dụng như trường hợp 

quy định tại Điểm a Khoản này; nếu người sử dụng đất đề nghị chuyển sang sử dụng vào mục 

đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và phải nộp tiền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật. 

6. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong các trường hợp quy định tại Điều này thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 

7. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong các trường hợp quy định tại các Khoản 1, 2 và 5 

Điều này mà không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi 

Nhà nước thu hồi đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định. 

Điều 21. Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định 
1. Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời 

điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đến thời điểm quyết định thu hồi 

đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là 

Giấy chứng nhận). 

2. Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có 

liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ sau đây: 

a) Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất; 

b) Biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, biên bản hoặc 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc xây dựng công trình gắn liền với đất; 

c) Quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực thi hành, quyết định thi hành 

bản án của cơ quan Thi hành án đã được thi hành về tài sản gắn liền với đất; 

d) Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực 

thi hành; biên bản hòa giải tranh chấp đất đai có chữ ký của các bên và xác nhận của đại diện 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất; 

đ) Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan 

đến việc sử dụng đất; 
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e) Giấy tờ về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất ở; Giấy chứng 

minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh, giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi 

địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký; 

g) Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản 

lý, sử dụng đất; 

h) Giấy tờ về mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về mua bán đất, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan; 

i) Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ; 

k) Bản kê khai đăng ký nhà, đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại thời điểm kê khai 

đăng ký. 

3. Trường hợp thời điểm sử dụng đất thể hiện trên các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 

này có sự không thống nhất thì thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định theo giấy 

tờ có ghi ngày tháng năm sử dụng đất sớm nhất. 

4. Trường hợp không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc trên 

giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng đất thì phải có xác nhận 

của Ủy ban nhân dân cấp xã về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ 

sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất của 

người có yêu cầu xác nhận trong khu dân cư (thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố) 

nơi có đất. 

Điều 22. Việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật 

đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 
1. Trường hợp sử dụng đất lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng sau khi 

Nhà nước đã công bố, cắm mốc hành lang bảo vệ hoặc lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè 

sau khi Nhà nước đã công bố chỉ giới xây dựng hoặc lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích xây 

dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, công trình công cộng khác thì Nhà nước thu hồi đất 

để trả lại cho công trình mà không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã lấn, chiếm. 

Trường hợp đã có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt mà nay diện tích đất lấn, chiếm không còn thuộc hành lang bảo 

vệ an toàn công trình công cộng; không thuộc chỉ giới xây dựng đường giao thông; không có 

mục đích sử dụng cho trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp và công trình công cộng khác thì 

người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của 

pháp luật. 

2. Trường hợp sử dụng đất lấn, chiếm đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 

cho các nông trường, lâm trường quốc doanh, Ban quản lý rừng, trung tâm, trạm, trại, công ty 

nông nghiệp, lâm nghiệp thì thực hiện xử lý theo quy định như sau: 

a) Trường hợp đang sử dụng diện tích đất lấn, chiếm thuộc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

đặc dụng, rừng phòng hộ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thu hồi đất đã lấn, chiếm để giao 

cho Ban quản lý rừng quản lý, sử dụng đất. Người đang sử dụng đất lấn, chiếm được Ban quản 

lý rừng xem xét giao khoán bảo vệ, phát triển rừng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và 

phát triển rừng. 

Trường hợp không có Ban quản lý rừng thì người đang sử dụng đất lấn, chiếm được Nhà nước 

giao đất để sử dụng vào mục đích bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ và được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

b) Trường hợp đang sử dụng diện tích đất lấn, chiếm thuộc quy hoạch sử dụng đất cho mục 

đích xây dựng công trình hạ tầng công cộng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo thu hồi đất đã 

lấn, chiếm để giao đất cho chủ đầu tư khi triển khai xây dựng công trình đó. 
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Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất 

nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định; 

c) Trường hợp lấn, chiếm đất và nay đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp hoặc 

làm nhà ở và không thuộc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, xây 

dựng công trình hạ tầng công cộng thì người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Trường hợp lấn, chiếm đất kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 

2014, đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và hiện nay diện tích đất này vẫn được 

xác định giao cho nông trường, lâm trường quản lý, sử dụng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu 

hồi đất lấn, chiếm để trả lại cho nông trường, lâm trường. 

3. Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc 

trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cho phép thì thực hiện xử lý như sau: 

a) Trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại 

Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công 

trình đó. 

Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, 

nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy 

định; 

b) Trường hợp đang sử dụng đất không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này thì 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; người đang sử 

dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất. 

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với 

quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp 

thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quy định; nếu vượt hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì diện tích vượt hạn mức 

phải chuyển sang thuê. 

5. Người đang sử dụng đất ổn định trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điểm a và 

Điểm c Khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều này mà không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định như 

sau: 

a) Trường hợp thửa đất có nhà ở thì diện tích đất ở được công nhận theo quy định tại Điểm a 

Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này; 

b) Trường hợp thửa đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở thì được công nhận theo 

quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này; 

c) Đối với phần diện tích đất đang sử dụng được xác định là đất nông nghiệp thì được công 

nhận quyền sử dụng đất theo chế độ như quy định đối với trường hợp tại Khoản 5 Điều 20 của 

Nghị định này; 

d) Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất quy định tại Khoản này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 23. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền 
1. Đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều này bao gồm 

các trường hợp người đứng đầu điểm dân cư giao đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã giao đất 

không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ; tổ chức được 

Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công 

nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác. 
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2. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 

tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này. 

3. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 

tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, không có tranh chấp, phù hợp với 

quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này. 

Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở hoặc công trình xây dựng khác thì diện tích 

còn lại không có nhà ở, công trình xây dựng được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng 

đang sử dụng, nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích phi 

nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. 

4. Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này phải thực hiện nghĩa vụ tài 

chính theo quy định của pháp luật. 

5. Nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất và thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền 

kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau. 

Điều 24. Xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vườn, 

ao gắn liền với nhà ở 
1. Đất vườn, ao quy định tại Điều 103 của Luật Đất đai áp dụng đối với trường hợp thửa đất có 

vườn, ao gắn liền với nhà ở, kể cả thửa đất trong và ngoài khu dân cư thuộc các trường hợp 

sau: 

a) Thửa đất hiện đang có nhà ở và vườn, ao; 

b) Thửa đất mà trên giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 

của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này có thể hiện nhà ở và vườn, ao nhưng hiện trạng 

đã chuyển hết sang làm nhà ở. 

2. Loại giấy tờ làm căn cứ xác định diện tích đất ở theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 

103 của Luật Đất đai là giấy tờ có thể hiện một hoặc nhiều mục đích nhưng trong đó có mục 

đích để làm nhà ở, đất ở hoặc thổ cư. 

3. Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở được hình thành trước ngày 18 tháng 12 

năm 1980, người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại 

các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này mà trong giấy tờ 

đó chưa xác định rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được công nhận không phải nộp tiền sử 

dụng đất bằng diện tích thực tế của thửa đất đối với trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn 05 

lần hạn mức giao đất ở, bằng 05 lần hạn mức giao đất ở đối với trường hợp diện tích thửa đất 

lớn hơn 05 lần hạn mức giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai. 

4. Phần diện tích đất còn lại sau khi đã xác định diện tích đất ở quy định tại Điều 103 của Luật 

Đất đai và Khoản 3 Điều này, hiện đang là vườn, ao mà người sử dụng đất đề nghị được công 

nhận là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mục đích đó và phải thực hiện nghĩa 

vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

5. Diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao đã được cấp 

Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 được xác định như sau: 

a) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở đã được cấp Giấy 

chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì diện tích đất ở được xác định là diện tích ghi 

trên Giấy chứng nhận đã cấp; 
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b) Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây mà người sử dụng đất có một 

trong các loại giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 

của Nghị định này nhưng diện tích đất ở chưa được xác định theo quy định tại các Khoản 2, 3 

và 4 Điều 103 của Luật Đất đai, Khoản 3 Điều này và chưa được xác định lại theo quy định tại 

Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 45 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 

2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003, nay người sử dụng đất có đơn đề nghị 

xác định lại diện tích đất ở hoặc khi Nhà nước thu hồi đất thì diện tích đất ở được xác định lại 

theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai và Khoản 3 Điều này; hộ gia 

đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất, được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối 

với diện tích đã được xác định lại là đất ở. 

Điều 25. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất cho tổ chức trong nước đang sử dụng đất không thuộc trường hợp quy 

định tại Điều 46 của Nghị định này 
1. Tổ chức trong nước đang sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận phải tự rà soát, kê 

khai hiện trạng sử dụng đất và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất. 

2. Trên cơ sở báo cáo hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất 

kiểm tra thực tế sử dụng đất và quyết định xử lý theo quy định sau đây: 

a) Diện tích đất của tổ chức đang sử dụng đúng mục đích thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

xác định hình thức sử dụng đất theo quy định của pháp luật và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp sử dụng đất không có 

giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này thì thực hiện theo 

hình thức sử dụng đất quy định tại các Điều 54, 55 và 56 của Luật Đất đai, đất xây dựng trụ sở 

của tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện theo hình thức sử dụng đất quy định tại Điều 56 của 

Luật Đất đai; 

b) Thời hạn sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điểm a Khoản này đối với trường hợp có giấy tờ về 

quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này thì 

được xác định theo giấy tờ đó. Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà trong giấy tờ 

không ghi thời hạn sử dụng đất hoặc có ghi thời hạn sử dụng đất nhưng không phù hợp với quy 

định của pháp luật về đất đai thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điều 126 

của Luật Đất đai và được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đối với trường hợp sử dụng đất 

trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, được tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất đối 

với trường hợp sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau; 

c) Diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, bị 

chiếm; diện tích đất đã cho các tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân thuê hoặc mượn sử dụng; 

diện tích đất đã liên doanh, liên kết trái pháp luật; diện tích đất không được sử dụng đã quá 12 

tháng hoặc tiến độ sử dụng chậm đã quá 24 tháng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xử 

lý theo quy định của pháp luật; 

d) Diện tích đất của tổ chức đã bố trí cho hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của tổ 

chức làm nhà ở thì phải bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất quản lý; trường 

hợp đất ở đang sử dụng phù hợp với quy hoạch thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đang sử dụng và phải thực hiện 

nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; 

đ) Diện tích đất đang có tranh chấp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết dứt điểm để xác 

định người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Điều 26. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất đối với đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn, khu sản 

xuất kinh doanh có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau 
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1. Đất giao cho chủ đầu tư để thực hiện dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn mà 

trong dự án xác định có nhiều hạng mục công trình hoặc nhiều phần diện tích đất có mục đích 

sử dụng đất khác nhau theo quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai thì phải xác định rõ vị trí, 

diện tích theo từng mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định như sau: 

a) Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất được thực hiện đối với từng thửa đất sử dụng vào mỗi mục đích, phù hợp với quy hoạch 

xây dựng chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Đối với phần diện tích đất sử dụng cho mục đích xây dựng công trình công cộng phục vụ 

cho lợi ích chung của cộng đồng trong và ngoài khu đô thị, khu dân cư nông thôn theo dự án 

đầu tư và quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì 

bàn giao cho địa phương quản lý mà không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

2. Đất giao cho chủ đầu tư để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh gồm nhiều phần diện tích 

đất có mục đích sử dụng khác nhau thì cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho chủ đầu tư đối với toàn bộ diện tích đất đó, trong 

đó thể hiện rõ vị trí, diện tích đất của từng mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 10 của 

Luật Đất đai. Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho từng thửa đất sử dụng vào mỗi mục 

đích theo quy định của pháp luật về đất đai, phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết đã được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 27. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất đối với đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 
Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất đối với đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bảo vệ thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh độc lập do cơ quan, tổ chức, cộng đồng 

dân cư, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình, cá nhân đó. 

2. Trường hợp di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh là một khu vực có nhiều người sử 

dụng đất, có nhiều loại đất khác nhau thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho từng người sử dụng, từng loại đất trong khu vực 

đó. Người sử dụng đất phải tuân theo các quy định về bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh. 

Điều 28. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất đối với đất do cơ sở tôn giáo đang sử dụng 
1. Cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất có chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường 

đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà 

nước cho phép hoạt động mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải tự rà soát, kê khai việc sử dụng đất và báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh theo các nội dung sau đây: 

a) Tổng diện tích đất đang sử dụng; 

b) Diện tích đất cơ sở tôn giáo phân theo từng nguồn gốc: Được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền giao; nhận chuyển nhượng; nhận tặng cho; mượn của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tự 

tạo lập; nguồn gốc khác; 

c) Diện tích đất mà cơ sở tôn giáo đã cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mượn, ở nhờ, thuê; 

d) Diện tích đất đã bị người khác lấn, chiếm. 
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2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất kiểm tra thực tế, xác định ranh giới cụ thể của thửa đất 

và quyết định xử lý theo quy định sau đây: 

a) Diện tích đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 

năm 1993 thì căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của cơ sở tôn giáo và tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân đó để giải quyết nhằm bảo đảm quyền lợi về sử dụng đất của các bên phù hợp với thực tế; 

b) Diện tích đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến 

trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì giải quyết như đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân 

mượn đất, thuê đất của hộ gia đình, cá nhân khác theo quy định của pháp luật đất đai; 

c) Diện tích đất mở rộng cơ sở tôn giáo mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 

phép; bị lấn, bị chiếm; đang có tranh chấp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết dứt điểm 

theo quy định của pháp luật. 

3. Diện tích đất của cơ sở tôn giáo sau khi đã xử lý theo quy định tại Khoản 2 Điều này và có 

đủ điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 102 của Luật Đất đai thì cơ sở tôn giáo được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình 

thức giao đất không thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài. 

Trường hợp đất do cơ sở tôn giáo đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, sản xuất 

lâm nghiệp, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, làm cơ sở hoạt động từ thiện (kể cả trường 

hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho trước ngày 01 tháng 7 năm 2004) thì được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình 

thức và thời hạn sử dụng đất tương ứng với mục đích đó như đối với hộ gia đình, cá nhân. 

Điều 29. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu 
1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ 

hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì 

người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất. 

2. Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của 

người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng 

nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn 

diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích 

tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành 

thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép 

tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới. 

Điều 30. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất đối với trường hợp khu đất của một người sử dụng nằm trên nhiều đơn vị 

hành chính 
1. Trường hợp sử dụng đất thuộc phạm vi nhiều xã, phường, thị trấn nhưng cùng thuộc thẩm 

quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất của một cơ quan thì cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất; trong đó phải xác định từng phần diện tích 

thuộc phạm vi từng đơn vị hành chính cấp xã. 

2. Trường hợp sử dụng đất thuộc phạm vi nhiều xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của 

các cơ quan khác nhau thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 
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sản khác gắn liền với đất theo từng thửa đất thuộc thẩm quyền của từng cơ quan cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Điều 31. Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 
Chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở và 

có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được chứng nhận quyền sở hữu theo 

quy định sau đây: 

1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ sau: 

a) Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định 

của pháp luật về xây dựng. 

Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý kiến 

bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng 

không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch 

xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 

05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở hoặc giấy tờ về thanh lý, 

hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ trước ngày 05 tháng 7 năm 1994; 

c) Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; 

d) Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ mà nhà đất đó không 

thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 

ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử 

dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội 

chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 

tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số 

trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính 

sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991; 

đ) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận 

của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật. 

Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 

thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

Trường hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua 

bán nhà ở do hai bên ký kết; 

e) Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật; 

g) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ quy 

định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải có 

một trong các giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 

7 năm 2006 có chữ ký của các bên có liên quan và phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác 

nhận; trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 

năm 2006 mà không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có 

chữ ký của các bên có liên quan thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về thời điểm 

mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở đó. 

Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ quy 

định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này mà hiện trạng nhà ở không phù hợp với giấy tờ 

đó thì phần nhà ở không phù hợp với giấy tờ phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận như 

quy định tại Điểm h Khoản này; 

h) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, 

b, c, d, đ và e Khoản này thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở đã 

hoàn thành xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, được xây dựng trước khi có quy hoạch 
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sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng 

sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư 

nông thôn theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhà ở hoàn thành xây dựng kể từ ngày 01 

tháng 7 năm 2006 trở về sau thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở 

không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như 

trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006; trường hợp nhà ở thuộc đối tượng 

phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng 

cấp huyện chấp thuận cho tồn tại nhà ở đó. 

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam phải có các giấy tờ sau: 

a) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở 

thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật về nhà ở; 

b) Một trong các giấy tờ của bên chuyển quyền quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này. 

3. Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức 

nước ngoài, cá nhân nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau: 

a) Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh thì phải có một trong những giấy tờ về dự 

án phát triển nhà ở để kinh doanh (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc 

giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư); 

b) Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở thông qua hình 

thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ về giao dịch đó theo quy định của 

pháp luật về nhà ở; 

c) Trường hợp nhà ở đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b 

Khoản này thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác 

nhận diện tích xây dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay 

phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có). 

4. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là người sử dụng đất ở thì ngoài giấy tờ 

chứng minh về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này, phải có 

hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc văn bản 

chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng nhà ở đã được công chứng hoặc chứng 

thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai. 

Điều 32. Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở 
Chủ sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở được chứng nhận quyền sở hữu theo quy 

định sau đây: 

1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư phải có một trong các loại giấy tờ sau: 

a) Giấy phép xây dựng công trình đối với trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định của 

pháp luật về xây dựng. 

Trường hợp công trình đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì phải có ý 

kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng 

không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch 

xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ, trừ 

trường hợp Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng; 

c) Giấy tờ mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công trình xây dựng theo quy định của pháp 

luật đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định; 

d) Giấy tờ của Tòa án nhân dân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền 

sở hữu công trình xây dựng đã có hiệu lực pháp luật; 

đ) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có một trong 

những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản này mà trên giấy tờ đó ghi tên người 

khác thì phải có một trong các giấy tờ mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế công trình xây dựng 
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trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 có chữ ký của các bên có liên quan và được Ủy ban nhân dân 

từ cấp xã trở lên xác nhận; trường hợp mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây 

dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, 

đổi, nhận thừa kế có chữ ký của các bên có liên quan thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác 

nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng 

đó. 

Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình có một trong những giấy tờ 

quy định tại các Điểm a, b, c, và d Khoản này mà hiện trạng công trình không phù hợp với giấy 

tờ đó thì phần công trình không phù hợp với giấy tờ phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác 

nhận như quy định tại Điểm e Khoản này; 

e) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, 

b, c và d Khoản này thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận công trình đã hoàn thành 

xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và công trình được xây dựng trước khi có quy hoạch 

sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng 

sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng. 

Trường hợp công trình hoàn thành xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì phải có giấy tờ 

xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về công trình xây dựng không thuộc trường hợp phải xin 

giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp xây dựng trước ngày 

01 tháng 7 năm 2004; trường hợp công trình thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không 

xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại 

công trình đó. 

2. Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau: 

a) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo quy định của 

pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép 

đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp 

đồng thuê đất với người sử dụng đất có mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng 

công trình; 

b) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình thức mua bán, nhận tặng 

cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản về 

giao dịch đó theo quy định của pháp luật; 

c) Trường hợp không có một trong những giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này thì 

phải được cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận công trình xây dựng tồn tại trước khi 

có quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt; 

d) Trường hợp công trình đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định tại các Điểm a, b và 

c Khoản này thì phần diện tích công trình không phù hợp với giấy tờ phải được cơ quan có 

thẩm quyền cấp phép xây dựng kiểm tra, xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy tờ 

không ảnh hưởng đến an toàn công trình và phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Trường hợp chủ sở hữu công trình xây dựng không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài 

giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu công trình theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 

này, phải có văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã 

được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Điều 33. Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng 
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Chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng mà vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển 

nhượng rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc 

từ ngân sách nhà nước và có một trong các giấy tờ sau đây thì được chứng nhận quyền sở hữu: 

1. Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 

18 của Nghị định này mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền 

sử dụng đất để trồng rừng sản xuất; 

2. Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng; 

3. Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất là 

rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật; 

4. Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật; 

5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ quy định tại các Khoản 

1, 2, 3 và 4 Điều này mà đã trồng rừng sản xuất bằng vốn của mình thì phải được Văn phòng 

đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật đất đai; 

6. Đối với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng nguồn vốn không có 

nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu 

tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về 

đầu tư; 

7. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực 

hiện dự án trồng rừng sản xuất thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư 

dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định 

của pháp luật về đầu tư; 

8. Trường hợp chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng không đồng thời là người sử dụng đất thì 

ngoài giấy tờ theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này, phải có văn bản thỏa 

thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng rừng đã được công chứng hoặc 

chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật về đất đai. 

Điều 34. Chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm 
Chủ sở hữu cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu khi có một trong các giấy tờ sau: 

1. Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 

18 của Nghị định này mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền 

sử dụng đất để trồng cây lâu năm phù hợp với mục đích sử dụng đất ghi trên giấy tờ đó; 

2. Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với cây lâu năm đã 

được công chứng hoặc chứng thực theo quy định; 

3. Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

giải quyết được quyền sở hữu cây lâu năm đã có hiệu lực pháp luật; 

4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ quy định tại các Khoản 

1, 2 và 3 Điều này thì phải được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được 

công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; 

5. Đối với tổ chức trong nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự 

án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư để trồng cây lâu năm theo quy định của 

pháp luật về đầu tư; 

6. Trường hợp chủ sở hữu cây lâu năm không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài giấy tờ 

theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, phải có văn bản thỏa thuận của người sử 

dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng cây lâu năm đã được công chứng hoặc chứng thực theo 

quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 

đất đai; 
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7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định cụ thể loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu. 

Điều 35. Tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
Tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu khi thuộc một trong các trường 

hợp sau: 

1. Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật 

Đất đai và Nghị định này; 

2. Nhà ở hoặc công trình xây dựng khác được xây dựng tạm thời trong thời gian xây dựng công 

trình chính hoặc xây dựng bằng vật liệu tranh tre, nứa, lá, đất; công trình phụ trợ nằm ngoài 

phạm vi công trình chính và để phục vụ cho việc quản lý, sử dụng, vận hành công trình chính; 

3. Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa, phá dỡ hoặc đã có thông 

báo, quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

4. Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm 

mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn 

liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

5. Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của 

Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; 

6. Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu theo quy 

định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này; 

7. Tài sản tạo lập do chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. 

Điều 36. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất đối với trường hợp Nhà nước đã có quyết định quản lý đối với đất đai, tài 

sản gắn liền với đất nhưng chưa thực hiện 
Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà trước đây cơ quan nhà nước 

đã có quyết định quản lý đối với đất đai, tài sản đó trong quá trình thực hiện chính sách của 

Nhà nước nhưng thực tế Nhà nước chưa thực hiện quyết định thì người đang sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng và được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. 

Điều 37. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất khi người sử dụng đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất, 

chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận 
1. Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại Khoản 1 Điều 

5 của Nghị định này thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 

gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, trong các trường hợp sau: 

a) Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

b) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu công trình xây dựng. 

2. Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại Khoản 1 

Điều 5 của Nghị định này thì việc cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp quy định tại Khoản 

1 Điều này thực hiện như sau: 
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a) Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài; 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về các trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thực hiện đăng ký biến động 

đất đai, tài sản gắn liền với đất và việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp. 

Chương 6. CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG CÁC LOẠI ĐẤT 

Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 38. Việc sử dụng đất của tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất để tạo vốn xây 

dựng cơ sở hạ tầng theo dự án, đất có nguồn gốc trúng đấu giá quyền sử dụng đất trước 

ngày 01 tháng 7 năm 2004 
1. Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất có nguồn gốc do được Nhà nước giao đất ổn định lâu dài 

để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 

năm 2004 thì được tiếp tục sử dụng đất ổn định lâu dài. 

2. Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất có nguồn gốc trúng đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 

01 tháng 7 năm 2004 mà không xác định thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất ổn 

định lâu dài. 

Điều 39. Quy định về chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất 
1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị 

quyền sử dụng đất của doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất 

có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà giá trị quyền sử 

dụng đất đã được vốn hóa vào vốn của doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng vốn đầu 

tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp. 

2. Doanh nghiệp, các thành viên là chủ sở hữu doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn đầu tư 

phải xác định phần vốn là giá trị quyền sử dụng đất trong tổng giá trị vốn chuyển nhượng và 

phải thực hiện nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. 

Điều 40. Quy định về điều kiện chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia 

đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo 

chính sách hỗ trợ 
1. Hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo 

chính sách hỗ trợ của Nhà nước chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 

năm kể từ ngày có quyết định giao đất nếu được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận 

không còn nhu cầu sử dụng do chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi 

khác hoặc do chuyển sang làm nghề khác hoặc không còn khả năng lao động. 

2. Tổ chức, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất của hộ 

gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính 

sách hỗ trợ của Nhà nước mà không thuộc trường hợp được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử 

dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 41. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh 

doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê 
1. Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê 

được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, bao gồm: 

a) Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; 

b) Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình 

dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã 
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được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện 

việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp 

các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải; 

c) Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có); 

d) Dự án thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức 

phân lô, bán nền quy định tại Khoản 2 Điều này. 

2. Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại các khu vực không nằm 

trong địa bàn các quận nội thành của các đô thị loại đặc biệt; khu vực có yêu cầu cao về kiến 

trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong 

đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong 

đô thị. 

3. Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tự xây dựng nhà ở phải thực 

hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế 

đô thị đã được phê duyệt. 

4. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Điều này. 

Điều 42. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng một 

phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở 
Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án 

đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở phải bảo đảm các điều kiện sau đây: 

1. Có đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 của Luật Đất đai; 

2. Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có); 

3. Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một phần hoặc toàn 

bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp, phải đáp 

ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai, Điều 13 và Điều 14 của Nghị 

định này. 

Điều 43. Xử lý quyền sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa 
1. Doanh nghiệp nhà nước đang sử dụng đất do được Nhà nước giao, cho thuê mà thực hiện cổ 

phần hóa thì doanh nghiệp cổ phần hóa được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo 

quy định tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 55 của Luật Đất đai, cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng 

năm hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Điều 56 

của Luật Đất đai. 

2. Việc xử lý giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa được thực hiện theo quy định của 

Chính phủ về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhưng phải đảm bảo nguyên tắc giá đất để 

xác định giá trị quyền sử dụng đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 

theo quy định tại Khoản 3 và Điểm d Khoản 4 Điều 114 của Luật Đất đai. 

3. Khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát lại 

quỹ đất doanh nghiệp đang sử dụng, xử lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 102 của Luật Đất đai và 

Điều 25 của Nghị định này. 

Mục 2: ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

Điều 44. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 
Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng 

sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối của mỗi hộ gia đình, cá nhân để 

sử dụng vào mục đích nông nghiệp được áp dụng đối với các hình thức nhận chuyển nhượng, 

nhận tặng cho quyền sử dụng đất, xử lý nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất, cụ thể như sau: 
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1. Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối: 

a) Không quá 30 héc ta cho mỗi loại đất đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

thuộc khu vực Đông Nam bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long; 

b) Không quá 20 héc ta cho mỗi loại đất đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn 

lại. 

2. Đất trồng cây lâu năm: 

a) Không quá 100 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; 

b) Không quá 300 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi. 

3. Đất rừng sản xuất là rừng trồng: 

a) Không quá 150 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; 

b) Không quá 300 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi. 

4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn 

nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổng diện tích được nhận chuyển quyền trong 

hạn mức đối với mỗi loại đất (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất 

là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối) bằng hạn mức nhận chuyển quyền sử 

dụng đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất 

cao nhất. 

5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp bao gồm 

nhiều loại đất (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, 

đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối) thì hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông 

nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đó được xác định theo từng loại đất quy định tại các Khoản 1, 

2 và 3 Điều này. 

6. Hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền quy định 

tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 của Điều này mà đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 

01 tháng 7 năm 2007 thì phần diện tích đất vượt hạn mức được tiếp tục sử dụng như đối với 

trường hợp đất nông nghiệp trong hạn mức nhận chuyển quyền. 

7. Hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền quy định 

tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 của Điều này mà đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất từ ngày 01 

tháng 7 năm 2007 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục 

sử dụng đất và chỉ phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước đối với phần diện tích vượt hạn 

mức nhận chuyển quyền. 

Điều 45. Đất trồng lúa 
1. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ 

đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để thực hiện việc khai hoang, cải tạo đất; 

đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương. 

2. Việc xác định và sử dụng số tiền quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy 

định của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất trồng lúa. 

Điều 46. Quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp sau khi được sắp xếp, đổi 

mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động 
1. Trong quá trình thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động, các 

công ty nông, lâm nghiệp đang sử dụng đất có trách nhiệm: 

a) Rà soát hiện trạng sử dụng đất về vị trí, ranh giới quản lý, sử dụng đất; diện tích đất đang sử 

dụng đúng mục đích; diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất không sử dụng; 

diện tích đất đang giao khoán, cho thuê, cho mượn, bị lấn, bị chiếm, liên doanh, liên kết, hợp 

tác đầu tư và đang có tranh chấp; 

b) Căn cứ phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển công ty nông, lâm nghiệp đã được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch sử dụng đất của địa phương và hiện trạng sử dụng đất để 

đề xuất phương án sử dụng đất. 
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Nội dung phương án sử dụng đất phải thể hiện vị trí, ranh giới sử dụng đất; diện tích đất đề 

nghị giữ lại sử dụng theo từng loại đất, hình thức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất; diện tích 

đất bàn giao cho địa phương; 

c) Báo cáo cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm định phương án sử dụng đất trước khi trình 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; 

d) Tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất đã được phê duyệt. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm 

nghiệp tại địa phương; chỉ đạo thực hiện việc xác định cụ thể ranh giới, cắm mốc giới sử dụng 

đất theo phương án được duyệt, lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho công ty; quyết định thu hồi 

đất đối với phần diện tích bàn giao cho địa phương theo phương án sử dụng đất đã được phê 

duyệt. 

3. Đối với diện tích đất công ty được giữ lại sử dụng theo phương án sử dụng đất đã được phê 

duyệt mà đang cho thuê, cho mượn trái pháp luật; bị lấn, chiếm; liên doanh, liên kết, hợp tác 

đầu tư không đúng quy định thì được xử lý theo quy định sau đây: 

a) Đối với diện tích đất công ty đang cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư 

trái pháp luật thì công ty phải chấm dứt việc cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, hợp tác 

đầu tư và đưa đất vào sử dụng theo đúng mục đích; 

b) Đối với diện tích đất đang bị lấn, chiếm sử dụng thì xử lý dứt điểm để đưa đất vào sử dụng. 

4. Đối với quỹ đất bàn giao cho địa phương thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập phương án sử 

dụng theo thứ tự ưu tiên sau: 

a) Xây dựng các công trình công cộng; 

b) Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân ở địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản 

xuất; 

c) Giao đất, cho thuê đất cho người đang sử dụng đất nếu người sử dụng đất có nhu cầu và việc 

sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. 

Điều 47. Đất có mặt nước nội địa thuộc địa phận nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 
1. Việc sử dụng đất có mặt nước nội địa thuộc địa phận nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương phải tuân theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch tài nguyên nước đã được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt; theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện cho thuê đất có mặt nước nội địa đối 

với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để đầu tư nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp 

hoặc nông nghiệp kết hợp với mục đích phi nông nghiệp theo thẩm quyền quy định tại Điều 59 

của Luật Đất đai. 

3. Người được cho thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều này phải bảo vệ môi trường, cảnh 

quan và không được làm ảnh hưởng đến mục đích chính của công trình sử dụng đất có mặt 

nước nội địa. 

Điều 48. Đất bãi bồi ven sông, ven biển 
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm điều tra, khảo sát, theo dõi, đánh giá quỹ đất bãi 

bồi ven sông, ven biển thường xuyên được bồi tụ hoặc thường bị sạt lở để có kế hoạch khai 

thác, sử dụng. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thuê đất bãi bồi ven sông, ven 

biển thường xuyên được bồi tụ hoặc thường bị sạt lở cho người có nhu cầu. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc sử dụng đất bãi bồi ven sông, 

ven biển. 

Mục 3: ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 

Điều 49. Chế độ sử dụng đất xây dựng nhà chung cư 
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1. Đất xây dựng nhà chung cư, nhà chung cư có mục đích hỗn hợp để ở và làm văn phòng, cơ 

sở thương mại, dịch vụ (sau đây gọi chung là nhà chung cư) bao gồm đất xây dựng khối nhà 

chung cư, đất làm sân, trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà chung cư, đất xây dựng các công 

trình hạ tầng. 

2. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư được giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất 

thuộc dự án theo quy định sau đây: 

a) Đối với diện tích đất xây dựng nhà chung cư và đất xây dựng công trình hạ tầng do chủ đầu 

tư sử dụng để kinh doanh theo dự án đầu tư và quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và phải 

nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

b) Đối với diện tích đất làm đường giao thông, các công trình hạ tầng khác phục vụ cho người 

dân ở cả trong và ngoài nhà chung cư mà chủ đầu tư không sử dụng để kinh doanh dịch vụ theo 

dự án đầu tư thì chủ đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để quản lý, xây dựng công 

trình và không phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; không được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; bàn giao cho địa 

phương quản lý đối với diện tích đất đó sau khi đã hoàn thành xây dựng theo dự án đầu tư, quy 

hoạch xây dựng chi tiết và quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Quyền sử dụng đất và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trong các dự án xây dựng nhà chung cư để bán hoặc để bán kết 

hợp cho thuê được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Diện tích đất thuộc quyền sử dụng chung của các chủ sở hữu căn hộ chung cư, văn phòng 

làm việc, cơ sở thương mại, dịch vụ trong nhà chung cư (sau đây gọi chung là căn hộ) bao gồm 

diện tích đất xây dựng khối nhà chung cư, làm sân, trồng hoa, cây xanh xung quanh nhà và đất 

xây dựng các công trình hạ tầng bên ngoài nhà chung cư nhưng để phục vụ trực tiếp cho nhà 

chung cư được chủ đầu tư bàn giao cho các chủ sở hữu căn hộ tự tổ chức quản lý, sử dụng theo 

dự án đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định rõ vị trí, ranh giới, diện tích đất thuộc quyền 

sử dụng chung trong dự án đầu tư, quy hoạch xây dựng chi tiết và thiết kế mặt bằng công trình 

để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; trong các hợp đồng mua bán nhà ở và bản vẽ hoàn 

công công trình để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua; 

b) Quyền sử dụng đất quy định tại Điểm a Khoản này là quyền sử dụng chung theo phần không 

thể phân chia. Tỷ lệ phần quyền sử dụng đất được tính bằng tỷ lệ diện tích căn hộ chia cho tổng 

diện tích sàn của các căn hộ trong nhà chung cư. Việc sử dụng và định đoạt đối với quyền sử 

dụng đất khu chung cư do đa số người chiếm tỷ lệ phần quyền sử dụng đất quyết định nhưng 

phải phục vụ lợi ích chung của cộng đồng và phù hợp với quy định của pháp luật; 

c) Chủ sở hữu căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất sử dụng chung quy định tại Điểm a Khoản này 

theo thời hạn ổn định lâu dài; diện tích căn hộ được xác định theo hợp đồng mua bán căn hộ; 

d) Khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất cho người mua căn hộ thì Giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 

Điều này phải được chỉnh lý biến động để chuyển sang hình thức sử dụng đất chung đối với 

phần diện tích đất quy định tại Điểm a Khoản này. 

Diện tích đất thuộc dự án phát triển nhà ở còn lại ngoài phần diện tích quy định tại Điểm b 

Khoản 2 và Điểm a Khoản này thuộc quyền sử dụng của chủ đầu tư; chủ đầu tư được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Điều 50. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh 
1. Người sử dụng đất quốc phòng, an ninh được quy định như sau: 
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a) Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là người sử dụng đất đối với đất cho các 

đơn vị đóng quân trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản này; đất làm căn cứ quân sự; đất 

làm các công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và các công trình đặc biệt về quốc phòng, an 

ninh; nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân; đất thuộc các khu vực mà Chính phủ giao 

nhiệm vụ riêng cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, bảo vệ và sử dụng; 

b) Các đơn vị trực tiếp sử dụng đất là người sử dụng đất đối với đất làm ga, cảng quân sự; đất 

làm các công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an 

ninh; đất làm kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân; đất làm trường bắn, thao trường, bãi 

thử vũ khí, bãi hủy vũ khí; đất xây dựng nhà trường, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ 

trang nhân dân; đất làm trại giam giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do Bộ Quốc phòng, 

Bộ Công an quản lý; 

c) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Chỉ huy quân sự huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an phường, thị trấn; đồn biên phòng là người 

sử dụng đất đối với đất xây dựng trụ sở. 

2. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh phải được sử dụng đúng mục đích đã được 

xác định. Đối với diện tích đất không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích thì Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh thông báo cho đơn vị sử dụng đất để đưa đất vào sử dụng đúng mục đích; sau 

12 tháng kể từ ngày được thông báo, nếu đơn vị sử dụng đất không khắc phục để đưa đất vào 

sử dụng đúng mục đích thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi để giao cho người khác sử dụng. 

3. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trong nội bộ đất quốc phòng, an ninh theo quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh đã được phê duyệt thì đơn vị sử dụng đất 

phải xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo ý kiến bằng 

văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

4. Đất do các đơn vị vũ trang nhân dân đang quản lý, sử dụng nhưng không thuộc quy hoạch sử 

dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh đã được phê duyệt thì phải bàn giao cho địa 

phương quản lý và xử lý như sau: 

a) Đối với diện tích đất đã bố trí cho hộ gia đình cán bộ, chiến sỹ thuộc đơn vị vũ trang nhân 

dân sử dụng làm nhà ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt thì 

người sử dụng đất ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; 

b) Đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp do các doanh 

nghiệp quốc phòng, an ninh đang sử dụng thì phải chuyển sang hình thức thuê đất theo phương 

án sản xuất, kinh doanh đã được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an phê duyệt; 

c) Đối với diện tích đất không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này thì 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất để giao, cho thuê sử dụng theo quy định của 

pháp luật. 

5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết dứt điểm diện tích đất đang có tranh chấp để 

xác định người sử dụng đất. 

Điều 51. Đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp 
1. Thời hạn sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp theo thời hạn 

của dự án đầu tư. 

Trường hợp thời hạn của dự án đầu tư dài hơn thời hạn sử dụng đất còn lại của khu công 

nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp thì doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu 

hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp phải xin phép cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cho phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất cho phù hợp nhưng tổng thời hạn sử 

dụng đất không quá 70 năm và phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất đối với phần diện 

tích đất được gia hạn sử dụng. 
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2. Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ xây 

dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp nếu được Nhà nước cho thuê đất 

để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp thì được cho 

thuê lại đất sau khi đã đầu tư kết cấu hạ tầng. 

3. Hàng năm, doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu 

chế xuất, cụm công nghiệp có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và công bố công 

khai diện tích đất chưa cho thuê, cho thuê lại trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công 

nghiệp trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và của địa phương. 

Điều 52. Đất sử dụng cho khu công nghệ cao 
1. Thời hạn sử dụng đất để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao; 

nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cao và đào tạo nhân lực công nghệ cao trong khu 

công nghệ cao được thực hiện theo quy định tại Điều 125 và Điều 126 của Luật Đất đai. 

2. Trách nhiệm quản lý đất đai của Ban Quản lý khu công nghệ cao được quy định như sau: 

a) Phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện việc bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư; 

b) Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tiền thuê đất; mức miễn, giảm tiền thuê đất đối 

với từng dự án; 

c) Thu hồi đất đã cho thuê đối với trường hợp người sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật 

về đất đai quy định tại các Điểm a, b, c, d, e, g và i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai; người sử 

dụng đất chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật hoặc tự nguyện trả lại đất theo quy định tại 

các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai; quản lý quỹ đất đã thu hồi tại điểm 

này; 

d) Quyết định giao lại đất không thu tiền sử dụng đất đối với người sử dụng đất trong khu công 

nghệ cao thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 54 của Luật Đất đai; 

đ) Quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai tại khu công nghệ cao; 

e) Gửi quyết định giao lại đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc 

trích đo địa chính khu đất đến Văn phòng đăng ký đất đai để đăng ký vào hồ sơ địa chính, cập 

nhật cơ sở dữ liệu đất đai và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

3. Việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trong khu công nghệ cao được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về đất đai. 

4. Đối với khu công nghệ cao đã được thành lập và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định giao đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì việc quản lý, sử dụng đất thực hiện theo quy 

định sau đây: 

a) Ban Quản lý khu công nghệ cao có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại các Điểm a, c, d, 

đ và e Khoản 2 Điều này; được tiếp tục thực hiện quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Ban Quản lý khu công nghệ cao được quyết định mức thu tiền thuê đất nhưng giá đất để tính 

tiền thuê đất không được thấp hơn giá đất trong Bảng giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 

định; quyết định mức miễn, giảm tiền thuê đất theo từng dự án phù hợp với quy định của Chính 

phủ. 

Điều 53. Đất sử dụng cho khu kinh tế 
1. Trách nhiệm quản lý đất đai của Ban Quản lý khu kinh tế được quy định như sau: 

a) Phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện việc bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư; 

b) Quyết định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng giá đất để tính tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất không được thấp hơn giá đất trong Bảng giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 

định; mức miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo từng dự án đối với trường hợp giao 

lại đất, cho thuê đất phù hợp với quy định của Chính phủ; 
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c) Thu hồi đất đã giao lại, cho thuê đối với trường hợp người sử dụng đất có hành vi vi phạm 

pháp luật về đất đai quy định tại các Điểm a, b, c, d, e, g và i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất 

đai; người sử dụng đất chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật hoặc tự nguyện trả lại đất theo 

quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai; quản lý quỹ đất đã thu 

hồi tại điểm này; 

d) Quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai tại khu kinh tế; 

đ) Gửi quyết định giao lại đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính 

hoặc trích đo địa chính khu đất đến Văn phòng đăng ký đất đai để đăng ký vào hồ sơ địa chính, 

cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

2. Việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trong khu kinh tế được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về đất đai. 

3. Việc quản lý, sử dụng đối với đất khác không thuộc các khu chức năng của khu kinh tế và 

các nhiệm vụ khác về quản lý đất đai trong khu kinh tế do cơ quan hành chính các cấp thực 

hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Điều 54. Đất để thực hiện dự án xây dựng - chuyển giao (BT) và dự án xây dựng - kinh 

doanh - chuyển giao (BOT) 
1. Nhà nước giao cho nhà đầu tư quản lý diện tích đất để thực hiện dự án xây dựng - chuyển 

giao (BT); nhà đầu tư không phải trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian xây dựng 

công trình theo dự án được phê duyệt và có trách nhiệm bảo toàn diện tích đất được giao quản 

lý, sử dụng theo đúng mục đích đã ghi trong dự án. 

Việc chuyển giao công trình và quỹ đất của dự án phải thực hiện đúng theo thời hạn ghi trong 

dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc thời hạn đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cho phép kéo dài thời hạn chuyển giao. Trường hợp quá thời hạn 

phải chuyển giao mà nhà đầu tư chưa chuyển giao thì phải thuê đất của Nhà nước, thời điểm 

thuê đất được tính từ thời điểm kết thúc thời gian xây dựng công trình theo dự án đã được phê 

duyệt. 

2. Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất đối với nhà đầu tư để thực hiện dự án xây dựng - kinh 

doanh - chuyển giao (BOT); nhà đầu tư được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 

quy định của Chính phủ. 

3. Người nhận chuyển giao công trình để sử dụng và khai thác thì được Nhà nước giao đất, cho 

thuê đất hoặc giao để quản lý diện tích đất có công trình đó theo quy định của pháp luật về đất 

đai. 

Điều 55. Đất cảng hàng không, sân bay dân dụng 
1. Căn cứ quy hoạch chi tiết cảng hàng không, sân bay đã được phê duyệt, Bộ Giao thông vận 

tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo việc xác định ranh giới khu vực sử dụng riêng 

cho hoạt động dân dụng và khu vực sử dụng chung cho hoạt động dân dụng và quân sự do dân 

dụng quản lý. 

2. Đất sử dụng vào mục đích quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 156 của Luật Đất 

đai được giao sử dụng ổn định lâu dài; đất sử dụng vào mục đích quy định tại Điểm c và Điểm 

d Khoản 1 Điều 156 của Luật Đất đai được cho thuê với thời hạn không quá 50 năm. Khi hết 

thời hạn thuê đất, người đang sử dụng đất được xem xét gia hạn cho thuê đất nếu có nhu cầu 

tiếp tục sử dụng. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đơn giá thuê đất tại cảng hàng không, sân bay theo quy 

định của pháp luật về đất đai. 

4. Cảng vụ hàng không có trách nhiệm đối với phần diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

giao như sau: 

a) Quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, có hiệu quả; 
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b) Kiểm tra việc sử dụng đất, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với tổ chức, cá 

nhân được Cảng vụ hàng không giao đất, cho thuê đất; 

c) Quyết định thu hồi đất đối với trường hợp được Cảng vụ hàng không giao đất mà thuộc các 

trường hợp quy định tại các Điểm a, b, e, g và i Khoản 1 Điều 64 và các Điểm a, b, c và d 

Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai. Quyết định chấm dứt hợp đồng thuê đất đối với trường hợp 

vi phạm hợp đồng cho thuê đất của Cảng vụ. 

5. Việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trong đất cảng hàng không, 

sân bay thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về đất đai. 

6. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

Điều này. 

Điều 56. Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn 
1. Đất hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quyết định mà công trình không sử dụng lớp đất mặt thì chỉ phải thuê đất trong thời gian 

thi công xây dựng công trình. 

2. Căn cứ quy định về phạm vi của hành lang bảo vệ công trình đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành, tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách 

nhiệm chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân nơi có công trình xây dựng phương án cắm mốc 

giới xác định hành lang bảo vệ an toàn cụ thể và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công 

trình phê duyệt; đồng thời thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có công trình biết để 

phối hợp bảo vệ hành lang an toàn công trình. 

3. Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt phương án cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ an toàn, tổ chức trực tiếp quản lý 

công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình trong việc công bố công khai mốc giới 

hành lang bảo vệ an toàn công trình và cắm mốc giới trên thực địa, bàn giao mốc giới cho Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi có công trình để quản lý. 

4. Tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm chủ trì phối 

hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình rà soát 

hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình để kiến nghị cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định sau: 

a) Trường hợp sử dụng đất có ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình hoặc trường hợp 

hoạt động của công trình có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của người sử dụng đất 

thì cơ quan có chức năng quản lý nhà nước đối với công trình tiến hành thẩm định mức độ ảnh 

hưởng, nếu phải thu hồi đất thì đề nghị Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để quyết định thu 

hồi đất đó. Người có đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản gắn liền với đất 

đã có từ trước khi hành lang an toàn công trình được công bố, tái định cư theo quy định của 

pháp luật. 

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công 

trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục. Chủ công trình phải chịu trách nhiệm 

đối với việc khắc phục đó; nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và người có đất 

thu hồi được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật; 

b) Trường hợp sử dụng đất không thuộc quy định tại Điểm a Khoản này thì người đang sử dụng 

đất trong hành lang bảo vệ an toàn công trình được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã 

được xác định và phải tuân theo các quy định về bảo vệ an toàn công trình; 

c) Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy 

định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất. 
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Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất chỉ được sử dụng đất theo quy định tại Điểm b Khoản này. 

5. Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn chịu trách nhiệm 

chính về việc bảo vệ an toàn công trình. Trường hợp hành lang bảo vệ an toàn công trình bị lấn, 

bị chiếm, sử dụng trái phép thì phải kịp thời báo cáo và yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có 

hành lang bảo vệ an toàn công trình xử lý. 

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách 

nhiệm sau: 

a) Phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc 

phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình; ngăn chặn kịp thời các công trình xây dựng trái 

phép trên đất hành lang bảo vệ an toàn công trình; buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại 

tình trạng của đất trước khi vi phạm; 

b) Phối hợp với cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình trong việc tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về bảo vệ an toàn công trình; phối hợp với cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công 

trình trong việc công bố mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình; 

c) Trường hợp để xảy ra hiện tượng lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành 

lang bảo vệ an toàn công trình tại địa phương thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải liên 

đới chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

7. Việc sử dụng đất tạm thời để thi công công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn do 

đơn vị thi công và người sử dụng đất thỏa thuận theo quy định của pháp luật về dân sự. 

Điều 57. Sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm 
Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị và các 

quy hoạch khác có liên quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất để xây dựng công trình ngầm theo quy định sau 

đây: 

1. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần 

cho cả thời gian thuê đối với trường hợp sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm nhằm mục 

đích kinh doanh. 

2. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất để 

xây dựng công trình ngầm không nhằm mục đích kinh doanh. 

3. Trường hợp sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm theo hình thức xây dựng - chuyển 

giao (BT) và dự án xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) thì việc sử dụng đất được thực 

hiện theo quy định tại Điều 54 của Nghị định này. 

Mục 4: QUẢN LÝ VÀ ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG 

Điều 58. Quản lý đất chưa sử dụng 
1. Đất chưa sử dụng gồm đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có 

rừng cây. 

2. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về 

tình hình quản lý, khai thác quỹ đất chưa sử dụng. 

Điều 59. Biện pháp đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo kế hoạch sử dụng đất đã được 

phê duyệt 
1. Nhà nước có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng đối với vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng 

xa, vùng cao, vùng nhiều đất nhưng ít dân, vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn để thực hiện kế 

hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng; có chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng. 
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2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sử dụng nguồn kinh phí thu được từ nguồn thu khi cho phép 

chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích khác và các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác để phục vụ việc khai hoang, cải tạo, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng. 

Chương 7. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT 

ĐAI 

Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 60. Nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 
1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất được quy định như sau: 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với trường hợp quy định tại 

Khoản 1 Điều 59 của Luật Đất đai; 

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với trường hợp quy định 

tại Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai. 

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn 

liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai. Nơi chưa 

thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp 

nhận hồ sơ đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự 

án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền 

sử dụng đất ở tại Việt Nam. 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trường hợp đăng 

ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì trong thời 

hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến 

Văn phòng đăng ký đất đai. 

3. Địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực 

hiện thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ thì các cơ quan quy định tại Khoản 1 và 

Khoản 2 Điều này thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa 

theo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

4. Ban Quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế; Cảng vụ hàng không là đầu mối nhận hồ sơ và 

trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại khu công nghệ cao, khu kinh tế; cảng 

hàng không, sân bay. 

5. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện như sau: 

a) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn 

liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết, trừ 

trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này; 

b) Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính thì việc trao 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được 

thực hiện sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ hoàn 

thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì trả kết quả 

sau khi người sử dụng đất đã ký hợp đồng thuê đất; trường hợp được miễn nghĩa vụ tài chính 

liên quan đến thủ tục hành chính thì trả kết quả sau khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm 

quyền xác định được miễn nghĩa vụ tài chính; 

c) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thì cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm trả 

lại hồ sơ và thông báo rõ lý do không đủ điều kiện giải quyết. 

Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 
1. Thời gian thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được quy định 

như sau: 
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a) Giao đất, thuê đất là không quá 20 ngày không kể thời gian giải phóng mặt bằng; 

b) Chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày. 

2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy 

chứng nhận được quy định như sau: 

a) Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày; 

b) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công 

trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 30 ngày; 

c) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất là không quá 20 ngày; 

d) Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền 

sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp 

vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, 

hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người 

sử dụng đất là không quá 15 ngày; 

đ) Tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất 

để quản lý là không quá 20 ngày; 

e) Gia hạn sử dụng đất là không quá 15 ngày; 

g) Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất 

là không quá 10 ngày; 

h) Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề là không 

quá 10 ngày; 

i) Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc 

thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế 

quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất 

so với nội dung đã đăng ký là không quá 15 ngày; 

k) Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần; từ hình thức 

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất 

có thu tiền sử dụng đất là không quá 30 ngày; 

l) Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 10 ngày; 

m) Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là 

không quá 05 ngày làm việc; 

n) Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất là không quá 03 

ngày làm việc; 

o) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành 

của chung vợ và chồng là không quá 10 ngày; 

p) Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu công trình xây dựng là không quá 10 ngày; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người 

sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày; 

q) Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu công trình xây dựng bị mất là không quá 30 ngày. 

3. Thời gian thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai: 

a) Hòa giải tranh chấp đất đai là không quá 45 ngày; 

b) Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là 

không quá 45 ngày; 
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c) Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là 

không quá 60 ngày; 

d) Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

là không quá 90 ngày; 

đ) Cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, Quyết định công nhận hòa giải 

thành là không quá 30 ngày. 

4. Thời gian quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng 

đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian 

trưng cầu giám định. 

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan 

tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 

theo quy định. 

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 15 

ngày. 

Điều 62. Trách nhiệm quy định hồ sơ, thời gian thực hiện và trình tự, thủ tục hành chính 

về đất đai 
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về mẫu hồ sơ, thành phần hồ sơ thực hiện thủ 

tục hành chính về đất đai quy định tại Nghị định này. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục; thời gian các 

bước thực hiện thủ tục của từng cơ quan, đơn vị có liên quan và việc giải quyết liên thông giữa 

các cơ quan có liên quan theo cơ chế một cửa cho phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương 

nhưng không quá tổng thời gian quy định cho từng loại thủ tục quy định tại Nghị định này. 

Điều 63. Việc xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong thực hiện thủ tục 

hành chính về quản lý và sử dụng đất đai 
1. Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và lệ phí trước bạ (sau 

đây gọi là nghĩa vụ tài chính) do cơ quan thuế xác định. Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc 

Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin địa chính 

cho cơ quan thuế đối với các trường hợp đủ điều kiện và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo 

quy định. 

Giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định; trường hợp 

áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể thì do cơ quan thuế xác định. 

2. Cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật trong thời hạn không quá 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được số liệu địa chính. 

Cơ quan có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 

không phải nộp, được nợ nghĩa vụ tài chính hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với 

trường hợp phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc có quyết định miễn nghĩa vụ tài chính theo quy 

định của pháp luật. 

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xác định phí và lệ phí có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, trừ 

lệ phí trước bạ quy định tại Khoản 1 Điều này mà người sử dụng đất phải nộp khi thực hiện thủ 

tục hành chính về quản lý, sử dụng đất; thông báo và hướng dẫn cho người sử dụng đất nộp 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 64. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất 
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1. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của 

hộ gia đình phải được người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy 

định của pháp luật về dân sự ký tên. 

2. Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của 

nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải được tất cả các thành 

viên trong nhóm ký tên hoặc có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ 

trường hợp các chủ sở hữu căn hộ cùng sử dụng chung thửa đất trong nhà chung cư. 

Mục 2: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, TRƯNG DỤNG ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO 

THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Điều 65. Trình tự, thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự 

nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người 
1. Trình tự, thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại 

đất được quy định như sau: 

a) Người sử dụng đất là tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà 

nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách 

nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nay chuyển đi nơi khác, giảm hoặc 

không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thì gửi thông báo hoặc 

gửi văn bản trả lại đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất đến cơ quan tài nguyên và môi trường; 

b) Cơ quan ban hành quyết định giải thể, phá sản gửi quyết định giải thể, phá sản đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường nơi có đất thu hồi đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức được Nhà 

nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà 

tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất 

hàng năm bị giải thể, phá sản; 

c) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của cá nhân người sử dụng đất chết mà không có 

người thừa kế có trách nhiệm gửi Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết 

theo quy định của pháp luật và văn bản xác nhận không có người thừa kế của Ủy ban nhân dân 

cấp xã đến Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất thu hồi đối với trường hợp thu hồi đất 

của cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế; 

d) Hàng năm, cơ quan tài nguyên và môi trường tổ chức rà soát và có thông báo về những 

trường hợp không được gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn; 

đ) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa trong trường 

hợp xét thấy cần thiết; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất; tổ chức thu hồi 

đất trên thực địa và bàn giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã quản 

lý; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính, thu hồi Giấy chứng nhận 

hoặc thông báo hủy Giấy chứng nhận đối với trường hợp không thu hồi được Giấy chứng nhận. 

2. Trình tự, thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính 

mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe 

dọa tính mạng con người được quy định như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện giao cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác định 

mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa 

tính mạng con người; 

b) Sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, 

sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người mà cần phải thu 

hồi đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc quy định 

tại Điểm đ Khoản 1 Điều này; 

c) Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc bố trí nơi ở tạm và thực hiện tái định cư đối với người 

phải cưỡng chế di dời đối với trường hợp thu hồi đất quy định tại Điểm đ và Điểm e Khoản 1 

Điều 65 của Luật Đất đai. 
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3. Tổ chức cưỡng chế thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, có nguy cơ đe 

dọa tính mạng con người: 

a) Việc cưỡng chế phải tuân thủ các nguyên tắc thực hiện cưỡng chế quy định tại Khoản 1 Điều 

70 của Luật Đất đai; 

b) Sau khi có quyết định thu hồi đất, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm phối 

hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã vận động, 

thuyết phục để người có đất thu hồi bàn giao đất; 

c) Sau khi vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi không thực hiện quyết định thu hồi 

đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp đã ban hành quyết định thu 

hồi đất ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất; 

d) Tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cưỡng chế trình 

Ủy ban nhân dân cấp đã ban hành quyết định cưỡng chế phê duyệt; 

đ) Tổ chức được giao thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm vận động, thuyết phục người bị 

cưỡng chế tự nguyện thực hiện việc bàn giao đất; 

e) Ủy ban nhân dân cấp đã ban hành quyết định cưỡng chế có trách nhiệm tổ chức lực lượng 

thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định cưỡng chế đối với trường hợp đã được vận động, 

thuyết phục theo quy định tại Điểm đ Khoản này mà cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế không chấp 

nhận thi hành quyết định cưỡng chế. 

4. Cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa 

chính; thu hồi Giấy chứng nhận hoặc thông báo Giấy chứng nhận không còn giá trị pháp lý đối 

với trường hợp người sử dụng đất không chấp hành việc nộp lại Giấy chứng nhận. 

5. Trường hợp người có đất thu hồi mà có khiếu nại quyết định thu hồi đất thì việc giải quyết 

khiếu nại thực hiện theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại. 

Điều 66. Trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật 
1. Trường hợp vi phạm pháp luật mà phải thu hồi đất, khi hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành 

chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử 

phạt có trách nhiệm lập biên bản về vi phạm hành chính để làm căn cứ quyết định thu hồi đất. 

Trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai không thuộc trường hợp bị xử phạt vi phạm hành 

chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì biên 

bản xác định hành vi vi phạm phải có đại diện của Ủy ban nhân dân cấp xã làm chứng để làm 

căn cứ quyết định thu hồi đất và được lập theo quy định sau đây: 

a) Cơ quan tài nguyên và môi trường tổ chức kiểm tra để xác định hành vi vi phạm quy định tại 

các Điểm c, d và g Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai; tổ chức thanh tra để xác định hành vi vi 

phạm quy định tại Điểm h và Điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai; 

b) Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản, người được giao nhiệm 

vụ kiểm tra, thanh tra có trách nhiệm gửi biên bản cho cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất để 

chỉ đạo thu hồi đất. 

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa khi cần thiết, 

trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi đất. 

3. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm sau: 

a) Thông báo việc thu hồi đất cho người sử dụng đất và đăng trên trang thông tin điện tử của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

b) Chỉ đạo xử lý phần giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất 

(nếu có) theo quy định của pháp luật; 

c) Tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 65 của 

Nghị định này; 

d) Bố trí kinh phí thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. 
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4. Cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa 

chính; thu hồi Giấy chứng nhận hoặc thông báo Giấy chứng nhận không còn giá trị pháp lý đối 

với trường hợp người sử dụng đất không chấp hành việc nộp lại Giấy chứng nhận. 

Điều 67. Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục trưng dụng đất 
1. Quyết định trưng dụng đất, văn bản xác nhận việc trưng dụng đất gồm các nội dung chủ yếu 

sau đây: 

a) Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người quyết định trưng dụng đất; 

b) Tên, địa chỉ của người có đất trưng dụng hoặc người đang quản lý, sử dụng đất trưng dụng; 

c) Tên, địa chỉ của tổ chức, họ tên và địa chỉ của người được giao sử dụng đất trưng dụng; 

d) Mục đích, thời hạn trưng dụng đất; 

đ) Vị trí, diện tích, loại đất, tài sản gắn liền với đất trưng dụng; 

e) Thời gian bàn giao đất trưng dụng. 

2. Việc hoàn trả đất trưng dụng cho người sử dụng đất khi hết thời hạn trưng dụng đất được 

thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Người có thẩm quyền quyết định trưng dụng đất ban hành quyết định hoàn trả đất trưng 

dụng và gửi cho người có đất bị trưng dụng; 

b) Trường hợp người có đất trưng dụng tự nguyện tặng cho Nhà nước thì làm thủ tục tặng cho 

quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

3. Trách nhiệm xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra theo quy 

định sau đây: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất trưng dụng chịu trách nhiệm xác định mức 

bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra, trừ trường hợp quy định tại Điểm b 

Khoản này; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất trưng dụng chịu trách nhiệm xác định mức bồi 

thường thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra đối với trường hợp khu đất trưng dụng 

thuộc địa giới hành chính của nhiều đơn vị hành chính cấp huyện. 

4. Thành phần Hội đồng xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra 

gồm: 

a) Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Trưởng ban; 

b) Các thành viên thuộc các cơ quan tài nguyên và môi trường, tài chính và các thành viên khác 

có liên quan; 

c) Đại diện cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định trưng dụng đất; 

d) Đại diện Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi có đất; 

đ) Các thành viên là đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; 

e) Đại diện của người có đất trưng dụng. 

Điều 68. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác 
1. Trình tự, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau: 

a) Người xin giao đất, thuê đất, xin phép chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ thẩm định tại 

cơ quan tài nguyên và môi trường. 

Đối với dự án đầu tư đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư hoặc Thủ tướng Chính 

phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục thẩm định quy định tại 

Khoản này; 

b) Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tài nguyên và 

môi trường có văn bản thẩm định gửi đến chủ đầu tư để lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất. 
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Thời hạn quy định tại điểm này không bao gồm thời gian làm thủ tục cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư quy 

định tại Khoản 2 Điều này; 

c) Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định 

điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

2. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất 

rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư được quy định như sau: 

a) Cơ quan tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư trên địa 

bàn trình Ủy ban nhân dân cùng cấp để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên hoặc Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; 

b) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì thẩm định, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua 

trước khi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất; 

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất 

trước khi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất; 

c) Sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất, Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất, Ủy ban nhân dân 

cấp có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất. 

3. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được quy định như sau: 

a) Cơ quan tài nguyên và môi trường hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, 

thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm 

quyền quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; 

b) Người được giao đất, cho thuê đất nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất có thu 

tiền sử dụng đất, nộp tiền thuê đất đối với trường hợp cho thuê đất; 

c) Cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tổ chức giao đất 

trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người được giao đất, cho thuê đất; chỉ đạo cập nhật, 

chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. 

4. Trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để 

thực hiện dự án quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì một số bước công việc 

chuẩn bị giao đất, cho thuê đất được thực hiện đồng thời với trình tự, thủ tục thu hồi đất theo 

quy định như sau: 

a) Trong thời gian thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì chủ 

đầu tư được tiến hành khảo sát, đo đạc để lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu 

tư, pháp luật về xây dựng; cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng 

đất của chủ đầu tư, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất; 

b) Trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt thì 

chủ đầu tư được nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc 

giải phóng mặt bằng. 

5. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng đối với trường hợp giao đất, 

cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được quy định như sau: 

a) Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt, cơ quan tài nguyên và môi trường chỉ đạo lập phương án đấu giá quyền 

sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt; 

1978



b) Tổ chức được lựa chọn thực hiện đấu giá theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được 

phê duyệt tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất; 

c) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; 

d) Sau khi người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi 

trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường 

hợp thuê đất; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý 

cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. 

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo đúng yêu cầu thì cơ quan tài nguyên và 

môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng 

đấu giá. 

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực 

hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất. 

Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng 

nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường. 

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm 

định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ 

tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa 

chính. 

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng 

đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời 

với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

Mục 3: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ 

TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

Điều 70. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng 

ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất 
1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định để làm thủ tục đăng ký. 

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Ủy ban 

nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc như sau: 

a) Trường hợp đăng ký đất đai thì xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai 

đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của 

Nghị định này thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng 

đất, sự phù hợp với quy hoạch. 

Trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với đất thì xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so 

với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 

34 của Nghị định này thì xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản; đối với nhà ở, 

công trình xây dựng thì xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp 

phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc 

công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây 

dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ; 

b) Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công việc tại Điểm a 

Khoản này, Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện 
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trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất 

nộp (nếu có); 

c) Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn 

gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài 

sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung 

công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai. 

3. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc như sau: 

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai 

thì gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy 

định tại Khoản 2 Điều này; 

b) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính 

hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra 

bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có); 

c) Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, 

tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án 

đầu tư mà sơ đồ đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng 

hoặc hoạt động đo đạc bản đồ; 

d) Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện 

hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký; 

đ) Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có 

thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này thì gửi phiếu 

lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó. Trong thời hạn không quá 05 ngày 

làm việc, cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng 

văn bản cho Văn phòng đăng ký đất đai; 

e) Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ 

liệu đất đai (nếu có); 

g) Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định 

và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ 

tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật; chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên 

và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất; cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người 

được cấp, trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã thì gửi Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã 

để trao cho người được cấp. 

4. Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc sau: 

a) Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

Trường hợp thuê đất thì trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký quyết định cho thuê đất; 

ký hợp đồng thuê đất và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

b) Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai. 

5. Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật mà nay có nhu 

cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
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đất thì nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận; Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan tài nguyên 

và môi trường thực hiện các công việc quy định tại Điểm g Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. 

Điều 71. Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để 

quản lý 
1. Người đang được Nhà nước giao đất để quản lý quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai mà 

chưa đăng ký có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đất đai. Văn phòng đăng ký đất đai có 

trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất; cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ 

liệu đất đai. 

2. Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất để quản lý thì Văn phòng đăng 

ký đất đai căn cứ vào quyết định giao đất quản lý để cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ 

sở dữ liệu đất đai. 

Điều 72. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở 
1. Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường các giấy tờ sau đây: 

a) Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng 

nhận đầu tư; 

b) Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500; giấy phép xây dựng (nếu có); 

c) Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; chứng 

từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án phát triển nhà ở (trừ trường hợp được miễn hoặc 

chậm nộp theo quy định của pháp luật); 

d) Sơ đồ nhà, đất đã xây dựng là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng có 

kích thước các cạnh của từng căn hộ đã bán phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã 

ký; danh sách các căn hộ, công trình xây dựng để bán (có các thông tin số hiệu căn hộ, diện tích 

đất, diện tích xây dựng và diện tích sử dụng chung, riêng của từng căn hộ); trường hợp nhà 

chung cư thì sơ đồ phải thể hiện phạm vi (kích thước, diện tích) phần đất sử dụng chung của 

các chủ căn hộ, mặt bằng xây dựng nhà chung cư, mặt bằng của từng tầng, từng căn hộ; 

đ) Báo cáo kết quả thực hiện dự án. 

2. Trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều 

kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án. 

Sau khi hoàn thành kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo cho 

chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra; gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà đất đã kiểm tra cho 

Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp 

đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 

3. Chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thay cho người nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc cung cấp hồ sơ cho 

bên mua để tự đi đăng ký. Hồ sơ gồm có: 

a) Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

b) Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng theo 

quy định của pháp luật; 

c) Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng. 

4. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: 

a) Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào 

đơn đăng ký; 
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b) Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có); 

c) Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); 

d) Chuẩn bị hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 37 của Nghị định này; 

đ) Yêu cầu chủ đầu tư dự án nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp để chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; 

e) Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất cho người được cấp. 

5. Trường hợp chủ đầu tư dự án có vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp 

luật về nhà ở thì Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 73. Trình tự, thủ tục đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn 

chế thửa đất liền kề 
1. Khi phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề thì một trong các 

bên nộp đơn, Giấy chứng nhận (nếu có), hợp đồng hoặc bản án, quyết định của Tòa án nhân 

dân cho Văn phòng đăng ký đất đai. 

2. Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và 

thể hiện trên Giấy chứng nhận nếu có yêu cầu. 

Điều 74. Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp 

của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất 
1. Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ 

gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc trường hợp 

quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này có nhu cầu gia hạn sử dụng đất thì thực hiện theo 

quy định sau đây: 

a) Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử 

dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất. 

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì nộp hồ sơ 

đề nghị gia hạn sử dụng đất sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh 

dự án đầu tư; 

b) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường 

hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho 

cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia 

hạn quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; chuyển hồ sơ cho 

Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký. 

Đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất mà phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu 

tư thì việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất được thực hiện đồng thời với việc thực hiện thủ tục 

đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. 

Trường hợp dự án đầu tư có điều chỉnh quy mô mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì 

thời hạn sử dụng đất được điều chỉnh theo thời gian hoạt động của dự án; 

c) Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài 

chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường; 

d) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng 

nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy 

chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp 

nộp hồ sơ tại cấp xã; 

đ) Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài 

nguyên và môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy 

định. 
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2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà 

nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được 

tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của 

Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. 

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời 

hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau: 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất; 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực 

tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai; 

c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo 

thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng 

nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng 

nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp 

hồ sơ tại cấp xã. 

Điều 75. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất 
1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa. 

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: 

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; 

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp 

thửa; 

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được 

cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. 

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh 

chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do 

xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau 

đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau: 

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; 

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích 

chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có 

thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật 

biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy 

ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. 

4. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi 

trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau: 

a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; 

b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy 

ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. 

Điều 76. Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 
1. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau: 

a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 
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12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất; 

b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng; 

c) Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất; 

d) Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ 

và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu 

cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng. 

2. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận. 

3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: 

a) Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận; 

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

c) Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy 

ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. 

4. Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính 

mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng thì người sử dụng đất nộp bản 

sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho Giấy chứng nhận đã 

cấp để làm thủ tục cấp đổi giấy mới. 

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp 

đổi Giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi. 

5. Việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất mới cấp đổi quy định tại Khoản 4 Điều này được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm 

Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng theo quy định như sau: 

a) Người sử dụng đất ký, nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất mới từ Văn phòng đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi 

đang nhận thế chấp; 

b) Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho Văn phòng 

đăng ký đất đai để quản lý. 

Điều 77. Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất 
1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có 

đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo 

mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, 

hỏa hoạn. 

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 

ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở 

địa phương. 

2. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân 

cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin 

lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức 

trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. 
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3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc 

trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa 

chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị 

định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến 

động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân 

dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. 

Điều 78. Trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” 
1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản về việc 

chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã lập phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp chung 

cho toàn xã, phường, thị trấn (bao gồm cả tiến độ thời gian thực hiện chuyển đổi) và gửi 

phương án đến Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra phương án trình Ủy ban nhân dân 

cấp huyện phê duyệt và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức cho các hộ gia đình, cá nhân 

chuyển đổi ruộng đất theo phương án được duyệt. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện việc đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính. 

5. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận. 

6. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây: 

a) Kiểm tra hồ sơ, xác nhận nội dung thay đổi vào đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận; 

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất; 

c) Lập hoặc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; tổ chức trao Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng 

đất tại xã, phường, thị trấn nơi có đất. 

Trường hợp người sử dụng đất đang thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng thì Văn 

phòng đăng ký đất đai thực hiện trao Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều 76 của 

Nghị định này. 

Điều 79. Trình tự, thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, 

tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của 

chung vợ và chồng 
1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với đất. 

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử 

dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích 

cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử 

dụng đất. 

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các 

quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây: 

a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối 

với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; 

b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất; 
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c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng 

nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp 

hồ sơ tại cấp xã. 

3. Trường hợp người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công 

cộng thì phải lập văn bản tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định. 

Sau khi hoàn thành xây dựng công trình công cộng trên đất được tặng cho, Văn phòng đăng ký 

đất đai căn cứ vào văn bản tặng cho quyền sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân cấp xã xác 

nhận và hiện trạng sử dụng đất để đo đạc, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu 

đất đai và thông báo cho người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để xác nhận thay đổi. 

Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận thì thu 

hồi Giấy chứng nhận để quản lý. 

4. Trường hợp người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đã chết trước khi được trao Giấy chứng 

nhận thì người được thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thừa kế nộp bổ 

sung giấy tờ về thừa kế theo quy định. 

Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thừa kế vào Giấy chứng nhận đã ký hoặc lập hồ sơ để 

trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất cho người được thừa kế theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Người được thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất trong trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã chết phải thực 

hiện theo quy định của pháp luật. 

5. Trường hợp người sử dụng đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất 

hàng năm mà bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê thì thực hiện trình tự, thủ tục 

theo quy định sau: 

a) Thực hiện mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân 

sự; 

b) Sau khi nhận hồ sơ bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê, Văn phòng đăng ký đất 

đai lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất; 

c) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp 

có thẩm quyền quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với 

đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất; ký 

hợp đồng thuê đất đối với bên mua, nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; thông báo 

bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán, 

người góp vốn bằng tài sản; 

d) Văn phòng đăng ký đất đai gửi hợp đồng thuê đất cho người mua, người nhận góp vốn bằng 

tài sản gắn liền với đất thuê; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất 

đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp; 

đ) Trường hợp mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê thì phải làm 

thủ tục tách thửa đất trước khi làm thủ tục thuê đất theo quy định tại Khoản này. 

Điều 80. Trình tự, thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
1. Một trong các bên hoặc các bên ký hợp đồng thuê, thuê lại, hợp đồng góp vốn quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp 01 bộ hồ sơ xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại; 

góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp 

luật thì thực hiện các công việc sau: 

a) Xác nhận việc xóa cho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào Giấy chứng nhận theo quy định 

và trao cho bên cho thuê, cho thuê lại, bên góp vốn. Trường hợp cho thuê, cho thuê lại đất 

trong khu công nghiệp và trường hợp góp vốn quyền sử dụng đất mà đã cấp Giấy chứng nhận 

cho bên thuê, thuê lại đất, bên nhận góp vốn thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; bên nhận góp 
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vốn được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất. 

Trường hợp thời hạn sử dụng đất kết thúc cùng với thời điểm xóa cho thuê, cho thuê lại đất, 

xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không có nhu cầu tiếp tục sử dụng 

đất hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng đất thì thu hồi Giấy 

chứng nhận đã cấp; 

b) Thực hiện việc xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào hồ sơ địa chính, cơ sở 

dữ liệu đất đai. 

3. Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 

a) Hết thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất; 

b) Một bên hoặc các bên đề nghị theo thỏa thuận trong hợp đồng góp vốn; 

c) Bị thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai; 

d) Bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc doanh nghiệp 

liên doanh bị tuyên bố phá sản, giải thể; 

đ) Cá nhân tham gia hợp đồng góp vốn chết; bị tuyên bố là đã chết; bị mất hoặc hạn chế năng 

lực hành vi dân sự; bị cấm hoạt động trong lĩnh vực hợp tác kinh doanh mà hợp đồng góp vốn 

phải do cá nhân đó thực hiện; 

e) Pháp nhân tham gia hợp đồng góp vốn bị chấm dứt hoạt động mà hợp đồng góp vốn phải do 

pháp nhân đó thực hiện. 

4. Việc xử lý quyền sử dụng đất khi chấm dứt việc góp vốn được quy định như sau: 

a) Trường hợp hết thời hạn góp vốn hoặc do thỏa thuận của các bên về chấm dứt việc góp vốn 

thì bên góp vốn quyền sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó trong thời hạn còn lại. 

Trường hợp thời hạn sử dụng đất đã hết hoặc bên góp vốn quyền sử dụng đất không còn nhu 

cầu tiếp tục sử dụng thì Nhà nước cho bên nhận góp vốn tiếp tục thuê đất nếu có nhu cầu; 

b) Trường hợp chấm dứt việc góp vốn theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do 

vi phạm pháp luật về đất đai thì Nhà nước thu hồi đất đó; 

c) Trường hợp bên nhận góp vốn hoặc bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất là tổ chức bị phá 

sản thì quyền sử dụng đất đã góp vốn được xử lý theo quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án 

nhân dân. 

Người nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quyết định của Tòa án nhân dân 

thì được tiếp tục sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong thời hạn sử dụng đất còn 

lại và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất. 

Trường hợp không có người nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì Nhà nước 

thu hồi đất và tài sản đó; 

d) Trường hợp cá nhân tham gia hợp đồng góp vốn chết thì quyền sử dụng đất đã góp vốn được 

để thừa kế theo quy định của pháp luật về dân sự; 

đ) Trường hợp cá nhân tham gia hợp đồng góp vốn bị tuyên bố là đã chết, đã chết hoặc hạn chế 

năng lực hành vi dân sự thì được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự; 

e) Trường hợp doanh nghiệp liên doanh giải thể hoặc bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất là tổ 

chức giải thể thì quyền sử dụng đất đã góp vốn được xử lý theo thỏa thuận giữa các bên phù 

hợp với quy định của Luật Đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 81. Trình tự, thủ tục đăng ký, xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và xử lý 

quyền sử dụng đất đã thế chấp, để thu hồi nợ 
1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế 

chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

2. Việc xử lý quyền sử dụng đất đã bảo lãnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, đã thế 

chấp để thu hồi nợ được quy định như sau: 
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a) Quyền sử dụng đất đã thế chấp, đã bảo lãnh được xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng thế 

chấp, hợp đồng bảo lãnh. Trường hợp không xử lý được theo thỏa thuận thì bên nhận thế chấp, 

bên nhận bảo lãnh có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được thế chấp, đã được bảo 

lãnh cho người khác để thu hồi nợ hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bán đấu giá 

quyền sử dụng đất mà không cần có sự đồng ý của bên thế chấp, bên bảo lãnh hoặc khởi kiện 

tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật; 

b) Người nhận quyền sử dụng đất quy định tại Điểm a Khoản này được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; được sử dụng đất theo 

mục đích đã xác định và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai trong 

thời hạn sử dụng đất còn lại; đối với đất ở thì người sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu đài. 

Điều 82. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng 

chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định 
1. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho 

quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng 

nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyển quyền 

sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy 

định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản 

chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho 

quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ 

có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển 

quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện theo quy định như sau: 

a) Người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất 

hiện có; 

b) Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại 

trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền. 

Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên 

phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất trả); 

c) Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện 

thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn 

phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng 

nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cho 

bên nhận chuyển quyền. 

Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn các 

bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định. 

Điều 83. Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, 

chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh 

nghiệp 
1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đất vào hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà không thay đổi mục đích sử dụng đất thì 

doanh nghiệp tư nhân được tiếp tục sử dụng đất và có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký biến 
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động thay đổi tên người sử dụng đất theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 95 của Luật Đất 

đai và Điều 85 của Nghị định này. Trường hợp sử dụng đất được Nhà nước cho thuê thì doanh 

nghiệp tư nhân phải ký lại Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi được 

nhận Giấy chứng nhận. 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đất vào hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải xin phép chuyển mục đích sử 

dụng đất thì doanh nghiệp tư nhân phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Doanh 

nghiệp tư nhân nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất cùng với hồ sơ đăng ký đổi tên 

người sử dụng đất; cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất đồng thời với việc xem xét xác nhận đổi tên người sử dụng đất. 

Khi doanh nghiệp tư nhân chấm dứt hoạt động mà quyền sử dụng đất không bị xử lý theo quy 

định của pháp luật thì đăng ký biến động thay đổi tên người sử dụng đất cho hộ gia đình, cá 

nhân theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 95 của Luật Đất đai và Điều 85 của Nghị định 

này. 

2. Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì thực 

hiện theo quy định như sau: 

a) Trường hợp chuyển nhượng dự án mà bên chuyển nhượng được Nhà nước giao đất có thu 

tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật mà số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, 

tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước 

thì các bên liên quan phải làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 

79 của Nghị định này. Hợp đồng chuyển nhượng dự án phải thể hiện rõ giá trị quyền sử dụng 

đất trong tổng giá trị chuyển nhượng dự án và có giá trị thay thế cho hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất khi thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; 

b) Trường hợp chuyển nhượng dự án mà bên chuyển nhượng được Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc giao đất có thu tiền sử 

dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất mà số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì các bên liên quan nộp hợp đồng chuyển 

nhượng dự án và Giấy chứng nhận đã cấp để làm thủ tục như đối với trường hợp bán tài sản 

gắn liền với đất. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất đối với bên 

chuyển nhượng dự án và quyết định giao đất, cho thuê đất cho bên nhận chuyển nhượng dự án; 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

cho bên nhận chuyển nhượng dự án theo quy định của pháp luật đất đai. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về việc đăng ký biến động đất đai đối với 

trường hợp chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. 

Điều 84. Trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về 

đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công 

ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất 
1. Người chịu trách nhiệm nộp hồ sơ được quy định như sau: 

a) Người nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ đối với trường hợp nhận 

quyền sử dụng đất theo kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp 

đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận; quyết định hoặc 

bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; 
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kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chia tách hộ gia đình, nhóm người 

sử dụng đất; 

b) Tổ chức đã thực hiện việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ thay 

người nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không theo thỏa thuận; kê biên bán đấu giá quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án theo quy định của pháp luật. 

2. Việc nộp hồ sơ đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy 

định tại Điều 60 và Điều 79 của Nghị định này. 

3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp 

luật thì thực hiện các công việc sau đây: 

a) Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa 

chính thửa đất hoặc nhận quyền sử dụng một phần thửa đất đã cấp Giấy chứng nhận; 

b) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp 

phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính; 

c) Xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định thì lập hồ sơ trình cơ 

quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất nếu có nhu cầu; 

d) Cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được 

cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. 

Điều 85. Trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi 

thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; 

thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản 

gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; chuyển từ hình thức 

thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ 

giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao 

đất có thu tiền sử dụng đất 
1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký biến động. 

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp 

luật thì thực hiện các công việc sau đây: 

a) Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn 

liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa 

trích đo địa chính thửa đất; 

b) Trường hợp đăng ký thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp 

(hạng) nhà hoặc công trình xây dựng mà không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có 

giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin phép thì gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản 

lý, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

c) Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối 

với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; 

d) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài 

nguyên và môi trường đối với trường hợp phải thuê đất; 

đ) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng 

nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ 

sơ tại cấp xã. 
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3. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất kết hợp với đăng ký 

biến động về các nội dung theo quy định tại Điều này thì thực hiện thủ tục quy định tại Khoản 

1 và Khoản 2 Điều này đồng thời với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. 

Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp 
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót 

cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, 

chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 

phải có đơn đề nghị để được đính chính. 

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo 

cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 

nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính. 

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và 

nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy 

chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình 

xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ 

liệu đất đai. 

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn 

phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Điều 87. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp 
1. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì 

người sử dụng đất có nghĩa vụ nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước khi được nhận tiền bồi 

thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật đất đai. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng có trách nhiệm thu Giấy chứng nhận đã cấp chuyển cho Văn phòng đăng ký 

đất đai để quản lý. 

2. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 64 và Điều 65 của Luật Đất đai thì 

người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước khi bàn giao đất cho Nhà nước, trừ 

trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai. Tổ chức được giao nhiệm 

vụ thực hiện thu hồi đất có trách nhiệm thu Giấy chứng nhận đã cấp và chuyển cho Văn phòng 

đăng ký đất đai để quản lý. 

3. Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp hoặc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền 

với đất mà phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất thì người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước đây cùng với hồ sơ đề 

nghị cấp đổi Giấy chứng nhận, hồ sơ đăng ký biến động. 

Văn phòng đăng ký đất đai quản lý Giấy chứng nhận đã nộp sau khi kết thúc thủ tục cấp đổi, 

thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. 

4. Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai 

tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp 

không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm 

xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp 
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xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo 

lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra; 

b) Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không 

đúng quy định của pháp luật đất đai thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp 

thẩm tra; nếu kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thông 

báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do; sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử 

dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của 

pháp luật đất đai thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định tại Điểm b Khoản 

này; 

d) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi 

theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền; 

đ) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý với việc 

giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì 

có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại. 

5. Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp quy 

định tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã 

thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Việc xử lý thiệt hại do việc cấp Giấy chứng nhận pháp luật gây ra thực hiện theo quyết định 

hoặc bản án của Tòa án nhân dân. Người có hành vi vi phạm dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận 

trái pháp luật bị xử lý theo quy định tại Điều 206 và Điều 207 của Luật Đất đai. 

6. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 

106 của Luật Đất đai chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã 

được thi hành. 

7. Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều này 

mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp Giấy chứng nhận thì 

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quyết định hủy 

Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; lập danh sách Giấy chứng 

nhận đã bị hủy gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai để thông báo công 

khai trên trang thông tin điện tử. 

8. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng 

nhận cho người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; trường hợp Giấy chứng nhận đã 

cấp trái pháp luật do lỗi của người sử dụng đất hoặc do cấp không đúng đối tượng thì hướng 

dẫn cho người sử dụng đất làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định. 

Mục 4: TRÌNH TỰ THỦ TỤC HÒA GIẢI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI 

Điều 88. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai 
1. Khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 

nhiệm thực hiện các công việc sau: 

a) Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có 

liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng 

đất; 

b) Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải. Thành phần Hội đồng 

gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt 
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trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp 

đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn 

biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp 

xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ 

nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

c) Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa 

giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các 

bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành. 

2. Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản, gồm có các nội dung: Thời 

gian và địa điểm tiến hành hòa giải; thành phần tham dự hòa giải; tóm tắt nội dung tranh chấp 

thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh 

chấp (theo kết quả xác minh, tìm hiểu); ý kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; những 

nội dung đã được các bên tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận. 

Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh chấp có mặt tại buổi 

hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng 

thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 

3. Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến 

bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết 

đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành. 

4. Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụng 

đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải thành đến cơ quan có thẩm quyền để giải 

quyết theo quy định tại Khoản 5 Điều 202 của Luật Đất đai. 

Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành mà có ít nhất một trong các bên 

thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản hòa giải không 

thành và hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh 

chấp tiếp theo. 

Điều 89. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh 
1. Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai nộp đơn tại Ủy ban nhân dân cấp có 

thẩm quyền. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm cơ quan tham mưu giải 

quyết. 

3. Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chức hòa giải giữa các bên 

tranh chấp, tổ chức cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất 

đai (nếu cần thiết) và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành 

quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai bao gồm: 

a) Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; 

b) Biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã; biên bản làm việc với các bên tranh chấp và 

người có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản cuộc họp các ban, 

ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không 

thành; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp; 

c) Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và 

các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp; 

d) Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công 

nhận hòa giải thành. 
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4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết tranh chấp 

hoặc quyết định công nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân có 

quyền và nghĩa vụ liên quan. 

Điều 90. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 
1. Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai gửi đơn đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

2. Sau khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường phân công đơn vị có chức năng tham mưu giải quyết. Đơn vị được phân công giải 

quyết tiến hành thu thập, nghiên cứu hồ sơ; tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp; trường 

hợp cần thiết trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập đoàn công tác 

để tiến hành thẩm tra, xác minh vụ việc tại địa phương; hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. 

3. Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai gồm: 

a) Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai; 

b) Biên bản làm việc với các bên tranh chấp, với các tổ chức, cá nhân có liên quan; biên bản 

kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp; 

c) Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp, hồ 

sơ, tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai tại địa 

phương; 

d) Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công 

nhận hòa giải thành. 

4. Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hoặc quyết định công nhận hòa giải thành được gửi 

cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan. 

Điều 91. Căn cứ để giải quyết tranh chấp đất đai trong trường hợp các bên tranh chấp 

không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh 

chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành 
1. Tranh chấp đất đai trong trường hợp các bên tranh chấp không có Giấy chứng nhận hoặc 

không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của 

Nghị định này thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện dựa theo các căn cứ sau: 

a) Chứng cứ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất do các bên tranh chấp đất đai đưa ra; 

b) Thực tế diện tích đất mà các bên tranh chấp đang sử dụng ngoài diện tích đất đang có tranh 

chấp và bình quân diện tích đất cho một nhân khẩu tại địa phương; 

c) Sự phù hợp của hiện trạng sử dụng thửa đất đang có tranh chấp với quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

d) Chính sách ưu đãi người có công của Nhà nước; 

đ) Quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. 

2. Căn cứ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định 

công nhận hòa giải thành. 

Chương 8. THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 

Điều 92. Chức năng của hệ thống theo dõi và đánh giá 
1. Theo dõi, tổng hợp việc thi hành pháp luật về đất đai; phân tích, đánh giá hiệu quả quản lý, 

sử dụng đất và tác động của chính sách, pháp luật về đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường. 

2. Tiếp nhận các ý kiến của tổ chức, công dân về quản lý, sử dụng đất; chuyển ý kiến đến các 

cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. 

3. Công khai các thông tin thu nhận được từ quá trình quản lý và sử dụng đất đai; kết quả giải 

quyết quy định tại Khoản 2 Điều này trên trang thông tin điện tử của hệ thống theo dõi và đánh 

giá. 
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4. Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về đất đai; biện pháp tổ chức thi hành 

chính sách, pháp luật về đất đai. 

Điều 93. Nguyên tắc thiết kế, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá 
1. Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai là thành phần của hệ thống 

thông tin đất đai; được thiết lập thống nhất từ Trung ương tới địa phương và được công khai 

trên mạng thông tin quốc gia theo quy định của pháp luật. 

2. Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai phải phản ánh quy mô, chất 

lượng và hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai; tác động của chính sách, pháp luật về đất đai; mức 

độ minh bạch và sự tham gia của nhân dân vào quá trình quản lý và sử dụng đất đai thông qua 

các chỉ số định lượng và định tính. 

Điều 94. Cung cấp và phản ánh thông tin về quản lý và sử dụng đất đai 
Việc cung cấp và phản ánh thông tin về quản lý và sử dụng đất đai theo quy định sau đây: 

1. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm báo cáo và cung cấp đầy đủ, chính xác, 

kịp thời, khách quan các thông tin về quản lý, sử dụng đất đai; kết quả thực hiện các đề án, dự 

án về quản lý đất đai cho Ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan tài nguyên và môi trường cấp 

trên để cập nhật vào hệ thống theo dõi và đánh giá. 

2. Các Bộ, ngành khác có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập báo cáo và 

cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, khách quan các thông tin có liên quan về quản lý, sử dụng 

đất đai trong phạm vi nhiệm vụ quản lý của các Bộ, ngành, địa phương cho Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

3. Các tổ chức, cá nhân phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời, khách quan các thông tin về quản 

lý, sử dụng đất đai cho cơ quan quản lý đất đai, Ủy ban nhân dân các cấp để cập nhật vào hệ 

thống theo dõi và đánh giá. 

Điều 95. Trách nhiệm xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá 
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

a) Thiết kế, xây dựng hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai; quản lý, 

tổ chức vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá quản lý và sử dụng đất đai ở Trung ương; 

hướng dẫn việc quản lý và vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá quản lý và sử dụng đất đai ở 

địa phương; 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện việc đánh giá hàng năm về quản lý, sử dụng đất 

đai và tác động của chính sách, pháp luật về đất đai; 

c) Lập báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo chuyên đề về quản lý, sử dụng đất đai và tác 

động của chính sách, pháp luật về đất đai; 

d) Ban hành tiêu chí, quy trình đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính 

sách, pháp luật về đất đai; biểu, mẫu báo cáo và trách nhiệm báo cáo của hệ thống cơ quan tài 

nguyên và môi trường. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi 

và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai ở địa phương. 

3. Cơ quan tài nguyên và môi trường địa phương có trách nhiệm quản lý và tổ chức vận hành 

hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương; báo cáo Ủy 

ban nhân dân cùng cấp và cơ quan tài nguyên và môi trường cấp trên về quản lý, sử dụng đất 

đai, tác động của chính sách pháp luật đất đai theo yêu cầu. 

Chương 9. XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ HÀNH 

VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI KHI THI HÀNH CÔNG VỤ TRONG LĨNH 

VỰC ĐẤT ĐAI 

Điều 96. Đối tượng bị xử lý vi phạm 
1. Người đứng đầu tổ chức, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định về quản lý đất đai 

mà có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. 
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2. Cán bộ, công chức thuộc cơ quan quản lý đất đai các cấp và cán bộ địa chính xã, phường, thị 

trấn có hành vi vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý đất đai. 

3. Người đứng đầu tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của tổ chức được Nhà 

nước giao đất để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Luật Đất đai 

mà có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai đối với đất được giao để quản lý. 

Điều 97. Hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai 
1. Vi phạm quy định về hồ sơ và mốc địa giới hành chính bao gồm các hành vi sau: 

a) Làm sai lệch sơ đồ vị trí, bảng tọa độ, biên bản bàn giao mốc địa giới hành chính; 

b) Cắm mốc địa giới hành chính sai vị trí trên thực địa. 

2. Vi phạm quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm các hành vi sau: 

a) Không tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kịp thời theo quy định; 

b) Không thực hiện đúng quy định về tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong quá trình lập quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

c) Không công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; không công bố việc điều chỉnh hoặc hủy 

bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất 

mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng 

đất; không báo cáo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

3. Vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm các hành 

vi sau: 

a) Giao đất, giao lại đất, cho thuê đất không đúng vị trí và diện tích đất trên thực địa; 

b) Giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng thẩm 

quyền, không đúng đối tượng, không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Giao lại đất, cho thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế, cảng hàng không, sân bay 

dân dụng không phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt. 

4. Vi phạm quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm các hành vi sau: 

a) Không thông báo trước cho người có đất bị thu hồi theo quy định tại Điều 67 của Luật Đất 

đai; không công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

b) Không thực hiện đúng quy định về tổ chức lấy ý kiến đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư; 

c) Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng đối tượng, diện tích, mức bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư cho người có đất thu hồi; làm sai lệch hồ sơ thu hồi đất; xác định sai vị trí và 

diện tích đất bị thu hồi trên thực địa; 

d) Thu hồi đất không đúng thẩm quyền; không đúng đối tượng; không đúng với quy hoạch sử 

dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Vi phạm quy định về trưng dụng đất bao gồm các hành vi sau: 

a) Thực hiện bồi thường không đúng đối tượng, diện tích, mức bồi thường, thời hạn bồi thường 

cho người có đất bị trưng dụng; 

b) Trưng dụng đất không đúng các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 72 của Luật Đất đai. 

6. Vi phạm quy định về quản lý đất do được Nhà nước giao để quản lý bao gồm các hành vi 

sau: 

a) Để xảy ra tình trạng người được pháp luật cho phép sử dụng đất tạm thời mà sử dụng đất sai 

mục đích; 

b) Sử dụng đất sai mục đích; 

c) Để đất bị lấn, bị chiếm, bị thất thoát. 

7. Vi phạm quy định về thực hiện trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất bao 

gồm các hành vi sau: 
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a) Không nhận hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ, không hướng dẫn cụ thể khi tiếp nhận hồ sơ, gây phiền 

hà đối với người nộp hồ sơ, nhận hồ sơ mà không ghi vào sổ theo dõi; 

b) Tự đặt ra các thủ tục hành chính ngoài quy định chung, gây phiền hà đối với người xin làm 

các thủ tục hành chính; 

c) Giải quyết thủ tục hành chính không đúng trình tự quy định, trì hoãn việc giao các loại giấy 

tờ đã được cơ quan có thẩm quyền ký cho người xin làm thủ tục hành chính; 

d) Giải quyết thủ tục hành chính chậm so với thời hạn quy định; 

đ) Từ chối thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hành chính mà theo quy định của pháp luật 

về đất đai đã đủ điều kiện để thực hiện; 

e) Thực hiện thủ tục hành chính không đúng thẩm quyền; 

g) Quyết định, ghi ý kiến hoặc xác nhận vào hồ sơ không đúng quy định gây thiệt hại hoặc tạo 

điều kiện cho người xin làm thủ tục hành chính gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức và công 

dân; 

h) Làm mất, làm hư hại, làm sai lệch nội dung hồ sơ. 

Điều 98. Áp dụng các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức để xử lý vi 

phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi 

hành công vụ trong lĩnh vực đất đai 
Các quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật, thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật, áp dụng hình thức 

kỷ luật, thẩm quyền xử lý kỷ luật, trình tự, thủ tục xem xét xử lý kỷ luật, các quy định khác liên 

quan đến xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về cán bộ, công chức, viên chức. 

Chương 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 99. Xử lý các trường hợp đang thực hiện thủ tục thu hồi đất trước ngày 01 tháng 7 

năm 2014 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm rà soát các trường hợp đang thực hiện thủ tục thu 

hồi đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 để xử lý theo quy định sau đây: 

1. Trường hợp đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, giới thiệu địa điểm hoặc thông báo 

thu hồi đất gửi đến từng người có đất thu hồi hoặc văn bản cho phép chủ đầu tư thỏa thuận với 

người sử dụng đất thuộc phạm vi dự án từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 nhưng chưa có 

quyết định thu hồi đất thì xử lý như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện dự án và áp dụng hình thức thu hồi đất 

hoặc chủ đầu tư nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, nếu phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp 

huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan phải dừng thực 

hiện dự án nếu không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Trường hợp thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh thuộc diện Nhà nước thu hồi đất nhưng 

cho phép chủ đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất thuộc phạm vi dự án mà đến ngày 01 

tháng 7 năm 2014 còn diện tích đất không thỏa thuận được thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định thu hồi phần diện tích đất mà chủ đầu tư và người sử dụng đất không đạt được thỏa thuận 

để thực hiện dự án đầu tư. 

2. Trường hợp đã có quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trước ngày 01 

tháng 7 năm 2014 mà chưa tổ chức thực hiện cưỡng chế thì việc cưỡng chế thu hồi đất phải 

thực hiện theo quy định của Luật Đất đai. 

 

Điều 100. Xử lý các trường hợp đất được Nhà nước giao, cho thuê trước ngày 01 tháng 7 

năm 2014 mà không sử dụng đất hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 
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Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát các trường hợp đã được Nhà nước giao đất, 

cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà không đưa đất vào 

sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật 

Đất đai và xử lý theo quy định sau đây: 

1. Trường hợp đã có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về hành vi vi phạm này trước ngày 01 

tháng 7 năm 2014 nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm 

quyền xử lý theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai; thời gian gia hạn được 

tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

2. Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì thực hiện thu 

hồi đất theo quyết định thu hồi đất đã ban hành và xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản 

đã đầu tư trên đất thu hồi theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành. 

Điều 101. Thẩm quyền điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đã giao, 

đã cho thuê trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành 
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều 59 của Luật Đất đai 

là cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh đối với trường hợp người sử dụng đất đã có 

quyết định giao đất, cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

Điều 102. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

2. Nghị định này thay thế các Nghị định sau: 

a) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật 

Đất đai; 

b) Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-

CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; 

c) Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về 

việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, 

thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất 

đai; 

d) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung 

về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

đ) Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 

nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trái với quy định của Luật Đất 

đai, của Nghị định này để sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ. 

Điều 103. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy 

ban nhân dân các cấp, người sử dụng đất 
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận 

tải, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn thi 

hành các Điều, Khoản được giao trong Nghị định này. 
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng 

Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc CP; 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
Số: 44/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về giá đất. 

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng 

giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng,

điều chỉnh, thẩm định khung giá đất, bảng giá đất, định giá đất cụ thể. 

2. Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Thửa đất trống là thửa đất mà tại thời điểm định giá không có nhà ở và tài sản khác gắn liền

với đất. 

2. Thu nhập ròng là thu nhập được xác định bằng cách lấy tổng thu nhập trừ đi tổng chi phí.

3. Giá đất phổ biến trên thị trường là mức giá xuất hiện với tần suất nhiều nhất trong các giao

dịch đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giá đất xác định từ chi 

phí, thu nhập của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng tại một khu vực và trong một khoảng 

thời gian nhất định. 

Điều 4. Phương pháp định giá đất 
1. Phương pháp so sánh trực tiếp là phương pháp định giá đất thông qua việc phân tích mức giá

của các thửa đất trống tương tự về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện kết 

cấu hạ tầng, diện tích, hình thể, tính pháp lý về quyền sử dụng đất (sau đây gọi là thửa đất so 

sánh) đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất để so sánh, xác định 

giá của thửa đất cần định giá. 

2. Phương pháp chiết trừ là phương pháp định giá đất đối với thửa đất có tài sản gắn liền với

đất bằng cách loại trừ phần giá trị tài sản gắn liền với đất ra khỏi tổng giá trị bất động sản (bao 

gồm giá trị đất và giá trị tài sản gắn liền với đất). 

3. Phương pháp thu nhập là phương pháp định giá đất tính bằng thương số giữa mức thu nhập

ròng thu được bình quân một năm trên một đơn vị diện tích đất so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm 

bình quân một năm tính đến thời điểm định giá đất của loại tiền gửi VNĐ kỳ hạn 12 tháng tại 

ngân hàng thương mại nhà nước có mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất trên địa bàn cấp 

tỉnh. 

4. Phương pháp thặng dư là phương pháp định giá đất đối với thửa đất có tiềm năng phát triển

theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất 

để sử dụng cao nhất và tốt nhất bằng cách loại trừ tổng chi phí ước tính ra khỏi tổng doanh thu 

phát triển giả định của bất động sản. 
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5. Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là phương pháp định giá đất bằng cách sử dụng hệ số 

điều chỉnh giá đất nhân (x) với giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành. 

Điều 5. Áp dụng phương pháp định giá đất 
1. Yêu cầu về thông tin trong áp dụng phương pháp định giá đất: 

a) Các thông tin về giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường, giá đất trúng đấu giá quyền sử 

dụng đất, giá đất trong cơ sở dữ liệu về đất đai, giá đất trên sàn giao dịch bất động sản, giá đất 

được xác định từ chi phí, thu nhập của thửa đất (sau đây gọi là giá đất thị trường) phải bảo đảm 

khách quan, trung thực. 

Trường hợp tại khu vực định giá đất không đủ thông tin thì có thể thu thập thông tin tại khu 

vực lân cận với khu vực có thửa đất cần định giá; 

b) Khi áp dụng các phương pháp định giá đất phải ưu tiên lựa chọn các thông tin quy định tại 

Điểm a Khoản này tại khu vực định giá đất và tại thời điểm gần nhất với thời điểm định giá đất. 

2. Điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất: 

a) Phương pháp so sánh trực tiếp được áp dụng để định giá đất khi trên thị trường có các thửa 

đất so sánh đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất; 

b) Phương pháp chiết trừ được áp dụng để định giá đối với thửa đất có tài sản gắn liền với đất 

trong trường hợp có đủ số liệu về giá các bất động sản (gồm đất và tài sản gắn liền với đất) 

tương tự với thửa đất cần định giá đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử 

dụng đất; 

c) Phương pháp thu nhập được áp dụng để định giá đối với thửa đất xác định được các khoản 

thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất; 

d) Phương pháp thặng dư được áp dụng để định giá đối với thửa đất có tiềm năng phát triển do 

thay đổi quy hoạch hoặc chuyển mục đích sử dụng đất khi xác định được tổng doanh thu phát 

triển giả định và tổng chi phí ước tính; 

đ) Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng để định giá đất cho các trường hợp quy 

định tại Khoản 2 Điều 18 của Nghị định này. 

Chương 2. XÂY DỰNG, ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIÁ ĐẤT, BẢNG GIÁ ĐẤT, ĐỊNH 

GIÁ ĐẤT CỤ THỂ VÀ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT 

Mục 1: XÂY DỰNG, ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIÁ ĐẤT 

Điều 6. Căn cứ xây dựng khung giá đất 
Việc xây dựng khung giá đất phải căn cứ vào nguyên tắc định giá đất quy định tại Điều 112 của 

Luật Đất đai, phương pháp định giá đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4 của Nghị 

định này; kết quả tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh 

tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất. 

Điều 7. Nội dung khung giá đất 
1. Quy định mức giá tối thiểu, tối đa đối với các loại đất sau đây: 

a) Nhóm đất nông nghiệp: 

- Khung giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; 

- Khung giá đất trồng cây lâu năm; 

- Khung giá đất rừng sản xuất; 

- Khung giá đất nuôi trồng thủy sản; 

- Khung giá đất làm muối. 

b) Nhóm đất phi nông nghiệp: 

- Khung giá đất ở tại nông thôn; 

- Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; 

- Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại 

nông thôn; 

- Khung giá đất ở tại đô thị; 
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- Khung giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; 

- Khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại 

đô thị. 

2. Khung giá đất được quy định theo các vùng kinh tế, loại đô thị sau đây: 

a) Vùng kinh tế gồm: vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng 

Bắc Trung bộ, vùng Duyên hải Nam Trung bộ, vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam bộ, vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long. 

Việc quy định khung giá đất nông nghiệp; đất phi nông nghiệp tại nông thôn của mỗi vùng kinh 

tế được xác định theo 3 loại xã đồng bằng, trung du, miền núi. 

b) Các loại đô thị gồm: Đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, đô thị loại II, đô thị loại III, đô thị loại 

IV, đô thị loại V. 

Việc quy định khung giá đất phi nông nghiệp tại đô thị được xác định theo vùng kinh tế và loại 

đô thị. 

3. Khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định bảng giá đất 

tại địa phương. 

Điều 8. Trình tự, thủ tục xây dựng khung giá đất 
1. Trình tự xây dựng khung giá đất thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Xác định loại đất, vùng kinh tế, loại đô thị trong xây dựng khung giá đất; 

b) Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã 

hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất; 

c) Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành; 

d) Xây dựng khung giá đất và Tờ trình về việc ban hành khung giá đất; 

đ) Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo khung giá đất; 

e) Thẩm định dự thảo khung giá đất; 

g) Hoàn thiện khung giá đất trình Chính phủ ban hành. 

2. Hồ sơ xây dựng khung giá đất trình Chính phủ ban hành bao gồm: 

a) Tờ trình về việc ban hành khung giá đất; 

b) Dự thảo khung giá đất; 

c) Báo cáo thuyết minh xây dựng khung giá đất; 

d) Văn bản thẩm định khung giá đất. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xây dựng, trình Chính phủ ban hành 

khung giá đất định kỳ 05 năm một lần. Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức thẩm định khung 

giá đất. 

Điều 9. Điều chỉnh khung giá đất 
1. Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 

20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong khung giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở 

lên thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất. 

2. Nội dung điều chỉnh khung giá đất: 

a) Điều chỉnh mức giá tối thiểu, tối đa của một loại đất hoặc một số loại đất hoặc tất cả các loại 

đất trong khung giá đất; 

b) Điều chỉnh khung giá đất tại một vùng kinh tế hoặc một số vùng kinh tế hoặc tất cả các vùng 

kinh tế; tại một loại đô thị hoặc một số loại đô thị hoặc tất cả các loại đô thị. 

3. Trình tự điều chỉnh khung giá đất thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Xác định loại đất, vùng kinh tế, loại đô thị cần điều chỉnh khung giá đất; 

b) Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã 

hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất; 

c) Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành; 

d) Xây dựng khung giá đất điều chỉnh và Tờ trình về việc điều chỉnh khung giá đất; 

đ) Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo khung giá đất điều chỉnh; 
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e) Thẩm định dự thảo khung giá đất điều chỉnh; 

g) Hoàn thiện khung giá đất điều chỉnh trình Chính phủ ban hành. 

4. Hồ sơ khung giá đất điều chỉnh trình Chính phủ ban hành bao gồm: 

a) Tờ trình về việc ban hành khung giá đất điều chỉnh; 

b) Dự thảo khung giá đất điều chỉnh; 

c) Báo cáo thuyết minh xây dựng khung giá đất điều chỉnh; 

d) Văn bản thẩm định khung giá đất điều chỉnh. 

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xây dựng, trình Chính phủ ban hành 

khung giá đất điều chỉnh. Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức thẩm định khung giá đất điều 

chỉnh. 

Mục 2: XÂY DỰNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT 

Điều 10. Căn cứ xây dựng bảng giá đất 
Việc xây dựng bảng giá đất phải căn cứ vào nguyên tắc định giá đất quy định tại Điều 112 của 

Luật Đất đai, phương pháp định giá đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4 của Nghị 

định này, khung giá đất do Chính phủ quy định; kết quả tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất 

thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá 

đất. 

Điều 11. Nội dung bảng giá đất 
1. Quy định bảng giá đất đối với các loại đất sau đây: 

a) Bảng giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; 

b) Bảng giá đất trồng cây lâu năm; 

c) Bảng giá đất rừng sản xuất; 

d) Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản; 

đ) Bảng giá đất làm muối; 

e) Bảng giá đất ở tại nông thôn; 

g) Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; 

h) Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại 

nông thôn; 

i) Bảng giá đất ở tại đô thị; 

k) Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; 

l) Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại 

đô thị; 

Ngoài các bảng giá đất quy định tại Khoản này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ban hành chi 

tiết bảng giá các loại đất theo phân loại đất quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai phù hợp với 

thực tế tại địa phương. 

2. Bảng giá đất được xây dựng theo vị trí đất. Đối với địa phương đã có bản đồ địa chính và có 

điều kiện về nhân lực, kinh phí thì bảng giá đất được xây dựng đến từng thửa đất. 

3. Quy định giá đất trong bảng giá đất: 

a) Giá đất trong bảng giá đất quy định theo nguyên tắc đất thuộc loại đất nào thì áp dụng khung 

giá đất của loại đất đó theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này và phải phù hợp với khung 

giá đất. 

Đối với đất ở tại đô thị; đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị có khả năng sinh lợi cao, có lợi thế 

trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ thì căn cứ 

vào thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định mức giá đất cao hơn 

nhưng không quá 30% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất; trường hợp 

quy định mức giá đất cao hơn 30% thì phải báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, 

quyết định. 
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Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính phường thì căn cứ vào 

thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định mức giá đất cao hơn nhưng 

không quá 50% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất; 

b) Đối với đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá 

đất rừng sản xuất tại khu vực lân cận đã quy định trong bảng giá đất và căn cứ phương pháp 

định giá đất để quy định mức giá đất; 

c) Đối với các loại đất nông nghiệp khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá các loại đất 

nông nghiệp tại khu vực lân cận đã quy định trong bảng giá đất để quy định mức giá đất; 

d) Đối với đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất xây dựng trụ 

sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá đất 

sản xuất, kinh doanh đối với đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh hoặc 

giá đất ở đối với đất trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp tại khu vực lân cận đã 

quy định trong bảng giá đất để quy định mức giá đất; 

đ) Đối với đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích 

nuôi trồng thủy sản thì áp dụng khung giá đất nuôi trồng thủy sản; sử dụng vào mục đích phi 

nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng thủy sản thì 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá đất phi nông nghiệp tại khu vực lân cận quy định, 

quyết định để quy định mức giá đất. 

4. Đối với đất chưa sử dụng, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để đưa 

vào sử dụng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ phương pháp định giá đất và giá của loại đất 

cùng mục đích sử dụng đã được giao đất, cho thuê đất tại khu vực lân cận để quy định mức giá 

đất. 

5. Bảng giá đất được sử dụng làm căn cứ để áp dụng trong các trường hợp quy định tại Khoản 

2 Điều 114 của Luật Đất đai. 

Điều 12. Trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất 
1. Trình tự xây dựng bảng giá đất thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Xác định loại đất, vị trí đất theo xã đồng bằng, trung du, miền núi và theo loại đô thị trên địa 

bàn đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

b) Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã 

hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất; 

c) Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành; 

d) Xây dựng bảng giá đất và Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; xử lý giá đất trong bảng 

giá đất tại khu vực giáp ranh theo quy định tại Điều 13 của Nghị định này; 

đ) Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo bảng giá đất; 

e) Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

g) Thẩm định dự thảo bảng giá đất; 

h) Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất; 

i) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành bảng giá đất. 

2. Hồ sơ xây dựng bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm có: 

a) Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; 

b) Dự thảo bảng giá đất; 

c) Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất; 

đ) Văn bản thẩm định bảng giá đất. 

3. Hồ sơ xây dựng bảng giá đất trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua gồm: Tờ trình của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; dự thảo bảng giá đất và Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất. 

4. Việc thẩm định bảng giá đất do Hội đồng thẩm định bảng giá đất thực hiện, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất bao gồm các thành phần sau: 

a) Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; 
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b) Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau 

đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất 

hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh ban hành bảng giá đất tại địa phương định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào 

ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ. 

Điều 13. Xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương khi xây dựng bảng giá đất 
1. Khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là khu vực 

giáp ranh) được quy định theo các loại đất sau: 

a) Đối với đất nông nghiệp tại khu vực giáp ranh được xác định từ đường địa giới hành chính 

giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào sâu địa phận mỗi tỉnh, thành phố tối đa 

1.000 m; 

b) Đối với đất phi nông nghiệp tại khu vực giáp ranh được xác định từ đường địa giới hành 

chính giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào sâu địa phận mỗi tỉnh, thành phố tối 

đa 500 m; 

c) Đối với khu vực giáp ranh bị ngăn cách bởi sông, hồ, kênh có chiều rộng chủ yếu từ 100 m 

trở xuống thì khu vực đất giáp ranh được xác định từ bờ sông, bờ hồ, bờ kênh của mỗi bên 

sông, bên hồ, bên kênh vào sâu địa giới của mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo 

quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này. Trường hợp chiều rộng của sông, hồ, kênh chủ yếu 

trên 100 m thì không xếp loại đất giáp ranh. 

2. Đất tại khu vực giáp ranh có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử 

dụng đất tương tự nhau thì quy định mức giá như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về các 

yếu tố nêu trên thì mức giá đất tại khu vực giáp ranh có thể chênh lệch nhưng chênh lệch tối đa 

không quá 30%. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi dự thảo bảng giá đất của địa phương cho Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh có đất giáp ranh; đăng dự thảo bảng giá đất trên Trang thông tin điện tử 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Trường hợp chênh lệch về mức giá đất tại khu vực giáp ranh trong dự thảo bảng giá đất vượt 

mức quy định tại Khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có đất giáp ranh phải chủ 

động thống nhất về mức giá đất tại khu vực giáp ranh. 

Trường hợp không thống nhất được thì báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 

tháng 9 của năm xây dựng bảng giá đất để giải quyết. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 

Bộ Tài nguyên và Môi trường không thống nhất được giá đất tại khu vực giáp ranh thì Bộ Tài 

nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp để xử lý chênh lệch về mức giá đất tại 

khu vực giáp ranh trong quá trình xây dựng bảng giá đất. 

Điều 14. Điều chỉnh bảng giá đất 
1. Các trường hợp điều chỉnh bảng giá đất: 

a) Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so 

với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại 

đất tương tự; 

b) Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 

20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở 

lên. 

2. Nội dung điều chỉnh bảng giá đất: 

a) Điều chỉnh giá của một loại đất hoặc một số loại đất hoặc tất cả các loại đất trong bảng giá 

đất; 
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b) Điều chỉnh bảng giá đất tại một vị trí đất hoặc một số vị trí đất hoặc tất cả các vị trí đất. 

3. Giá đất trong bảng giá đất điều chỉnh phải phù hợp với khung giá đất và quy định về mức 

chênh lệch giá đất tại khu vực giáp ranh quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Nghị định này. 

4. Trình tự điều chỉnh bảng giá đất thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Xác định loại đất, vị trí đất cần điều chỉnh trong bảng giá đất; 

b) Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã 

hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất; 

c) Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành; 

d) Xây dựng bảng giá đất điều chỉnh và Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất điều chỉnh; 

đ) Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo bảng giá đất điều chỉnh; 

e) Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất điều chỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

g) Thẩm định dự thảo bảng giá đất điều chỉnh; 

h) Trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và báo cáo Hội đồng nhân dân tại 

kỳ họp gần nhất; 

i) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành bảng giá đất điều chỉnh. 

5. Hồ sơ điều chỉnh bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm có: 

a) Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất điều chỉnh; 

b) Dự thảo bảng giá đất điều chỉnh; 

c) Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất điều chỉnh; 

d) Văn bản thẩm định bảng giá đất điều chỉnh. 

6. Hồ sơ điều chỉnh bảng giá đất trình Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua gồm: 

Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; dự thảo bảng giá đất điều chỉnh và Báo cáo thuyết minh 

xây dựng bảng giá đất điều chỉnh. 

7. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh ban hành bảng giá đất điều chỉnh tại địa phương. 

Mục 3: ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ 

Điều 15. Xác định giá đất cụ thể 
1. Căn cứ nguyên tắc định giá đất quy định tại Điều 112 của Luật Đất đai, phương pháp định 

giá đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4 của Nghị định này và kết quả tổng hợp, phân 

tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ 

thể. 

2. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ đối với các trường hợp quy định tại Khoản 4 

Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai; giá khởi điểm để đấu giá 

quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần 

cho cả thời gian thuê. 

Điều 16. Trình tự, thủ tục thực hiện xác định giá đất cụ thể 
1. Trình tự thực hiện xác định giá đất cụ thể quy định tại Điều 15 của Nghị định này thực hiện 

theo quy định sau đây: 

a) Xác định mục đích định giá đất cụ thể; 

b) Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường; áp dụng phương pháp 

định giá đất; 

c) Xây dựng phương án giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

d) Thẩm định phương án giá đất; 

đ) Hoàn thiện dự thảo phương án giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; 

e) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất. 

2. Hồ sơ xác định giá đất cụ thể trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định gồm có: 

a) Tờ trình về phương án giá đất; 

b) Dự thảo phương án giá đất; 

c) Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất; 
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d) Văn bản thẩm định phương án giá đất. 

3. Việc thẩm định phương án giá đất do Hội đồng thẩm định giá đất thực hiện, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất bao gồm các thành phần sau: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; 

b) Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định 

giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định. 

Điều 17. Lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể 
1. Căn cứ vào nhu cầu định giá đất cụ thể tại địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế 

hoạch định giá đất cụ thể trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện kế 

hoạch đã được phê duyệt. 

2. Việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể thực hiện theo quy định 

của pháp luật về đấu thầu. 

Điều 18. Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất 
1. Căn cứ vào giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương và bảng 

giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá 

đất cụ thể. 

2. Giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 

5 Điều 4 của Nghị định này được áp dụng đối với các trường hợp sau đây: 

a) Các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và 

Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá 

đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 

tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại; đối với 

trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho 

chu kỳ tiếp theo; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu 

tiền thuê đất hàng năm; 

b) Trường hợp quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 114 của Luật Đất đai đối với dự án có các 

thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng 

đất tương tự nhau. 

3. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho các 

trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này. 

Đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho từng dự án tại thời điểm Nhà nước quyết định thu 

hồi đất. 

4. Trách nhiệm xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất: 

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên 

quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại 

Điểm a Khoản 2 Điều này; 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên 

quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại 

Điểm b Khoản 2 Điều này. 

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn việc xây dựng 

hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điều này. 

Mục 4: TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT 

Điều 19. Nguyên tắc hoạt động tư vấn xác định giá đất 
Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất khi thực hiện tư vấn xác định giá đất phải tuân 

thủ các nguyên tắc sau đây: 
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1. Thực hiện đúng các nguyên tắc, phương pháp định giá đất, trình tự, nội dung khi xây dựng 

khung giá đất, bảng giá đất và định giá đất cụ thể; 

2. Độc lập, trung thực, khách quan; 

3. Thực hiện nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 116 của Luật Đất đai. 

Điều 20. Điều kiện hoạt động của tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác 

định giá đất 
1. Tổ chức được hoạt động tư vấn xác định giá đất khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc thẩm định giá hoặc tư vấn định giá bất động sản; 

b) Có ít nhất 03 định giá viên đủ điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất quy định tại 

Khoản 2 Điều này. 

2. Cá nhân chỉ được hành nghề tư vấn xác định giá đất trong tổ chức có chức năng tư vấn xác 

định giá đất và phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự; 

b) Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan; 

c) Có trình độ từ đại học trở lên chuyên ngành về quản lý đất đai, vật giá, thẩm định giá, địa 

chính, kinh doanh bất động sản, kinh tế bất động sản và các chuyên ngành khác liên quan đến 

định giá đất; 

d) Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 tháng trở lên sau khi có bằng 

tốt nghiệp chuyên ngành quy định tại Điểm c Khoản này; 

đ) Có Thẻ thẩm định viên về giá được cấp theo quy định của pháp luật về giá hoặc có Chứng 

chỉ định giá bất động sản được cấp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản 

hoặc Chứng chỉ định giá đất. 

Chương 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 21. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

a) Tổ chức xây dựng, điều chỉnh khung giá đất trình Chính phủ ban hành; 

b) Hướng dẫn phương pháp định giá đất; việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất 

cụ thể theo quy định; hoạt động tư vấn xác định giá đất; xây dựng, cập nhật, quản lý và khai 

thác cơ sở dữ liệu về giá đất trong hệ thống thông tin đất đai; lập bản đồ giá đất; 

c) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc áp dụng phương pháp định giá đất; áp dụng 

bảng giá đất và giá đất cụ thể, đấu giá quyền sử dụng đất và hoạt động tư vấn xác định giá đất 

theo quy định của pháp luật; 

d) Ban hành chương trình bồi dưỡng về pháp luật đất đai và định giá đất; 

đ) Xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đất trong hệ thống 

thông tin đất đai. 

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm: 

a) Thẩm định khung giá đất, khung giá đất điều chỉnh; 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nội dung thẩm định bảng giá 

đất, định giá đất cụ thể của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a) Tổ chức xây dựng, điều chỉnh, ban hành bảng giá đất; quyết định giá đất cụ thể và đề xuất 

điều chỉnh khung giá đất; quy định, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất; 

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá đất tại địa phương; 

giải quyết các vướng mắc phát sinh về giá đất theo thẩm quyền; 

c) Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về giá đất và hoạt động tư vấn xác định giá đất tại địa 

phương; 

d) Tổ chức xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu về giá đất tại địa phương, lập 

bản đồ giá đất theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; công bố chỉ số biến động giá 

đất thị trường; 
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đ) Hàng năm, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện các quy định của 

pháp luật về giá đất tại địa phương. 

4. Kinh phí để tổ chức xây dựng, điều chỉnh, thẩm định khung giá đất, bảng giá đất; định giá 

đất cụ thể; theo dõi, cập nhật giá đất tại địa phương, công bố chỉ số biến động giá đất thị 

trường; xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất và lập bản đồ giá đất được bố trí từ ngân sách nhà 

nước. 

Điều 22. Xử lý một số vấn đề phát sinh sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành 
1. Giá đất cụ thể do cơ quan chức năng đề xuất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh chưa quyết định thì được tiếp tục sử dụng để trình Hội đồng thẩm định giá 

đất xem xét trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

2. Đối với địa phương đã ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất trước ngày 01 tháng 

7 năm 2014 thì được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký kết; kết quả tư vấn giá đất được sử 

dụng để trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định. 

3. Bảng giá đất năm 2014 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành được áp dụng đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2014. 

Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của 

Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 

123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 188/2004/NĐ-CP; bãi bỏ nội dung về giá đất quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 

189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh 

nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 

Điều 24. Trách nhiệm thi hành 
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng 

Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực 

thuộc TW; 

 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
Số: 45/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 

NGHỊ ĐỊNH 
QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất. 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định về thu tiền sử dụng đất trong trường hợp: 

1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2. Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp

không phải là đất ở sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa có mục đích kinh doanh thuộc 

trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất. 

3. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng đất thuộc trường

hợp phải nộp tiền sử dụng đất. 

Điều 2. Đối tượng thu tiền sử dụng đất 
1. Người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục đích sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;

b) Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán

kết hợp cho thuê; 

c) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao

đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; 

d) Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để

chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng (sau đây gọi tắt là đất nghĩa trang, nghĩa 

địa); 

đ) Tổ chức kinh tế được giao đất để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, trong đó có diện 

tích nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê. 

2. Người đang sử dụng đất được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở

hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa trong các trường hợp sau: 

a) Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp có nguồn gốc được giao không thu tiền sử dụng đất,

nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất 

nghĩa trang, nghĩa địa; 

b) Đất nông nghiệp có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, chuyển sang sử

dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa có thu tiền sử dụng đất; 

c) Đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử

dụng đất chuyển sang sử dụng làm đất ở có thu tiền sử dụng đất; 
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d) Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc được Nhà nước 

cho thuê đất nay chuyển sang sử dụng làm đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa đồng thời với 

việc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm nhà ở, đất phi nông nghiệp được Nhà nước công 

nhận có thời hạn lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 khi được cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng 

nhận) phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 

Nghị định này. 

Điều 3. Căn cứ tính tiền sử dụng đất 
Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử 

dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai và được xác định trên các căn 

cứ sau: 

1. Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất. 

2. Mục đích sử dụng đất. 

3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất: 

a) Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 

đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá 

nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở 

trong hạn mức. 

Việc xác định diện tích đất trong hạn mức tại Điểm này phải đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia 

đình (bao gồm cả hộ gia đình hình thành do tách hộ theo quy định của pháp luật), cá nhân chỉ 

được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở một lần và 

trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương thì hộ gia đình, cá nhân đó được cộng dồn diện tích đất của các thửa đất để 

xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở nhưng tổng diện 

tích đất lựa chọn không vượt quá hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở tại địa 

phương nơi lựa chọn. 

Hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của việc kê 

khai diện tích thửa đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận đất ở được áp dụng 

tính thu tiền sử dụng đất; nếu bị phát hiện kê khai gian lận sẽ bị truy thu nộp tiền sử dụng đất 

theo quy định của pháp luật đất đai và bị xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế. 

b) Giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, 

thặng dư quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất áp dụng trong các trường hợp sau: 

- Xác định tiền sử dụng đất đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất 

hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các 

thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 

20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại trong các trường hợp: Tổ chức được giao đất không 

thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền 

sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất; được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích 

đất ở vượt hạn mức. 

- Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 

đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. 

c) Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với 

trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá 

đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 

tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại áp dụng 

để xác định tiền sử dụng đất trong các trường hợp: 
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- Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; 

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất; 

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức. 

Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho các 

trường hợp quy định tại Điểm này. 

Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1: THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

Điều 4. Thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất 
1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất được tính bằng diện tích đất có 

thu tiền sử dụng đất nhân (x) với giá đất trúng đấu giá của mục đích sử dụng đất đấu giá. 

2. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không 

thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định theo công 

thức sau: 

Tiền sử 

dụng đất 

phải nộp 

= 

Giá đất tính 

thu tiền sử 

dụng đất theo 

mục đích sử 

dụng đất 

x 

Diện tích 

đất phải nộp 

tiền sử dụng 

đất 

- 

Tiền sử 

dụng đất 

được giảm 

theo quy 

định tại 

Điều 12 

Nghị định 

này (nếu có) 

- 

Tiền bồi 

thường, 

giải phóng 

mặt bằng 

được trừ 

vào tiền sử 

dụng đất 

(nếu có) 

Trong đó: 

a) Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất là diện tích đất có thu tiền sử dụng đất ghi trên quyết 

định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

b) Giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 

Điều 3 Nghị định này. 

c) Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất là tiền bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng cho Nhà 

nước. 

3. Trường hợp công trình nhà ở, công trình hỗn hợp nhiều tầng gắn liền với đất được Nhà nước 

giao đất cho nhiều đối tượng sử dụng thì tiền sử dụng đất được phân bổ cho các tầng và đối 

tượng sử dụng. 

4. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này. 

Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất 
1. Đối với tổ chức kinh tế: 

a) Chuyển từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được giao không thu tiền sử dụng đất sang 

đất ở; chuyển từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được giao không thu tiền sử dụng đất 

sang đất nghĩa trang, nghĩa địa thì thu 100% tiền sử dụng đất theo giá của loại đất sau khi 

chuyển mục đích. 

b) Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được 

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất 

như sau: 

- Trường hợp được Nhà nước giao đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở có 

thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì 
2011



nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền 

sử dụng đất tính theo giá đất của loại đất trước khi chuyển mục đích của thời hạn sử dụng đất 

còn lại tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất. 

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất 

ở theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với 

chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại thời điểm 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất 

ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với 

chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử 

dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần của loại đất trước khi chuyển 

mục đích theo thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

Đối với đất của các tổ chức là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, doanh nghiệp có vốn 

nhà nước thuộc Trung ương quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc chuyển mục 

đích sử dụng đất cùng với việc chuyển đổi công năng sử dụng của công sản theo quy định sau 

khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính. 

c) Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 

đất hoặc cho thuê đất sang đất nghĩa trang, nghĩa địa thì thu tiền sử dụng đất theo nguyên tắc 

quy định tại Điểm b Khoản này. 

d) Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai để thực hiện dự án đầu tư mà phải chuyển 

mục đích sử dụng đất thì thu tiền sử dụng đất như sau: 

- Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự 

án đầu tư mà phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất nghĩa trang, nghĩa địa thì nộp 

tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của 

loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Khoản tiền tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào số 

tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích. Khoản tiền này được xác định theo giá đất của 

mục đích sử dụng đất nhận chuyển nhượng tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không vượt quá số tiền bồi thường, hỗ trợ 

tương ứng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật. 

- Khoản tiền tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên được 

xác định như sau: 

+ Trường hợp giá đất để tính tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích được xác 

định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì giá của loại đất nhận chuyển nhượng cũng 

được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. 

+ Trường hợp giá đất để tính tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển mục đích được xác 

định bằng các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư thì giá của loại đất 

nhận chuyển nhượng cũng được xác định lại theo các phương pháp này. 

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân: 

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công 

nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có 

nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền 

hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo 

đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền 

sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm 

có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
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b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì 

thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử 

dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

c) Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng 

đất như sau: 

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng 

đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất 

được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử 

dụng đất. 

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu 

tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu 

tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất 

tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định 

chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức 

trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời 

với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử 

dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông 

nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà 

nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất 

tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

d) Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp 

pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào nguồn gốc đất nhận 

chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo mức quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 

này. 

3. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này. 

Điều 6. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) 

cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 

1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 

tháng 10 năm 1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm 

theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau: 

a) Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện 

tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; đối với 

diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% 

tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại 

thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

b) Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà 

nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử 

dụng đất. 

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong 

các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai, nhưng nay nếu được Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
2013



đất ở thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở 

theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn 

mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này 

tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền 

sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy 

định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sản xuất kinh doanh phi 

nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại 

thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 7. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) 

cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước 

ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất 

đai 
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một 

trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất 

như sau: 

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất 

bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định 

tại Bảng giá đất; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức (nếu có) thì phải nộp bằng 100% tiền sử 

dụng đất theo giá đất quy định Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có 

quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

b) Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có 

thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất 

quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 

tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các 

hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai nhưng nay nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 

thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Bảng giá đất đối với phần diện tích 

đất trong hạn mức giao đất ở; đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có), phải nộp 

100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này 

tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền 

sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy 

định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sản xuất kinh doanh phi 

nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại 

thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 8. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) 

cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền 

trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 
1. Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 

Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau: 
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a) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và có giấy tờ chứng 

minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất thì khi được cấp Giấy 

chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất. 

b) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 

1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử 

dụng đất, thì thu tiền sử dụng đất như sau: 

- Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo đúng mức thu quy định của 

pháp luật đất đai năm 1993 thì không thu tiền sử dụng đất; 

- Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thấp hơn mức thu quy định của pháp 

luật đất đai năm 1993 thì số tiền đã nộp được quy đổi ra tỷ lệ % diện tích đã hoàn thành việc 

nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã nộp tiền; phần diện tích đất còn 

lại thực hiện thu tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công 

nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

c) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không có giấy 

tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, khi được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử 

dụng đất như sau: 

- Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì thu tiền sử 

dụng đất bằng 40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích đất trong hạn mức 

giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định 

công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bằng 100% tiền sử dụng 

đất theo giá đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy định 

tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền 

sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 

tháng 7 năm 2004 thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích 

trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; bằng 100% tiền sử dụng đất 

đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm 

c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Diện tích đất còn lại không có nhà ở (nếu có) được xác định là đất nông nghiệp theo hiện 

trạng sử dụng khi cấp Giấy chứng nhận. Nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử 

dụng vào mục đích đất ở và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất theo 

giá đất ở với thu tiền sử dụng đất theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển 

mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này. 

Điều 9. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) 

cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền 

hoặc do lấn chiếm kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 

mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận 
1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc do lấn, chiếm hoặc đất được giao, được cho 

thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 07 năm 

2014 nhưng nay phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 9 Điều 210 Luật Đất đai thì phải nộp 

100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này 

tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có 

thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá 
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đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật 

Đất đai tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

Mục 2: MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Điều 10. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất 
1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được 

miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được 

phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất ở. 

2. Trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì được cộng 

các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức giảm tối đa 

không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức giao đất ở. 

3. Trong trường hợp người thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất theo 

quy định tại Nghị định này hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được 

miễn tiền sử dụng đất; trường hợp người thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất nhưng có 

nhiều mức giảm khác nhau quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác 

có liên quan thì được hưởng mức giảm cao nhất. 

4. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng 

được miễn, giảm và tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 4, Điều 5, 

Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định này. 

5. Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất theo pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với dự án 

đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. 

6. Người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau khi thực hiện các 

thủ tục để được miễn, giảm theo quy định. 

7. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà được giảm tiền sử dụng 

đất thì có quyền và nghĩa vụ trong phạm vi phần giá trị quyền sử dụng đất đã nộp tiền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

8. Trường hợp người sử dụng đất thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất có nguyện 

vọng nộp tiền sử dụng đất (không hưởng ưu đãi) thì thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai như 

đối với trường hợp không được miễn, giảm tiền sử dụng đất và có các quyền, nghĩa vụ theo quy 

định của pháp luật về đất đai như trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 

đối với loại đất có mục đích sử dụng tương ứng. 

Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất 
Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây: 

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà 

ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng 

nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai. 

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình 

hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ. 

2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất 

do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi 

theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định. 
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3. Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ 

dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái 

định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí 

tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ 

theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc miễn tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do 

Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

6. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này. 

Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất 
1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc 

thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị 

định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy 

chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục 

đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở. 

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình 

hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ. 

2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có 

công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 

người có công. 

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do 

Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

4. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này. 

Điều 13. Thẩm quyền xác định và quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm 
1. Căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất quy 

định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định này, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp và 

số tiền sử dụng đất được miễn, giảm, cụ thể: 

a) Cục trưởng Cục thuế ban hành quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm đối với tổ 

chức kinh tế; tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

b) Chi cục trưởng Chi cục thuế ban hành quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm đối 

với hộ gia đình, cá nhân. 

2. Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất quy định tại Điều này. 

Mục 3: THU, NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Điều 14. Trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất 
1. Đối với tổ chức kinh tế: 

Căn cứ hồ sơ địa chính (thông tin về người sử dụng đất, diện tích đất, vị trí đất và mục đích sử 

dụng đất) do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường gửi 

đến; căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về phê duyệt giá đất cụ thể tính thu tiền 

sử dụng đất của dự án hoặc Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, trong thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được Quyết định phê duyệt giá đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc từ 

ngày nhận được hồ sơ địa chính của cơ quan tài nguyên và môi trường (hoặc hồ sơ kê khai; của 

tổ chức kinh tế), cục thuế (hoặc cơ quan được ủy quyền, phân cấp theo pháp luật về quản lý 

thuế) xác định số tiền sử dụng đất, ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và gửi cho tổ chức sử 

dụng đất. 

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân: 
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Căn cứ hồ sơ địa chính (thông tin về người sử dụng đất, diện tích đất, vị trí đất và mục đích sử 

dụng đất) do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường gửi 

đến; căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về phê duyệt giá đất cụ thể tính thu tiền 

sử dụng đất hoặc Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, 

chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ 

quan thuế xác định số tiền sử dụng đất, ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và gửi cho hộ gia 

đình, cá nhân. 

3. Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định số thu tiền sử dụng đất thì trong thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan để bổ sung hồ sơ; sau khi có đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan thuế phải ra 

thông báo nộp tiền sử dụng đất chậm nhất sau 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ 

sung. Đồng thời cơ quan thuế lập hồ sơ theo dõi tình hình thu nộp tiền sử dụng đất theo mẫu do 

Bộ Tài chính quy định. 

4. Thời hạn nộp tiền sử dụng đất: 

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải 

nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo. 

b) Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo 

Thông báo. 

c) Quá thời hạn quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền 

sử dụng đất theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy 

định của pháp luật về quản lý thuế trừ trường hợp có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất đối với 

những trường hợp được ghi nợ. 

5. Trường hợp căn cứ tính tiền sử dụng đất có thay đổi thì cơ quan thuế phải xác định lại tiền sử 

dụng đất phải nộp, thông báo cho người có nghĩa vụ thực hiện. 

Trường hợp đang sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất nếu người 

sử dụng đất đề nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết làm phát sinh nghĩa vụ tài chính đất 

đai (nếu có) thì phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước. 

6. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển 

hồ sơ và sự phối hợp giữa cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường, tài chính, Kho bạc Nhà 

nước trong việc xác định, tính và thu nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều này. 

Điều 15. Xử lý số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 
1. Đối với trường hợp Quỹ phát triển đất ứng vốn cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để giao đất, người được Nhà nước giao đất có thu tiền sử 

dụng đất thông qua hình thức đấu giá hoặc không đấu giá phải nộp tiền sử dụng đất và xử lý 

tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng như sau: 

a) Trường hợp không được miễn, giảm tiền sử dụng đất, người được Nhà nước giao đất phải 

nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Việc hoàn trả tiền 

bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Quỹ phát triển đất do ngân sách nhà nước thực hiện theo 

quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

b) Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất hoặc được giao đất không thu tiền sử dụng đất, 

người được Nhà nước giao đất phải nộp toàn bộ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo 

phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vào ngân sách nhà nước và khoản 

tiền này được tính vào vốn đầu tư của dự án; đối với các công trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng, công trình xây dựng khác của Nhà nước thì thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm 

quyền. 

c) Trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, người được Nhà nước giao đất phải hoàn trả tiền 

bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt vào ngân sách nhà nước và được trừ vào số tiền sử dụng đất phải nộp. Số tiền còn lại 

chưa được trừ (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án. 
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2. Trường hợp thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá và 

tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền sử dụng đất phải nộp 

theo phương án được duyệt; mức trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp. Đối với số 

tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp (nếu 

có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án. 

3. Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gồm tiền bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này. 

Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất 
1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải 

nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và 

hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có 

nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi 

có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử 

dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử 

dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ 

ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất 

còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước 

hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời 

hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn. 

2. Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi 

hành mà còn nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn được ghi nợ thì được hưởng mức hỗ trợ thanh 

toán trước hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3. Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất quy định 

tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 17. Trách nhiệm của các cơ quan và người sử dụng đất trong việc xác định và tổ 

chức thu tiền sử dụng đất 
1. Cơ quan tài chính: 

a) Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo 

quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

b) Chủ trì xác định các khoản được trừ vào số tiền sử dụng đất phải nộp. 

c) Là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất tại địa phương, có trách nhiệm tổ 

chức thẩm định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất trên cơ sở đề xuất của cơ quan tài 

nguyên và môi trường đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 3 Nghị định này 

để báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất tại địa phương xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định. 

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường, văn phòng đăng ký đất đai: 

Xác định địa điểm, vị trí, diện tích, loại đất, mục đích sử dụng đất, thời điểm bàn giao đất thực 

tế (đối với trường hợp được giao đất trước ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành) làm cơ 

sở để cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất phải nộp. 

3. Cơ quan thuế: 

a) Xác định số tiền sử dụng đất phải nộp, số tiền sử dụng đất được miễn hoặc giảm theo quy 

định tại Nghị định này và thông báo cho người sử dụng đất đúng thời hạn. 

b) Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giải đáp thắc mắc, giải quyết khiếu nại về thu, nộp tiền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

4. Cơ quan kho bạc: 

a) Thu đủ số tiền sử dụng đất vào Kho bạc Nhà nước theo thông báo nộp tiền sử dụng đất và 

không được từ chối thu vì bất cứ lý do gì. 
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b) Không được chuyển việc thu tiền sang ngày hôm sau khi đã nhận đủ thủ tục nộp tiền của 

người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

5. Người sử dụng đất: 

a) Thực hiện việc kê khai tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

b) Nộp tiền sử dụng đất theo đúng thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế. 

c) Quá thời hạn nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo của cơ quan thuế thì phải nộp tiền chậm 

nộp theo quy định tại Điều 18 Nghị định này. 

Điều 18. Xử lý chậm nộp 
Trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước thì người sử dụng đất phải nộp 

tiền chậm nộp. Việc xác định tiền chậm nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo mức quy định của 

Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 19. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 
Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại về tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định của Luật 

Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong thời gian chờ giải quyết, người khiếu nại 

phải nộp đúng thời hạn và nộp đủ số tiền sử dụng đất đã thông báo. 

Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất theo quy định của Luật Đất đai năm 

2003 nhưng đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành chưa hoàn thành nghĩa vụ tài 

chính về tiền sử dụng đất thì xử lý như sau: 

a) Trường hợp tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và 

thông báo theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức kinh tế có trách nhiệm tiếp tục nộp tiền sử 

dụng đất vào ngân sách nhà nước theo mức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông 

báo và phải nộp tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật phù hợp với từng thời kỳ. 

b) Trường hợp tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và 

thông báo, nhưng chưa phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm xác định và thông báo 

tiền sử dụng đất phải nộp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế tại địa 

phương chỉ đạo xác định lại đảm bảo đúng quy định của pháp luật, số tiền xác định phải nộp 

thêm (nếu có) được thông báo để tổ chức kinh tế nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước và 

không phải nộp tiền chậm nộp đối với khoản thu bổ sung này trong thời gian trước khi được 

xác định lại. Đối với số tiền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và 

thông báo trước khi xác định lại, tổ chức kinh tế được tiếp tục thực hiện nộp theo số đã thông 

báo, trường hợp nộp chưa đủ thì nay phải nộp số còn thiếu và phải nộp tiền chậm nộp như đối 

với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này. 

c) Trường hợp chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra thông báo nộp tiền sử dụng đất 

và tổ chức kinh tế chưa nộp hoặc mới tạm nộp một phần tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà 

nước thì xử lý như sau: 

Tiền sử dụng đất đã tạm nộp (nếu có) được quy đổi ra diện tích đất đã nộp tiền sử dụng đất (đã 

hoàn thành nghĩa vụ tài chính) tại thời điểm bàn giao đất thực tế. Phần diện tích đất còn lại phải 

nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm bàn giao đất thực tế và xử lý việc 

chậm nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp này như sau: 

- Trường hợp việc chậm nộp tiền sử dụng đất có nguyên nhân chủ quan từ tổ chức kinh tế thì tổ 

chức kinh tế phải nộp số tiền tương đương tiền chậm nộp tiền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật về quản lý thuế phù hợp với từng thời kỳ. 

- Trường hợp việc chậm nộp tiền sử dụng đất không có nguyên nhân chủ quan từ tổ chức kinh 

tế thì tổ chức kinh tế không phải nộp số tiền tương đương tiền chậm nộp tiền sử dụng đất. 

Khoản chậm nộp tiền sử dụng đất được tính từ thời điểm bàn giao đất thực tế tới thời điểm 

chính thức được thông báo nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ % thu tiền chậm nộp 

nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật phù hợp với từng thời kỳ. 
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d) Trường hợp chưa bàn giao đất thực tế nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn thông 

báo tiền sử dụng đất phải nộp và tổ chức kinh tế đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì coi 

như tạm nộp và xử lý như quy định tại Điểm b Khoản này. 

đ) Thời điểm bàn giao đất thực tế được xác định như sau: 

- Trường hợp giao đất đã giải phóng mặt bằng thì thời điểm bàn giao đất thực tế là thời điểm 

quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Trường hợp giao đất chưa giải phóng mặt bằng thì thời điểm bàn giao đất thực tế là thời điểm 

bàn giao đất đã giải phóng mặt bằng theo tiến độ giao đất ghi trong dự án đầu tư đã được duyệt; 

trường hợp thời điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng không đúng với tiến độ giao đất ghi 

trong dự án đầu tư được duyệt thì thời điểm bàn giao đất thực tế là thời điểm bàn giao đất đã 

giải phóng mặt bằng trên thực địa. 

Đối với dự án có thời gian giải phóng mặt bằng từ hai năm trở lên mà trong dự án được duyệt 

không xác định tiến độ giao đất thì việc bàn giao đất thực tế được thực hiện theo từng năm phù 

hợp với thực tế hoàn thành giải phóng mặt bằng trên thực địa. 

2. Xác định tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao đất làm nhà ở trước ngày 

Nghị định này có hiệu lực thi hành: 

a) Hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất làm nhà ở (giao đất 

mới) từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà chưa nộp tiền sử dụng 

đất, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì phải nộp tiền sử dụng 

đất như sau: 

- Nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng 

nhận hoặc thời điểm kê khai nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở 

tại địa phương theo giá đất quy định tại Bảng giá đất. 

- Nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng 

nhận hoặc thời điểm kê khai nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở 

tại địa phương (nếu có) theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định 

này. 

b) Hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất làm nhà ở (giao đất 

mới) từ sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà 

chưa nộp tiền sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì 

phải nộp tiền sử dụng đất như sau: 

- Trường hợp tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và 

thông báo theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm xác định và thông báo nộp tiền sử 

dụng đất thì được tiếp tục nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo mức đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền thông báo và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp 

luật phù hợp với từng thời kỳ. 

- Trường hợp tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và 

thông báo, nhưng chưa phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm xác định và thông báo 

tiền sử dụng đất phải nộp thì cơ quan thuế xác định lại đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Hộ gia đình, cá nhân phải nộp số tiền sử dụng đất bổ sung (nếu có) vào ngân sách nhà nước và 

không áp dụng phạt chậm nộp đối với khoản thu bổ sung này trong thời gian trước khi được 

xác định lại. Đối với số tiền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và 

thông báo trước khi xác định lại, hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục thực hiện theo số đã thông 

báo, trường hợp nộp chưa đủ thì nay phải nộp số còn thiếu và tiền chậm nộp tiền sử dụng đất. 

Trường hợp chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và 

hộ gia đình, cá nhân chưa nộp hoặc đã nộp một phần tiền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất đã 

tạm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có) được quy đổi ra diện tích đất đã nộp tiền sử dụng đất 

(đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính) tại thời điểm có quyết định giao đất. Phần diện tích đất còn 
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lại phải nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất và 

xử lý việc chậm nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp này như sau: 

Trường hợp việc chậm nộp tiền sử dụng đất có nguyên nhân chủ quan từ hộ gia đình, cá nhân 

sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp số tiền tương đương tiền chậm nộp tiền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật về quản lý thuế phù hợp với từng thời kỳ. 

Trường hợp việc chậm nộp tiền sử dụng đất không có nguyên nhân chủ quan từ hộ gia đình, cá 

nhân thì hộ gia đình, cá nhân không phải nộp số tiền tương đương tiền chậm nộp tiền sử dụng 

đất. 

Khoản chậm nộp số tiền sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định giao đất tới thời 

điểm chính thức được thông báo nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ % thu tiền chậm 

nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật phù hợp với từng thời kỳ. 

c) Giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này 

là giá đất theo mục đích được giao quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này 

tại thời điểm có quyết định giao đất. 

Không áp dụng hồi tố quy định này đối với trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách 

nhà nước. 

3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp 

Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi 

hành nhưng nay mới xác định tiền sử dụng đất: 

a) Đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, giá đất tính thu tiền sử dụng 

đất là giá đất quy định tại Bảng giá đất. 

b) Đối với diện tích ngoài hạn mức giao đất ở tại địa phương: Trường hợp nộp hồ sơ hợp lệ 

trước ngày 01 tháng 3 năm 2011, giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất. Trường hợp nộp hồ sơ hợp lệ từ ngày 01 tháng 3 năm 

2011 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá 

đất quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất. 

4. Trường hợp tổ chức kinh tế thực hiện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo 

phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo chính sách bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành 

thì tiếp tục được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền sử dụng đất phải nộp theo pháp luật về thu 

tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phù hợp với từng thời kỳ. 

5. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được Nhà nước cho 

thuê đất dưới hình thức nộp tiền thuê đất một lần hoặc tham gia đấu giá đất do Nhà nước tổ 

chức đối với đất dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê mà đã nộp tiền 

thuê đất một lần bằng với số tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp giao đất có thu tiền sử 

dụng đất đối với đất ở hoặc theo giá đất trúng đấu giá theo quy định tại Luật Đất đai năm 2003, 

nếu có nhu cầu chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 

năm 2013 thì không phải nộp tiền sử dụng đất. 

6. Thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở 

có nguồn gốc do tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho cán 

bộ, công nhân viên mượn đất để ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2004: 

a) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì thu bằng 

40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở quy định tại Bảng giá đất đối với phần diện tích đất trong 

hạn mức giao đất ở; đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) thu bằng 100% 

tiền sử dụng đất theo giá đất ở quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại 

thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

b) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 

tháng 7 năm 2004 thì thu bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất ở quy định tại Bảng giá đất 

đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở; đối với phần diện tích vượt hạn mức giao 
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đất ở (nếu có) thu bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở quy định tại Điểm b, Điểm c 

Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

7. Thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở 

có nguồn gốc do tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất bán thanh 

lý, hóa giá công trình xây dựng trên đất (không phải là nhà ở) trước ngày 01 tháng 7 năm 2004. 

a) Trường hợp tiền bán thanh lý, hóa giá đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất thì khi được cấp 

Giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất. 

b) Trường hợp tiền bán thanh lý, hóa giá chưa bao gồm giá trị quyền sử dụng đất thì khi cấp 

Giấy chứng nhận thực hiện thu tiền sử dụng đất như sau: 

- Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì không thu 

tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở; đối với phần diện tích 

vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) thu bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất ở quy định tại 

Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử 

dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 

tháng 7 năm 2004 thì thu bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất ở quy định tại Bảng giá đất 

đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở; đối với phần diện tích vượt hạn mức giao 

đất ở (nếu có) thu bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở quy định tại Điểm b, Điểm c 

Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

8. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có giấy 

tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, đã được cấp Giấy chứng nhận 

nhưng còn nợ tiền sử dụng đất, nếu nộp hồ sơ hợp lệ xin thanh toán nợ tiền sử dụng đất kể từ 

ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ có hiệu lực thi 

hành thì khi thanh toán nợ phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị 

định này. 

Điều 21. Tổ chức thực hiện 
1. Bộ Tài chính có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn việc xác định và nộp tiền sử dụng đất; thủ tục, hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất; 

thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. 

b) Quy định hồ sơ, tờ khai, chứng từ, mẫu sổ để quản lý việc thu nộp tiền sử dụng đất và phân 

cấp việc quản lý thu nộp tiền sử dụng đất phù hợp với phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và 

pháp luật đất đai. 

c) Kiểm tra, hướng dẫn việc thẩm định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật về giá. 

d) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thu tiền sử dụng đất. 

đ) Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện rà soát các quy định miễn, giảm tiền sử 

dụng đất cho các đối tượng không thuộc Điều 11, Điều 12 Nghị định này, báo cáo Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý phù hợp với quy định của Luật Đất đai. 

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp 

nhận, luân chuyển hồ sơ giữa cơ quan tài chính, cơ quan thuế với cơ quan tài nguyên và môi 

trường, Kho bạc Nhà nước để xác định và thu nộp tiền sử dụng đất. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

Phối hợp với Bộ Tài chính để hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ 

giữa cơ quan tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước các 

cấp để xác định và thu nộp tiền sử dụng đất. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 
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a) Ban hành Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, quyết định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định 

tiền sử dụng đất phải nộp. 

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát việc sử dụng 

đất của đối tượng được Nhà nước giao đất và việc thu nộp tiền sử dụng đất theo quy định của 

Nghị định này. 

c) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế tổ 

chức thực hiện việc quản lý đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định của Nghị định 

này. 

d) Kiểm tra và xử lý các trường hợp sai phạm về kê khai và thực hiện miễn, giảm không đúng 

đối tượng, chế độ gây thiệt hại cho Nhà nước cũng như người nộp tiền sử dụng đất. 

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo. 

Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của 

Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2008 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính 

phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 

12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. 

Điều 23. Trách nhiệm thi hành 
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử 

dụng đất chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc TW; 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
Số: 46/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 

NGHỊ ĐỊNH 
QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong trường hợp: 

1. Nhà nước cho thuê đất, gồm đất trên bề mặt và phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt

đất theo quy định của Luật Đất đai. 

2. Nhà nước cho thuê đất để xây dựng công trình trong lòng đất có mục đích kinh doanh mà

công trình này không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất theo quy định 

của Luật Đất đai. 

3. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng đất thuộc trường

hợp phải nộp tiền thuê đất. 

4. Nhà nước gia hạn thời gian thuê đất cho các đối tượng đang thuê thuộc trường hợp phải nộp

tiền thuê đất. 

5. Chuyển từ hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền

sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 (ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi 

hành) sang hình thức Nhà nước cho thuê đất. 

6. Nhà nước cho thuê mặt nước.

Điều 2. Đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 
1. Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời

gian thuê trong các trường hợp sau đây: 

a) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản,

làm muối. 

b) Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao

quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai. 

c) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng

sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 

d) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh.

đ) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm muối vượt hạn mức giao đất tại địa phương để sản 

xuất muối và tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất muối theo quy định tại Khoản 1 

Điều 138 Luật Đất đai. 

e) Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản,

làm muối được giao đất không thu tiền sử dụng đất nhưng đang sử dụng đất làm kinh tế trang 
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trại phải chuyển sang thuê đất theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 142 Luật Đất đai; hộ gia 

đình, cá nhân đang sử dụng đất làm kinh tế trang trại khi chuyển đổi mục đích sử dụng các loại 

đất mà phải chuyển sang thuê đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 142 Luật Đất đai. 

g) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có 

mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê. 

h) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài thuê đất để đầu tư xây dựng công trình ngầm theo quy định tại Khoản 2 Điều 161 Luật 

Đất đai. 

i) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp. 

k) Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc. 

2. Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong các trường hợp sau: 

a) Đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp 

với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

b) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sông, ngòi, kênh rạch, suối để nuôi trồng 

thủy sản theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 163 Luật Đất đai. 

c) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất 

sông, ngòi, kênh, rạch, suối để thực hiện dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản theo quy định tại 

Điểm c Khoản 1 Điều 163 Luật Đất đai. 

3. Tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài được Ban Quản lý khu công nghệ cao cho thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 150 

Luật Đất đai; Ban Quản lý khu kinh tế cho thuê đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 151 Luật 

Đất đai. 

4. Tổ chức, cá nhân được Cảng vụ hàng không cho thuê đất để xây dựng cơ sở, công trình phục 

vụ kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay và đất xây dựng công trình 

phục vụ kinh doanh dịch vụ phi hàng không theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 156 Luật 

Đất đai. 

5. Tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài được nhà nước cho thuê mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại Điều 10 Luật Đất 

đai. 

Điều 3. Căn cứ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước 
1. Người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất phải nộp tiền thuê đất theo quy định của 

Luật Đất đai và được xác định trên các căn cứ sau: 

a) Diện tích đất cho thuê. 

b) Thời hạn cho thuê đất. 

c) Đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; đơn giá thuê đất của 

thời hạn thuê đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, 

Trường hợp đấu giá quyền thuê đất thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá. 

d) Hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc cho thuê đất trả tiền thuê 

đất một lần cho cả thời gian thuê. 

2. Tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài được Nhà nước cho thuê mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại Điều 10 Luật Đất 

đai phải nộp tiền thuê mặt nước và được xác định trên các căn cứ sau: 

a) Diện tích mặt nước cho thuê. 

b) Mục đích sử dụng mặt nước. 

c) Đơn giá thuê mặt nước. 
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d) Hình thức Nhà nước cho thuê mặt nước trả tiền thuê mặt nước hàng năm hoặc cho thuê mặt 

nước trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê. 

Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1: XÁC ĐỊNH TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC 

Điều 4. Đơn giá thuê đất 
1. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá 

Đơn giá thuê đất hàng năm = Tỷ lệ phần trăm (%) nhân (x) Giá đất tính thu tiền thuê đất. 

a) Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất một năm là 1%, riêng đối với: 

- Đất thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có 

khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, 

thương mại và dịch vụ thì căn cứ vào thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định tỷ lệ phần trăm (%) 

giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm nhưng tối đa không quá 3%. 

- Đất thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đất sử dụng vào mục đích sản xuất 

nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất 

kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu 

tư theo quy định của pháp luật, căn cứ vào thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm nhưng tối thiểu không 

thấp hơn 0,5%. 

Mức tỷ lệ phần trăm (%) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành cụ thể theo từng khu vực, 

tuyến đường tương ứng với từng mục đích sử dụng đất và công bố công khai trong quá trình 

triển khai thực hiện. 

b) Giá đất để tính thu tiền thuê đất được xác định theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 

này. 

2. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình 

thức đấu giá. 

Đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê là giá đất của thời hạn thuê đất và được xác 

định theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều này. 

3. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê 

a) Trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng 

đấu giá của thời hạn một năm. 

Đơn giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm được xác định 

theo quy định tại Khoản 5 Điều này. Đơn giá trúng đấu giá được ổn định 10 năm, hết thời gian 

ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất đối với 

trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; mức điều 

chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định 

liền kề trước đó. 

b) Trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì đơn giá thuê 

đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn thuê đất. Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất 

thuê được xác định theo quy định tại Khoản 4 Điều này. 

4. Giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, 

thặng dư quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất áp dụng trong các trường hợp sau: 

a) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất đầu 

tiên; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không thông qua 

hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất khi chuyên từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm 

sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Khoản 2 Điều 172 

Luật Đất đai; xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê 

theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất 
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hàng năm và đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa 

doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa 

đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với 

các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; 

từ 20 tỷ đồng trở lên đối với tỉnh còn lại. 

b) Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất 

trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. 

5. Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Nghị 

định của Chính phủ về giá đất được áp dụng trong các trường hợp sau: 

a) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên, xác định 

đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác 

định đơn giá thuê đất khi chuyên từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền 

thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai; xác 

định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đơn 

giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 

nước được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất 

có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực 

thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối 

với tỉnh còn lại. 

b) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho 

chu kỳ ổn định tiếp theo. 

c) Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất 

trả tiền thuê đất hàng năm. 

Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng đối với các 

trường hợp quy định tại Khoản này. 

6. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này. 

Điều 5. Xác định đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm 
1. Đối với đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm 

của công trình xây dựng trên mặt đất) theo quy định Luật Đất đai, tiền thuê đất được xác định 

như sau: 

a) Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất không quá 30% đơn giá 

thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền, thuê đất hàng năm có cùng mục đích sử 

dụng. 

b) Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đơn giá thuê đất trả một 

lần cho cả thời gian thuê không quá 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả 

tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất. 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm tại 

Điểm a, Điểm b Khoản này phù hợp với thực tế tại địa phương. 

2. Đối với đất xây dựng công trình ngầm gắn với phần ngầm công trình xây dựng trên mặt đất 

mà có phần diện tích xây dựng công trình ngầm vượt ra ngoài phần diện tích đất trên bề mặt có 

thu tiền thuê đất thì số tiền thuê đất phải nộp của phần diện tích vượt thêm này được xác định 

theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 6. Xác định đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại 

Điều 10 Luật Đất đai 
1. Đơn giá thuê đất có mặt nước được xác định như sau: 

a) Đối với phần diện tích đất không có mặt nước, xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất 

hàng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại 

Điều 4 Nghị định này. 
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b) Đối với phần diện tích đất có mặt nước thì đơn giá thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất trả 

tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không thấp hơn 50% đơn giá thuê đất hàng năm 

hoặc đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê của loại đất có vị trí liền kề có cùng 

mục đích sử dụng. 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu cụ thể để tính đơn giá thuê tại Điểm b Khoản 

này. 

2. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này: 

Điều 7. Khung giá thuê mặt nước 
1. Mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại Điều 10 Luật Đất đai và Khoản 3 Điều này, 

khung giá thuê được quy định như sau: 

a) Dự án sử dụng mặt nước cố định: từ 20.000.000 đồng/km2/năm đến 300.000.000 

đồng/km2/năm. 

b) Dự án sử dụng mặt nước không cố định: từ 100.000.000 đồng/km2/năm đến 750.000.000 

đồng/km2/năm. 

2. Căn cứ khung giá thuê mặt nước quy định tại Khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định đơn giá thuê mặt nước của từng dự án. Trường hợp mặt biển thuê thuộc địa giới 

hành chính của từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên thì Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất giá thuê mặt nước; nếu không thống nhất 

được thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

3. Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục xác định và thu tiền thuê mặt nước và tiền thuê mặt 

biển đối với các dự án khai thác dầu khí ở lãnh hải và thềm lục địa Việt Nam. 

Điều 8. Mục đích sử dụng đất thuê 
1. Mục đích sử dụng đất thuê được xác định theo mục đích ghi trong quyết định cho thuê đất, 

trường hợp không có quyết định cho thuê đất thì mục đích sử dụng đất thuê được xác định theo 

hợp đồng thuê đất. 

2. Đối với trường hợp chưa có quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất nhưng đang sử dụng 

đất vào mục đích thuộc đối tượng phải thuê đất theo quy định của Luật Đất đai thì mục đích sử 

dụng đất để xác định tiền thuê đất trả hàng năm theo mục đích thực tế đang sử dụng. 

Điều 9. Diện tích đất cho thuê 
1. Diện tích đất cho thuê là diện tích ghi trong quyết định cho thuê đất, trường hợp diện tích ghi 

trong hợp đồng thuê đất lớn hơn so với diện tích trong quyết định cho thuê đất thì diện tích đất 

cho thuê được xác định theo diện tích ghi trong hợp đồng thuê đất. 

2. Diện tích phải nộp tiền thuê đất được xác định bằng diện tích đất cho thuê trừ đi diện tích đất 

không phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. 

3. Đối với trường hợp chưa có quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất nhưng đang sử dụng 

đất vào mục đích thuộc đối tượng phải thuê đất theo quy định của Luật Đất đai thì diện tích tính 

thu tiền thuê đất là diện tích thực tế đang sử dụng. 

Điều 10. Thời hạn cho thuê đất 
Thời hạn cho thuê đất được xác định theo quyết định cho thuê đất, quyết định công nhận quyền 

sử dụng đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, quyết định cho phép chuyển từ 

giao đất sang cho thuê đất, quyết định gia hạn cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Điều 11. Cơ quan xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất 

trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 
1. Căn cứ giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh 

giá đất và mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn 

giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, Cục trưởng Cục thuế xác định đơn 

giá thuê đất để tính tiền thuê đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 
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nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Chi cục trưởng Chi cục thuế xác định đơn giá thuê đất để 

tính tiền thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân. 

2. Trường hợp có ý kiến khác nhau về đơn giá thuê đất giữa người thuê, đất và cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xác định đơn giá thuê đất thì quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh là quyết định cuối cùng. 

Điều 12. Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước 
1. Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm 

Tiền thuê đất thu một năm được tính bằng diện tích phải nộp tiền thuê đất nhân (x) với đơn giá 

thuê đất quy định tại Khoản 1 Điều 4 (đối với trường hợp không qua đấu giá cho thuê đất) hoặc 

tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 (đối với trường hợp đấu giá cho thuê đất) hoặc tại Điểm a Khoản 1 

Điều 5 (đối với trường hợp đất xây dựng công trình ngầm) hoặc tại Khoản 1 Điều 6 (đối với 

trường hợp thuê đất có mặt nước) của Nghị định này. 

2. Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 

a) Tiền thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê được tính bằng diện tích đất phải nộp tiền 

thuê đất nhân (x) với đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. 

b) Tiền thuê đất có mặt nước thu một lần cho cả thời gian thuê được tính bằng diện tích đất có 

mặt nước phải nộp tiền thuê nhân (x) với đơn giá thuê đất có mặt nước thu một lần cho cả thời 

gian thuê. 

3. Đối với trường hợp thuê mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 

a) Trường hợp thuê mặt nước trả tiền thuê hàng năm thì số tiền thuê mặt nước thu hàng năm 

bằng diện tích mặt nước thuê nhân (x) với đơn giá thuê mặt nước quy định tại Điều 7 Nghị định 

này. 

b) Trường hợp thuê mặt nước trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thì số tiền thuê mặt 

nước được tính bằng diện tích mặt nước thuê nhân (x) thời gian thuê mặt nước nhân (x) đơn giá 

thuê mặt nước quy định tại Điều 7 Nghị định này. 

4. Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp của tổ chức, 

cá nhân để thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà phải 

chuyển mục đích sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính 

về nộp tiền thuê đất theo quy định tại Điều 57, Điều 73 Luật Đất đai thì xử lý như sau: 

a) Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp của hộ gia đình, 

cá nhân theo quy định của pháp luật đất đai, số tiền mà tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp nếu lựa chọn hình thức thuê đất 

trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc được quy đổi ra thời gian đã hoàn thành 

việc nộp tiền thuê đất nếu lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Số tiền tổ 

chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định như sau: 

- Trường hợp giá đất để tính đơn giá thuê đất được xác định bằng phương pháp hệ số điều 

chỉnh giá đất thì giá của loại đất nhận chuyển nhượng cũng được xác định bằng phương pháp 

hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Trường hợp giá đất để tính đơn giá thuê đất được xác định bằng các phương pháp so sánh trực 

tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư thì giá của loại đất nhận chuyển nhượng cũng được xác định 

theo các phương pháp này tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. 

b) Trường hợp nhận chuyển nhượng hợp pháp đất phi nông nghiệp không phải là đất ở có 

nguồn gốc được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất và tiền sử dụng đất đã nộp không có 

nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, nếu phải chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại 

Điểm g Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai và được Nhà nước cho thuê đất thì số tiền tổ chức kinh 

tế đã trả để nhận chuyển nhượng được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp nếu lựa chọn hình thức 

thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Trường hợp tổ chức kinh tế lựa chọn 

hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng được quy 
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đổi ra thời gian đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

Số tiền tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên được xác 

định bằng số tiền thuê đất nộp một lần cho thời gian sử dụng đất còn lại theo quy định tại Nghị 

định này. 

c) Trường hợp đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc được Nhà nước giao đất không thu tiền 

sử dụng đất nhưng không phải là đất nông nghiệp hoặc nhận chuyển nhượng tài sản trên đất 

gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm khi chuyển mục đích sử dụng đất và được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị 

định này. 

d) Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài 

(không phải là đất nông nghiệp) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành để sử dụng vào mục đích 

sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thì không phải nộp tiền thuê đất. 

5. Đối với trường hợp đất sử dụng đồng thời vào mục đích phải nộp tiền thuê đất, mục đích 

không phải nộp tiền thuê đất thì số tiền thuê đất phải nộp được xác định trên cơ sở phân bổ diện 

tích theo mục đích sử dụng đất. 

6. Đối với trường hợp được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian 

thuê và đã nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất hợp pháp sau đó phải chuyển sang thuê đất nếu nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh quy 

hoạch xây dựng chi tiết làm phát sinh nghĩa vụ tài chính đất đai (nếu có) thì phải nộp bổ sung 

tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước. 

7. Đối với đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao có 

thời hạn thuê đất dài hơn 70 năm thì phải nộp tiền thuê đất như sau: 

a) Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, việc xác định và thu nộp tiền thuê đất được 

thực hiện tương tự như đối với tổ chức trong nước được nhà nước cho thuê đất. 

b) Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, số tiền thuê đất phải nộp 

được xác định bằng số tiền thuê đất phải nộp một lần cho cả thời gian thuê của thời hạn thuê 

đất 70 năm; số năm sử dụng đất còn lại không phải nộp tiền thuê đất. Việc xác định giá đất để 

tính thu tiền thuê đất nộp một lần cho 70 năm được thực hiện theo quy định tại Nghị định của 

Chính phủ về giá đất. 

8. Đối với trường hợp chủ đầu tư chậm tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại Điểm i Khoản 

1 Điều 64 Luật Đất đai nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn sử dụng 

đất 24 tháng thì phải nộp thêm cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với số tiền thuê đất phải 

nộp hàng năm trong thời gian được gia hạn và xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 4, 

Khoản 1 Điều 12 Nghị định này. 

9. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này. 

Điều 13. Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 
1. Đối với trường hợp Quỹ phát triển đất ứng vốn cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá hoặc không đấu 

giá thì tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được xử lý như sau: 

a) Trường hợp không được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị 

định này thì người được nhà nước cho thuê đất phải nộp tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước 

theo quy định của pháp luật. Việc hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho Quỹ phát 

triển đất do ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

b) Trường hợp được miễn toàn bộ tiền thuê đất trong thời gian thuê đất theo quy định tại Điều 

19 Nghị định này thì người được nhà nước cho thuê đất phải hoàn trả tiền bồi thường, giải 

phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vào ngân 

sách nhà nước và được tính vào vốn đầu tư của dự án. 
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c) Trường hợp được miễn, giảm một phần tiền thuê đất theo quy định tại Điều 19, Điều 20 

Nghị định này thì người được nhà nước cho thuê đất phải hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng 

mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vào ngân sách nhà 

nước và được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp. Số tiền còn lại nếu có được tính vào vốn đầu tư 

của dự án. 

2. Đối với trường hợp thuộc đối tượng thuê đất không thông qua hình thức đấu giá và người 

được nhà nước cho thuê đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo 

phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước 

vào tiền thuê đất phải nộp theo phương án được duyệt; mức trừ không vượt quá số tiền thuê đất 

phải nộp. Đối với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại chưa được trừ vào tiền thuê 

đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án. 

3. Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gồm tiền bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này. 

Điều 14. Thời gian ổn định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước của dự án thuê trả tiền thuê 

hàng năm 
1. Đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước 

trả tiền hàng năm của mỗi dự án được ổn định 05 năm tính từ thời điểm được nhà nước quyết 

định cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển từ giao đất sang thuê đất, 

công nhận quyền sử dụng đất. Hết thời gian ổn định, Cục trưởng Cục thuế, Chi cục trưởng Chi 

cục thuế điều chỉnh lại đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá 

thuê đất có mặt nước áp dụng cho thời gian tiếp theo theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 

Nghị định này. 

2. Đơn giá thuê mặt nước của mỗi dự án trong trường hợp thuê mặt nước trả tiền thuê hàng 

năm được ổn định 05 năm tính từ thời điểm được nhà nước quyết định cho thuê mặt nước. Hết 

thời gian ổn định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh lại đơn giá thuê mặt nước áp dụng cho 

thời gian tiếp theo theo quy định tại Điều 7 Nghị định này. 

3. Điều chỉnh đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất 

có mặt nước, thuê mặt nước trong các trường hợp sau: 

a) Dự án đã thực hiện thu tiền thuê đất, thuê mặt nước hết thời gian ổn định theo quy định tại 

Khoản 1, Khoản 2 Điều này. 

b) Dự án thay đổi mục đích sử dụng đất thuê thì thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê theo mục 

đích sử dụng mới tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng đất. 

4. Đối với trường hợp chưa có quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất nhưng đang sử dụng 

đất vào mục đích thuộc đối tượng phải thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì 

đơn giá thuê đất để tính tiền thuê đất phải nộp hàng năm không được ổn định theo quy định tại 

Khoản 1 Điều này. 

5. Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước khi hết 

thời gian ổn định quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này. 

Điều 15. Áp dụng đơn giá thuê đất, thuê mặt nước 
1. Dự án thuê đất, thuê mặt nước; dự án sử dụng đất của tổ chức sự nghiệp công chuyển sang 

thuê đất; dự án được giao đất có thu tiền sử dụng đất, được giao đất không thu tiền sử dụng đất 

phải chuyển sang thuê đất nhưng chưa xác định và chưa có thông báo nộp tiền thuê đất của cơ 

quan có thẩm quyền, từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng đơn giá thuê đất, 

thuê mặt nước quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Nghị định này. 

2. Dự án thuê đất, thuê mặt nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và đang trong 

thời gian ổn định đơn giá thuê đất thì tiếp tục ổn định đơn giá thuê đất đến hết thời gian ổn 

định. Trường hợp đơn giá thuê đất của thời gian ổn định đơn giá mà cao hơn đơn giá quy định 
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tại Nghị định này thì được điều chỉnh đơn giá theo Nghị định này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2015. 

3. Dự án thuê đất, thuê mặt nước trả tiền thuê hàng năm không thuộc trường hợp quy định tại 

Khoản 7 Điều này mà thời điểm điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trước ngày Nghị 

định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa thực hiện điều chỉnh thì được thực hiện điều chỉnh 

theo quy định tại Nghị định này cho thời gian thuê đất còn lại. Đối với thời gian đã sử dụng đất 

nhưng chưa thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất thì thực hiện điều chỉnh theo chính sách, 

pháp luật của từng thời kỳ để thực hiện thanh, quyết toán tiền thuê đất. 

4. Các trường hợp thuê đất, thuê mặt nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực đã nộp tiền 

thuê một lần cho cả thời gian thuê thì không xác định lại đơn giá thuê đất, thuê mặt nước theo 

quy định tại Nghị định này. 

5. Các trường hợp thuê đất, thuê mặt nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà đã nộp 

trước tiền thuê đất, thuê mặt nước cho nhiều năm thì trong thời hạn đã nộp tiền thuê đất, thuê 

mặt nước không phải xác định lại đơn giá thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Nghị định 

này. Hết thời hạn đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước thì phải xác định lại đơn giá thuê đất, 

thuê mặt nước của thời gian tiếp theo theo chính sách và giá đất tại thời điểm điều chỉnh. 

6. Các trường hợp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép dùng giá trị quyền sử 

dụng đất thuê (tiền thuê đất, thuê mặt nước) góp vốn liên doanh, liên kết trước ngày Nghị định 

này có hiệu lực thì không điều chỉnh theo quy định của Nghị định này. Hết thời hạn góp vốn 

liên doanh, liên kết bằng giá trị quyền sử dụng đất thì phải xác định lại đơn giá thuê đất, thuê 

mặt nước theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Nghị định này. 

7. Đối với các dự án thuê đất, thuê mặt nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà 

tại một trong ba loại giấy tờ sau đây: Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định 

cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (ký kết) có quy định 

đơn giá thuê đất, thuê mặt nước và có ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất theo các quy 

định về đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước của Bộ Tài chính (Quyết định số 210A-TC/VP 

ngày 01 tháng 4 năm 1990, Quyết định số 1417/TC/TCĐN ngày 30 tháng 12 năm 1994, Quyết 

định số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24 tháng 02 năm 1998, Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC 

ngày 24 tháng 11 năm 2000, Quyết định số 1357TC/QĐ-TCT ngày 30 tháng 12 năm 1995): 

a) Trường hợp chưa thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 

Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ được tiếp tục thực 

hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất tương ứng với mỗi chu kỳ điều chỉnh theo mức tỷ lệ (%) điều 

chỉnh đơn giá thuê đất đã ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư); Quyết định 

cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất. 

b) Trường hợp đã điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 

số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ hoặc đã thực hiện cấp đổi Giấy 

chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), thay đổi lại mẫu Hợp đồng thuê đất do quy định về thủ 

tục hành chính mà tại các giấy tờ được cấp đổi không còn nội dung ghi nguyên tắc điều chỉnh 

đơn giá thuê đất nhưng mục đích sử dụng đất không thay đổi, khi đến kỳ điều chỉnh đơn giá 

thuê đất của kỳ tiếp theo thì mức điều chỉnh không quá mức tỷ lệ (%) điều chỉnh đơn giá thuê 

đất đã được quy định ở một trong ba loại giấy tờ nêu trên so với đơn giá thuê đất của kỳ ổn 

định trước đó và áp dụng cho thời gian thuê đất còn lại. 

Điều 16. Chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất 

một lần cho cả thời gian thuê 
Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi chuyển 

sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì phải nộp tiền thuê đất cho thời 

gian thuê đất còn lại. Đơn giá thuê đất trả một lần của thời hạn sử dụng đất còn lại được xác 
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định tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho 

thời gian thuê và xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này. 

Điều 17. Nộp tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất 
1. Khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các Điểm d, đ, g Khoản 1 Điều 57 của Luật 

Đất đai thì người sử dụng đất phải nộp tiền thuê đất theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất thì phải nộp tiền 

thuê đất hàng năm hoặc nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo loại đất sau khi 

chuyển mục đích sử dụng đất. 

b) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất giữa các loại đất quy định tại Điểm g Khoản 1 

Điều 57 Luật Đất đai có cùng hình thức sử dụng đất là thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả 

thời gian thuê thì nộp tiền thuê đất bằng mức chênh lệch giữa tiền thuê đất của loại đất sau khi 

chuyển mục đích sử dụng đất và tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng 

đất tương ứng với thời gian sử dụng đất còn lại; trường hợp có cùng hình thức sử dụng đất là 

thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì khi chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp tiền thuê đất 

của loại đất sau khi chuyển mục đích theo quy định tại Nghị định này. 

2. Khi được gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất 

thì thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thời gian được gia hạn theo chính sách pháp luật tại thời 

điểm gia hạn. 

3. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này. 

Mục 2: MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC 

Điều 18. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 
1. Việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với 

việc cho thuê đất mới. 

2. Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước vừa thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất, thuê 

mặt nước vừa thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, sau khi được hưởng ưu 

đãi miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước thì tiếp tục được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo 

quy định cho thời gian thuê đất tiếp theo (nếu có); trường hợp được hưởng nhiều mức giảm tiền 

thuê đất, thuê mặt nước khác nhau thì được hưởng mức giảm cao nhất. 

3. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này 

chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được Nhà nước cho thuê đất và tính trên số tiền thuê 

đất, thuê mặt nước phải nộp. 

4. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn 

quy định của Nghị định này thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường 

hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy định tại Nghị 

định này của thời hạn ưu đãi còn lại kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

5. Không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án khai thác tài nguyên 

khoáng sản. 

6. Người thuê đất, thuê mặt nước chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt 

nước sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định. 

7. Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 

phép miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Nghị định này nhưng trong quá 

trình quản lý, sử dụng đất không đáp ứng các điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê 

mặt nước có nguyên nhân từ phía người thuê đất hoặc sử dụng đất không đúng mục đích đã 

được ghi tại quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất nhưng không thuộc trường hợp bị thu 

hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai thì phải thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước số 

tiền thuê đất đã được miễn, giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền thuê đất được miễn, giảm 

theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 
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8. Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và 

được miễn toàn bộ tiền thuê đất nhưng trong thời gian thuê có nguyện vọng nộp tiền thuê đất 

(không hưởng ưu đãi) thì thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai và có quyền, nghĩa vụ về đất 

đai như đối với trường hợp không được miễn tiền thuê đất. 

Điều 19. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 
1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê trong các trường hợp sau: 

a) Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn. 

b) Dự án sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp theo dự án được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư không được tính chi phí về tiền thuê đất vào giá cho 

thuê nhà. 

c) Dự án sử dụng đất xây dựng ký túc xá sinh viên bằng tiền từ ngân sách nhà nước, đơn vị 

được giao quản lý sử dụng cho sinh viên ở không được tính chi phí về tiền thuê đất vào giá cho 

thuê nhà. 

d) Đất sản xuất nông nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số; đất thực hiện dự án trồng rừng 

phòng hộ, trồng rừng lấn biển. 

đ) Đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công; đất xây dựng cơ sở 

nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp khoa học và công nghệ nếu đáp ứng được các điều kiện 

liên quan (nếu có) bao gồm: Đất xây dựng phòng thí nghiệm, đất xây dựng cơ sở ươm tạo công 

nghệ và ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đất xây dựng cơ sở thực nghiệm, đất 

xây dựng cơ sở sản xuất thử nghiệm. 

e) Đất xây dựng cơ sở, công trình cung cấp dịch vụ hàng không trừ đất xây dựng cơ sở, công 

trình phục vụ kinh doanh dịch vụ hàng không. 

g) Hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà 

kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản, làm muối. 

h) Đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe (bao gồm cả khu bán vé, khu quản lý 

điều hành, khu phục vụ công cộng) phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách công cộng theo 

quy định của pháp luật về vận tải giao thông đường bộ. 

i) Đất xây dựng công trình cấp nước bao gồm: Công trình khai thác, xử lý nước, đường ống và 

công trình trên mạng lưới đường ống cấp nước và các công trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ 

thống cấp nước (nhà hành chính, nhà quản lý, điều hành, nhà xưởng, kho bãi vật tư, thiết bị). 

k) Đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu 

chế xuất theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định tại Khoản 2 Điều 149 

Luật Đất đai. 

2. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, 

thuê mặt nước. Trường hợp người thuê đất sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp 

(trồng cây lâu năm) theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thời gian xây dựng cơ 

bản vườn cây được miễn tiền thuê đất áp dụng đối với từng loại cây thực hiện theo quy trình kỹ 

thuật trồng và chăm sóc cây lâu năm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. 

Việc miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản được thực hiện theo dự 

án gắn với việc Nhà nước cho thuê đất mới, chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang 

thuê đất, không bao gồm các trường hợp đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất kinh 

doanh và tái canh vườn cây trên diện tích đất đang được Nhà nước cho thuê. 

3. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của 

thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 2 Điều này, cụ thể như sau: 
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a) Ba (3) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư; đối với cơ sở sản xuất 

kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi 

trường. 

b) Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

c) Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án thuộc Danh mục lĩnh 

vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

d) Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa 

bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu 

đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định 

của pháp luật về đầu tư. 

Danh mục địa bàn được hưởng ưu đãi tiền thuê đất chỉ áp dụng đối với địa bàn có địa giới hành 

chính cụ thể. 

4. Việc miễn tiền thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện theo quy định của 

Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi đầu tư đối với khu kinh tế, khu công nghệ cao. 

5. Dự án xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước 

ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam 

là thành viên, việc miễn tiền thuê đất thực hiện điều ước đã cam kết hoặc theo nguyên tắc có đi 

có lại. 

6. Dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 đang 

được hưởng ưu đãi miễn tiền sử dụng đất khi chuyển sang hình thức thuê đất thì tiếp tục được 

miễn nộp tiền thuê đất cho thời gian sử dụng đất còn lại. 

7. Việc miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục 

đích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi 

trường thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với 

các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. 

8. Việc miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thực hiện theo quy 

định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn. 

9. Miễn tiền thuê đất đến hết năm 2020 đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo 

quy định của pháp luật cho từng vùng đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp 

tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nay 

phải chuyển sang thuê đất và ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định của Luật Đất đai. 

10. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn tiền thuê đất đối với các trường hợp khác 

do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 20. Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 
1. Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau: 

a) Hợp tác xã thuê đất để sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh được giảm 50% tiền thuê 

đất. 

b) Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản, làm muối mà bị thiên tai, hỏa hoạn làm thiệt hại dưới 40% sản lượng được xét 

giảm tiền thuê tương ứng; thiệt hại từ 40% trở lên thì được miễn tiền thuê đối với năm bị thiệt 

hại. 

c) Thuê đất, thuê mặt nước để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh mà không phải là sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc không phải trường hợp quy 
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định tại Khoản 2 Điều này khi bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất khả kháng thì được giảm 50% 

tiền thuê đất, mặt nước trong thời gian ngừng sản xuất kinh doanh. 

2. Việc giảm tiền thuê đất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện theo quy định của 

Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi đầu tư đối với khu kinh tế, khu công nghệ cao. 

3. Việc giảm tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thực hiện theo 

quy định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn. 

4. Dự án xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước 

ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam 

là thành viên, việc giảm tiền thuê đất thực hiện điều ước đã cam kết hoặc theo nguyên tắc có đi 

có lại. 

5. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giảm tiền thuê đất đối với các trường hợp khác do 

Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

Điều 21. Thẩm quyền xác định và quyết định số tiền thuê đất, thuê mặt nước được miễn, 

giảm 
1. Căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê 

mặt nước quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này, cơ quan thuế xác định số tiền thuê đất, 

thuê mặt nước phải nộp và số tiền thuê đất, thuê mặt nước được miễn, giảm, cụ thể: 

a) Cục trưởng Cục thuế ban hành quyết định số tiền thuê đất, thuê mặt nước được miễn, giảm 

đối với tổ chức kinh tế; tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

thuê đất. 

b) Chi cục trưởng Chi cục thuế ban hành quyết định số tiền thuê đất, thuê mặt nước được miễn, 

giảm đối với hộ gia đình, cá nhân thuê đất. 

2. Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định 

tại Điều này. 

Mục 3: THU NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC 

Điều 22. Trình tự xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước 
1. Căn cứ hồ sơ địa chính (thông tin diện tích, vị trí, mục đích, hình thức thuê đất, thời hạn thuê 

đất) về thuê đất, thuê mặt nước; quyết định giá đất, giá đất có mặt nước, đơn giá cho thuê đất 

xây dựng công trình ngầm, giá cho thuê mặt nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Bảng giá đất, 

mức tỷ lệ (%) và hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; cơ quan thuế 

tổ chức việc xác định và thu nộp tiền thuê đất, thuế mặt nước, cụ thể như sau: 

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ địa chính theo quy định; cơ 

quan thuế thực hiện xác định đơn giá, tính số tiền thuê đất, thuê mặt nước và ra thông báo tiền 

thuê đất, thuê mặt nước gửi đến người có nghĩa vụ phải nộp. 

b) Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định số thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho 

cơ quan gửi hồ sơ để bổ sung; sau khi có đủ hồ sơ địa chính thì thời hạn hoàn thành là sau 05 

ngày làm việc được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung. 

2. Hàng năm cơ quan thuế thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp cho người phải 

nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước. Trường hợp căn cứ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước có thay 

đổi thì phải xác định lại tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp, sau đó thông báo cho người có 

nghĩa vụ thực hiện. 

3. Sau thời kỳ ổn định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước, cơ quan thuế thông báo cho người thuê 

đất thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất, thuê mặt nước cho thời kỳ ổn định tiếp theo theo 

quy định của pháp luật tại thời điểm điều chỉnh. 

4. Cơ quan thuế lập hồ sơ theo dõi tình hình thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo mẫu do 

Bộ Tài chính quy định. 
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Điều 23. Xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp trong trường hợp được miễn, 

giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 
1. Trường hợp nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm. 

a) Đối với trường hợp được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 19 Nghị 

định này; số tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm phải nộp tại thời điểm bắt đầu phải nộp tiền 

thuê đất, thuê mặt nước sau khi đã hết thời gian được miễn tiền thuê đất được xác định như sau: 

Tiền thuê đất, 

thuê mặt nước 

phải nộp 

= 

Đơn giá thuê đất, thuê mặt 

nước hàng năm tại thời điểm 

bắt đầu phải nộp tiền thuê đất, 

thuê mặt nước 

x 
Diện tích phải nộp tiền 

thuê đất, thuê mặt nước 

b) Đối với trường hợp được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (nếu có) theo quy định tại Điều 

20 Nghị định này 

Tiền thuê đất, 

thuê mặt nước 

phải nộp 

= 

Đơn giá thuê 

đất, thuê mặt 

nước hàng 

năm 

x 

Diện tích phải nộp 

tiền thuê đất, thuê 

mặt nước 

- 

Số tiền thuê được 

giảm theo quy 

định tại Điều 20 

Nghị định này 

(nếu có) 

c) Đối với trường hợp tự nguyện ứng tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 13 Nghị định này, sau khi trừ đi số tiền được miễn, giảm theo quy định tại Điểm 

a, Điểm b Khoản này, nhà đầu tư tiếp tục được khấu trừ số tiền bồi thường, giải phóng mặt 

bằng đã ứng trước vào tiền thuê đất phải nộp và quy đổi ra số năm, tháng hoàn thành nghĩa vụ 

tài chính nộp tiền thuê đất theo công thức sau: 

n = 

Số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đã ứng trước theo phương án 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 

Tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp 01 năm 

n: Số năm, tháng không phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước 

2. Trường hợp nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước một lần cho cả thời gian thuê. 

a) Đối với trường hợp được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 19 Nghị định này 

Tiền thuê đất, 

thuê mặt nước 

phải nộp 

= 

Đơn giá thuê đất, thuê mặt 

nước thu một lần của thời hạn 

thuê sau khi đã trừ đi thời gian 

được miễn theo quy định tại 

Điều 19 Nghị định này 

x 
Diện tích phải nộp tiền 

thuê đất, thuê mặt nước 

b) Đối với trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 20 Nghị định này 

Tiền thuê đất, 

thuê mặt nước 

phải nộp 

= 

Tiền thuê đất, thuê mặt nước 

xác định tại Điểm a Khoản 

này 

- 

Số tiền thuê đất, thuê mặt 

nước được giảm theo quy 

định tại Điều 20 Nghị 

định này 

c) Đối với trường hợp tự nguyện ứng tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 13 Nghị định này, sau khi trừ đi số tiền được miễn, giảm theo quy định tại Điểm 

a, Điểm b Khoản này, nhà đầu tư được tiếp tục khấu trừ số tiền bồi thường, giải phóng mặt 

bằng đã ứng trước theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt vào tiền thuê đất phải 

nộp theo công thức sau: 

Tiền thuê đất, 

thuê mặt nước 

phải nộp 

= 

Tiền thuê đất, thuê mặt nước 

phải nộp sau khi trừ đi số tiền 

được miễn, giảm theo quy 

định tại Điểm a, Điểm b 

Khoản này 

- 

Số tiền bồi thường, giải 

phóng mặt bằng đã tự 

nguyện ứng trước theo 

phương án được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền 
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Điều 24. Thu, nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước 
1. Tiền thuê đất, thuê mặt nước nộp ngân sách nhà nước bằng tiền Việt Nam (VNĐ); trường 

hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nộp tiền thuê đất, thuê 

mặt nước bằng ngoại tệ thì thực hiện quy đổi sang tiền VNĐ theo quy định của pháp luật tại 

thời điểm nộp. 

2. Việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định như sau: 

a) Cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đến người thuê đất, thuê mặt 

nước; đồng thời gửi đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi 

trường. 

b) Người thuê đất, thuê mặt nước phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo đúng quy định tại 

thông báo của cơ quan thuế. 

3. Trường hợp nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm, tiền thuê nộp mỗi năm 2 kỳ: Kỳ thứ 

nhất nộp tối thiểu 50% trước ngày 31 tháng 5; kỳ thứ hai trước ngày 31 tháng 10 hàng năm. 

4. Trường hợp nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước một lần cho cả thời gian thuê 

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo tiền thuê đất, thuê mặt nước của cơ quan 

thuế, người thuê đất phải nộp 50% tiền thuê đất theo Thông báo. 

b) Trong thời hạn 60 ngày tiếp theo, người thuê đất phải nộp 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước 

còn lại theo Thông báo. 

c) Quá thời hạn quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, người được Nhà nước cho thuê đất 

chưa nộp đủ tiền thuê đất theo Thông báo của cơ quan thuế thì phải nộp tiền chậm nộp đối với 

số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

5. Bộ Tài chính quy định tờ khai, chứng từ, sổ theo dõi nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Điều 25. Trách nhiệm của các cơ quan, người nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước và cảng vụ 

hàng không 
1. Cơ quan tài chính: 

a) Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo 

quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị này, mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá 

thuê đất theo từng khu vực, tuyến đường tương ứng với từng mục đích sử dụng đất. 

b) Chủ trì xác định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức tỷ lệ (%) để tính thu tiền 

thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mặt nước thuê. 

c) Chủ trì xác định các khoản được trừ vào số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp. 

d) Là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất tại địa phương, có trách nhiệm tổ 

chức thẩm định giá đất cụ thể để tính thu tiền thuê đất trên cơ sở đề xuất của cơ quan tài 

nguyên và môi trường đối với trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định này để báo 

cáo Hội đồng thẩm định giá đất tại địa phương xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định. 

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai: 

Xác định địa điểm, vị trí, diện tích, loại đất, mục đích sử dụng đất, thời hạn thuê đất, thuê mặt 

nước làm căn cứ để cơ quan thuế xác định đơn giá thuê và số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải 

nộp. 

3. Cơ quan thuế: 

a) Xác định đơn giá thuê đất; xác định số tiền thuê đất, số tiền thuê đất để xây dựng công trình 

ngầm, số tiền thuê đất có mặt nước, số tiền thuê mặt nước và thông báo cho người nộp theo quy 

định tại Nghị định này. 

b) Xác định đơn giá thuê đất, số tiền thuê đất và thông báo cho Cảng vụ hàng không tổ chức 

thực hiện thu tiền thuê đất của các tổ chức, cá nhân được thuê đất, thuê mặt nước trong khu vực 

cảng hàng không, sân bay. 

c) Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giải đáp thắc mắc, giải quyết khiếu nại về thu nộp tiền thuê 

đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 
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4. Cơ quan kho bạc: 

a) Thu đủ số tiền thuê đất, thuê mặt nước vào Kho bạc Nhà nước theo thông báo nộp tiền thuê 

đất, thuê mặt nước và không được từ chối thu vì bất cứ lý do gì. 

b) Không được chuyển việc thu tiền sang ngày hôm sau khi đã nhận đủ thủ tục nộp tiền của 

người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

5. Cảng vụ hàng không: 

a) Cung cấp cho cơ quan thuế hồ sơ cho thuê đất, thuê mặt nước của các tổ chức, cá nhân được 

thuê đất trong cảng hàng không, sân bay theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 156 Luật Đất 

đai năm 2013. 

b) Cảng vụ hàng không được ủy nhiệm thu tiền thuê đất, thuê mặt nước của tổ chức, cá nhân 

được thuê đất, thuê mặt nước trong cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật về 

quản lý thuế. 

c) Đôn đốc tổ chức, cá nhân được thuê đất trong cảng hàng không, sân bay nộp tiền thuê đất 

theo đúng phương thức, thời hạn ghi trong Hợp đồng thuê đất. 

6. Người thuê đất, thuê mặt nước: 

a) Thực hiện kê khai tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Luật Quản lý thuế và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

b) Nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo đúng phương thức, thời hạn ghi trong Hợp đồng thuê 

đất, thuê mặt nước. 

c) Quá thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo thông báo của cơ quan thuế mà không 

nộp đủ tiền thuê đất, thuê mặt nước thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 26 Nghị 

định này. 

Điều 26. Xử lý chậm nộp tiền thuê đất 
Trường hợp chậm nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước vào ngân sách nhà nước thì người được 

thuê đất, thuê mặt nước phải nộp tiền chậm nộp. Việc xác định tiền chậm nộp tiền thuê đất, 

thuê mặt nước thực hiện theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn 

thi hành. 

Điều 27. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 
Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại về tiền thuê đất, thuê mặt nước thực hiện theo quy định 

của Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong thời gian chờ giải quyết, người 

khiếu nại phải nộp đúng thời hạn và nộp đủ số tiền thuê đất, thuê mặt nước đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền thông báo. 

Mục 4: TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ 

MẶT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NỘI DUNG CHUYỂN TIẾP, TỒN TẠI 

Điều 28. Bộ Tài chính có trách nhiệm 
1. Hướng dẫn việc xác định và nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước; hướng dẫn thủ tục, hồ sơ 

miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc khấu trừ tiền bồi 

thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. 

2. Quy định hồ sơ, tờ khai, chứng từ, mẫu sổ để quản lý việc thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt 

nước và phân cấp việc quản lý thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước phù hợp với phân cấp quản 

lý ngân sách nhà nước và pháp luật đất đai. 

3. Kiểm tra, hướng dẫn việc thẩm định giá đất để tính thu tiền thuê đất theo quy định của pháp 

luật về giá. 

4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

5. Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện rà soát các quy định miễn, giảm tiền thuê 

đất cho các đối tượng không thuộc Điều 19, Điều 20 Nghị định này, báo cáo Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, xử lý phù hợp với quy định của Luật Đất đai. 
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6. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp 

nhận, luân chuyển hồ sơ giữa cơ quan tài chính, cơ quan thuế với cơ quan tài nguyên và môi 

trường để xác định và thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Điều 29. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 
Phối hợp với Bộ Tài chính để hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ 

giữa cơ quan tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan thuế, kho bạc nhà nước các 

cấp để xác định và thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Điều 30. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 
1. Ban hành Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, mức 

thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước và quyết định giá 

đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất; quyết định đơn giá thuê mặt nước quy định tại Điều 7 

Nghị định này đối với từng dự án cụ thể. 

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai đối với tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưng chưa có quyết định cho thuê đất, hợp đồng 

thuê đất. 

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát việc sử dụng 

đất của đối tượng được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước và việc thu nộp tiền thuê đất, 

thuê mặt nước theo quy định của Nghị định này. 

4. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế tổ 

chức thực hiện việc quản lý đối tượng thuê và thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định 

của Nghị định này. 

5. Chỉ đạo kiểm tra và xử lý các trường hợp sai phạm về kê khai và thực hiện miễn, giảm 

không đúng đối tượng, chế độ gây thiệt hại cho Nhà nước cũng như người nộp tiền thuê đất. 

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp 

luật về khiếu nại, tố cáo. 

Điều 31. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường 

hợp thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 được Nhà nước giao đất và đã nộp tiền 

sử dụng đất trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng 

đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại, không phải chuyển sang thuê đất. Khi hết thời hạn sử 

dụng đất nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều 60 

Luật Đất đai thì phải chuyển sang thuê đất và phải nộp tiền thuê đất theo quy định của Nghị 

định này. 

2. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật Đất 

đai năm 2013 đã được Nhà nước giao đất và đã nộp tiền sử dụng đất trước ngày Luật Đất đai 

năm 2013 có hiệu lực thi hành, nay có nhu cầu chuyển sang thuê đất thì không phải nộp tiền 

thuê đất cho thời hạn sử dụng đất còn lại. 

3. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường 

hợp thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, đã được Nhà nước giao đất không thu 

tiền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải chuyển sang thuê đất kể từ 

ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật Đất 

đai năm 2013 và phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này. 

4. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà 

nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi 

hành nếu có nhu cầu chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất 

đai năm 2013 thì thực hiện theo chính sách giao đất có thu tiền sử dụng đất. 

5. Trường hợp tổ chức kinh tế đã nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp của hộ 

gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất không thu tiền để thực hiện dự án đầu tư sản xuất 
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nông nghiệp trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành thì nay được tiếp tục sử 

dụng trong thời hạn còn lại của dự án và không phải nộp tiền thuê đất trong thời gian còn lại 

của dự án. Khi hết thời hạn của dự án nếu tiếp tục có nhu cầu sử dụng đất thì phải chuyển sang 

thuê đất và phải nộp tiền thuê đất theo quy định của Nghị định này. 

6. Đối với trường hợp được thuê đất và cơ quan thuế đã ban hành thông báo nộp tiền thuê đất 

trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành nhưng đến thời điểm Nghị định này có 

hiệu lực thi hành mà người thuê đất chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo thông báo thì được 

xử lý như sau: 

a) Trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì được tiếp tục nộp tiền thuê đất 

theo số đã được cơ quan thuế thông báo và phải nộp tiền chậm nộp theo mức quy định của Luật 

Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

b) Trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì được tiếp tục nộp tiền thuê đất theo số đã được cơ 

quan thuế thông báo đến hết năm 2014 và phải nộp tiền chậm nộp theo mức quy định của Luật 

Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian chưa nộp tiền thuê đất theo 

Thông báo của cơ quan thuế. 

7. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào sản 

xuất, kinh doanh trong khu kinh tế đã được Nhà nước giao đất, nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất của tổ chức kinh tế khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước ngày Luật Đất 

đai năm 2013 có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn còn lại của dự án, 

không phải chuyển sang thuê đất. Khi hết thời hạn thực hiện dự án nếu có nhu cầu được Ban 

Quản lý khu kinh tế xem xét cho thuê đất theo quy định tại Điều 151 Luật Đất đai năm 2013 và 

phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này. 

8. Hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất bãi bồi ven sông, ven biển trước ngày Luật 

Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành để sử dụng vào mục đích nông nghiệp thi được tiếp tục 

sử dụng trong thời hạn giao đất còn lại. Khi hết thời hạn giao đất nếu có nhu cầu sử dụng đất, 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai nếu được 

Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 141 Luật Đất đai năm 2013 thì phải nộp tiền thuê 

đất theo quy định tại Nghị định này. 

9. Tổ chức kinh tế đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục 

đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối trước ngày Luật Đất đai 

năm 2013 có hiệu lực thi hành phải chuyển sang thuê đất theo quy định tại Điều 133 Luật Đất 

đai năm 2013 thì nộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này. 

10. Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường hợp thuê đất theo 

quy định của Luật Đất đai năm 2013 đã nhận chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp trước ngày 

Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại 

mà không phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật này. Khi hết thời hạn sử dụng đất 

nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn theo quy định thì phải chuyển sang thuê đất 

và phải nộp tiền thuê đất theo quy định của Nghị định này. 

11. Trường hợp nhà đầu tư thực hiện ứng trước tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo 

phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo chính sách bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2003 nhưng 

chưa khấu trừ hết vào số tiền thuê đất phải nộp hàng năm theo quy định của pháp luật từng thời 

kỳ thì tiếp tục được khấu trừ số tiền còn lại đã được cơ quan có thẩm quyền xác định và được 

quy đổi ra số năm, tháng tương ứng phải nộp tiền thuê đất và được xác định là số năm, tháng đã 

hoàn thành việc nộp tiền thuê đất hàng năm. 

12. Đối với các dự án được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm thông qua hình thức đấu 

giá theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính 

phủ với chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất là 10 năm, khi hết chu kỳ ổn định 10 năm thì tiếp tục 
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thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP với chu kỳ ổn định đơn 

giá thuê đất là 10 năm. 

Đối với dự án thuê đất trả tiền hàng năm thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 

thuê quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ 

với chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất là 05 năm, khi hết chu kỳ ổn định 05 năm thì tiếp tục thực 

hiện theo nguyên tắc quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP với chu kỳ ổn định đơn giá 

thuê đất là 05 năm. 

Điều 32. Xử lý một số vấn đề cụ thể 
1. Đối với trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để 

đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất 

mà một trong ba loại giấy tờ Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê 

đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (ký kết) có ghi nguyên tắc điều 

chỉnh đơn giá thuê đất nhưng đã cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức trả tiền thuê 

đất một lần cho cả thời gian thuê trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 thì nhà đầu tư xây dựng, 

kinh doanh kết cấu hạ tầng phải nộp cho Nhà nước số tiền thuê đất một lần được xác định trên 

cơ sở thời gian, diện tích đất đã cho thuê lại, đơn giá thuê đất hàng năm do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền xác định theo đơn giá thuê đất tại thời điểm cho thuê lại đất (theo nguyên tắc 

sau mỗi chu kỳ ổn định 5 năm thì tăng 15% so với chu kỳ trước đó) và được trừ số tiền thuê đất 

hàng năm đã nộp cho nhà nước xác định theo nguyên tắc nêu trên đối với phần diện tích này 

tính từ thời điểm cho thuê lại đất (nếu có). 

2. Đối với các dự án đang thực hiện giảm tiền thuê đất đến năm 2014 theo quy định của Chính 

phủ và Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ 

trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, hết thời gian được giảm tiền thuê đất theo các chính sách này 

mà vẫn chưa hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất thì được áp dụng đơn giá thuê đất theo quy 

định tại Nghị định này và áp dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

3. Trường hợp người sử dụng đất chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất, 

đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh, nếu đã được cơ quan thuế Thông báo tạm 

nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo chính sách và giá đất tại thời điểm ban hành Thông báo 

tạm nộp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được nộp tiền thuê đất theo Thông 

báo tạm nộp và không phải điều chỉnh lại số tiền thuê đất đã thông báo. Kể từ ngày Nghị định 

này có hiệu lực thi hành, cơ quan thuế xác định số tiền thuê đất phải nộp hàng năm (không 

được ổn định 05 năm) trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ (%) giá 

đất để xác định đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, diện tích đất và mục 

đích sử dụng đất thực tế đang sử dụng để thông báo cho người sử dụng đất phải nộp. Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi trường hoàn thiện hồ sơ cho thuê đất, thuê 

mặt nước theo quy định của pháp luật. 

4. Đối với trường hợp người sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê 

đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa thực hiện điều chỉnh đơn giá 

thuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005, Nghị 

định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 và nộp tiền thuê đất hàng năm theo 

thông báo tạm nộp của cơ quan thuế trước thi thực hiện xử lý như sau: 

a) Trường hợp tạm nộp tiền thuê đất hàng năm theo chính sách và giá đất tại thời điểm ban 

hành Thông báo tạm nộp tiền thuê đất thì được thực hiện quyết toán số tiền thuê đất theo số đã 

tạm nộp. 

b) Trường hợp tạm nộp tiền thuê đất hàng năm theo chính sách và giá đất trước ngày Nghị định 

số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực thi hành và không thuộc trường 

hợp quy định tại Khoản 7 Điều 15 Nghị định này thì phải thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất, 

quyết toán số tiền thuê đất đã tạm nộp và truy thu số tiền thuê đất phải nộp theo quy định. 
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c) Cơ quan thuế xác định và điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với các trường hợp quy định tại 

Điểm a, Điểm b Khoản này theo quy định tại Nghị định này và áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 

2014. 

Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 33. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của 

Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 

12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-

CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Điều 34. Trách nhiệm thi hành 
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người được Nhà nước cho thuê 

đất, thuê mặt nước chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 
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CHÍNH PHỦ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số: 47/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất. 

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường,

giải phóng mặt bằng. 

2. Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu

hồi đất. 

Chương 2. QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI 

NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 

Điều 3. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích 

quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

1. Đối tượng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục

đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là các 

trường hợp quy định tại Điều 76 của Luật Đất đai. 

2. Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp

với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu 

hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các 

khoản chi phí sau: 

a) Chi phí san lấp mặt bằng;

b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực

đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp; 

c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất

kinh doanh; 

d) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

3. Điều kiện xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại:

a) Có hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất. Trường hợp chi phí đầu tư vào đất còn lại

không có hồ sơ, chứng từ chứng minh thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy 

định việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại; 

b) Chi phí đầu tư vào đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

4. Chi phí đầu tư vào đất còn lại được tính phải phù hợp với giá thị trường tại thời điểm có

quyết định thu hồi đất và được xác định theo công thức sau: 

2
1
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P: Chi phí đầu tư vào đất còn lại; 

P1: Chi phí san lấp mặt bằng; 

P2: Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực 

đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp; 

P3: Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất 

kinh doanh; 

P4: Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất; 

T1: Thời hạn sử dụng đất; 

T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại. 

Đối với trường hợp thời điểm đầu tư vào đất sau thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê 

đất thì thời hạn sử dụng đất (T1) được tính từ thời điểm đầu tư vào đất. 

Điều 4. Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận 

chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân 

Việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển 

quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 77 của Luật 

Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử 

dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất từ người khác theo quy định của pháp luật mà đủ điều kiện được bồi thường 

thì được bồi thường, hỗ trợ theo diện tích thực tế mà Nhà nước thu hồi. 

2. Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp quy định tại Khoản 1 

Điều này nhưng không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không đủ điều kiện để 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất theo quy định của Luật Đất đai thì chỉ được bồi thường đối với diện tích đất trong hạn mức 

giao đất nông nghiệp. Đối với phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông 

nghiệp thì không được bồi thường về đất nhưng được xem xét hỗ trợ theo quy định tại Điều 25 

của Nghị định này. 

3. Thời hạn sử dụng đất để tính bồi thường đối với đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân 

đang sử dụng có nguồn gốc được Nhà nước giao đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông 

nghiệp, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật về đất đai, được áp dụng như đối với trường hợp đất được Nhà nước giao sử dụng ổn định 

lâu dài. 

Điều 5. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất do cộng 

đồng dân cư, cơ sở tôn giáo đang sử dụng 

1. Việc bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 

của cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo quy định tại Khoản 3 Điều 78 của Luật Đất đai được thực 

hiện theo quy định sau đây: 

a) Đối với đất nông nghiệp sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 (ngày Luật Đất đai năm 

2003 có hiệu lực thi hành) có nguồn gốc không phải là đất do được Nhà nước giao không thu 

tiền sử dụng đất, đất do được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 100 và Điều 102 của 

Luật Đất đai thì được bồi thường về đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 của Luật Đất đai; 

b) Đối với đất nông nghiệp sử dụng có nguồn gốc do được Nhà nước giao đất không thu tiền sử 

dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì không được bồi thường về đất nhưng được 

bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có). Việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại 

để tính bồi thường thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Nghị định này. 
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2. Việc bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông 

nghiệp không phải đất ở của cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo quy định tại Khoản 5 Điều 81 

của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Đối với đất phi nông nghiệp sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất 

có nguồn gốc do được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất 

hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại 

Điều 100 và Điều 102 của Luật Đất đai thì được bồi thường về đất theo quy định tại Khoản 2 

Điều 74 của Luật Đất đai. 

Trường hợp đất phi nông nghiệp của cơ sở tôn giáo sử dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến 

thời điểm có Thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà có nguồn gốc do 

nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho thì không được bồi thường về đất; 

b) Đối với đất phi nông nghiệp có nguồn gốc do được Nhà nước giao đất không thu tiền sử 

dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì không được bồi thường về đất nhưng được 

bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có). Việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại 

để tính bồi thường thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Nghị định này. 

Trường hợp thu hồi toàn bộ hoặc một phần diện tích mà diện tích đất còn lại không đủ điều 

kiện để tiếp tục sử dụng, nếu cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo còn có nhu cầu sử dụng đất vào 

mục đích chung của cộng đồng, cơ sở tôn giáo thì được Nhà nước giao đất mới tại nơi khác; 

việc giao đất mới tại nơi khác phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở 

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được 

thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu 

nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai 

thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều 

kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, 

nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng 

đất ở hoặc nhà ở tái định cư; 

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều 

kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở 

khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối 

với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở. 

2. Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này mà trong hộ có nhiều thế hệ, 

nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành 

từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có 

chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ 

đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư 

cho từng hộ gia đình. 

3. Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các trường hợp quy định 

tại Khoản 1 Điều này mà không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tái định cư 

thi được Nhà nước bồi thường bằng tiền. 

4. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở 

thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, 

nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được 
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Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, 

cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định. 

5. Trường hợp trong thửa đất ở thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là 

đất ở thì hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi được chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần 

diện tích đất đó sang đất ở trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, nếu hộ gia đình, cá nhân có 

nhu cầu và việc chuyển mục đích sang đất ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử 

dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; 

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

6. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ 

điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì việc bồi thường thực hiện 

theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp thu hồi một phần diện tích đất của dự án mà phần còn lại vẫn đủ điều kiện để 

tiếp tục thực hiện dự án thì được bồi thường bằng tiền đối với phần diện tích đất thu hồi; 

b) Trường hợp thu hồi toàn bộ diện tích đất hoặc thu hồi một phần diện tích đất của dự án mà 

phần còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện dự án thì được bồi thường bằng đất để 

thực hiện dự án hoặc bồi thường bằng tiền; 

c) Đối với dự án đã đưa vào kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường bằng 

tiền. 

Điều 7. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi 

nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân 

Việc bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với đất phi nông nghiệp không phải là 

đất ở của hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 80 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy 

định sau đây: 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi Nhà nước thu 

hồi đất, nếu đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì được 

bồi thường về đất, cụ thể như sau: 

a) Đối với đất sử dụng có thời hạn thì được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với 

đất thu hồi; thời hạn sử dụng đất được bồi thường là thời hạn sử dụng còn lại của đất thu hồi; 

nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền và được xác định như sau: 

Trong đó: 

2
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Tbt: Số tiền được bồi thường; 

G: Giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định thu hồi đất; nếu đất được Nhà nước giao đất có 

thu tiền sử dụng đất thì G là giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, nếu đất được Nhà nước cho 

thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì G là giá đất cụ thể tính tiền thuê đất; 

S: Diện tích đất thu hồi; 

T1: Thời hạn sử dụng đất; 

T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại; 

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất mà có nhu cầu sử dụng với thời 

hạn dài hơn thời hạn sử dụng còn lại của đất thu hồi thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

tăng thời hạn sử dụng nhưng người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thời 

gian được tăng theo quy định của pháp luật về đất đai. 

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước cho 

thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 

nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này thì không được 
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bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có) theo quy định 

tại Điều 3 của Nghị định này. 

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước 

cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất do 

thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng thì được bồi thường về đất. Căn cứ 

vào điều kiện thực tế, quỹ đất tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể việc 

bồi thường. 

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp, đất phi nông nghiệp khác có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài mà có đủ điều kiện được 

bồi thường theo quy định của pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất 

theo giá đất ở. 

5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà có 

nguồn gốc do lấn, chiếm, khi Nhà nước thu hồi đất nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà 

nước giao đất ở mới có thu tiền sử dụng đất hoặc bán nhà ở tái định cư. Giá đất ở tính thu tiền 

sử dụng đất, giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. 

Điều 8. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi 

nông nghiệp không phải đất ở của tổ chức kinh tế, doanh nghiệp liên doanh 

1. Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nghĩa trang, nghĩa địa của tổ chức kinh tế 

quy định tại Khoản 2 Điều 81 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp thu hồi toàn bộ hoặc một phần diện tích đất mà phần còn lại không đủ điều kiện 

để tiếp tục thực hiện dự án xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa thì chủ dự án được Nhà nước bồi 

thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng nếu dự án đã có chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng; được bồi thường bằng tiền nếu dự án đang trong thời gian 

xây dựng kết cấu hạ tầng và chưa có chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng đó; 

b) Trường hợp thu hồi một phần diện tích đất mà phần còn lại đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng 

làm nghĩa trang, nghĩa địa thì chủ dự án được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất thu 

hồi. Nếu trên diện tích đất thu hồi đã có mồ mả thì bố trí di dời mồ mả đó vào khu vực đất còn 

lại của dự án; trường hợp khu vực đất còn lại của dự án đã chuyển nhượng hết thì chủ dự án 

được Nhà nước bồi thường bằng giao đất mới tại nơi khác để làm nghĩa trang, nghĩa địa phục 

vụ việc di dời mồ mả tại khu vực có đất thu hồi. 

Việc giao đất tại nơi khác để làm nghĩa trang, nghĩa địa quy định tại Điểm này phải phù hợp 

với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan, nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Doanh nghiệp liên doanh sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở do nhận góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất quy định tại Điều 184 của Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất thì 

được bồi thường về đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 của Luật Đất đai trong các trường 

hợp sau: 

a) Đất do tổ chức kinh tế góp vốn theo quy định tại Điều 184 của Luật Đất đai có nguồn gốc 

được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê thu tiền thuê đất một lần cho cả thời 

gian thuê mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; 

b) Đất do tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu 

tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, cho thuê đất thu tiền 

thuê đất hàng năm mà được sử dụng giá trị quyền sử dụng đất như ngân sách nhà nước cấp cho 

doanh nghiệp, không phải ghi nhận nợ và không phải hoàn trả tiền thuê đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai để góp vốn liên doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài; 

c) Đất do tổ chức kinh tế góp vốn có nguồn gốc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật mà tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng không có nguồn gốc từ 

ngân sách nhà nước; 

d) Đất do người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 

đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; doanh nghiệp liên doanh mà 
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bên Việt Nam góp vốn bằng quyền sử dụng đất nay chuyển thành doanh nghiệp có 100% vốn 

nước ngoài. 

Điều 9. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà 

nước thu hồi đất 

Việc bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi 

đất quy định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và 

khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó. 

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất 

lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có 

tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành. 

Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, 

công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại. 

2. Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức sau: 
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Trong đó: 

Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại; 

G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản 

lý chuyên ngành ban hành; 

T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại; 

T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng. 

3. Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần mà phần còn lại không còn sử 

dụng được thì bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình; trường hợp nhà, công trình xây dựng 

khác bị phá dỡ một phần, những vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì bồi thường phần 

giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ. 

4. Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý 

chuyên ngành ban hành thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù 

hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. 

Điều 10. Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền 

với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ 

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với 

đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ quy định tại Điều 94 

của Luật Đất đai được thực hiện như sau: 

1. Trường hợp làm thay đổi mục đích sử dụng đất: 

a) Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

hoặc từ đất ở sang đất nông nghiệp thì mức bồi thường thiệt hại được xác định như sau: 

Tbt = (G1 - G2) x S 

Trong đó: 

Tbt: Tiền bồi thường thiệt hại; 

G1: Giá đất ở tính bình quân mỗi m2; 

G2: Giá đất phi nông nghiệp không phải đất ở hoặc giá đất nông nghiệp tính bình quân cho mỗi 

m2; 

S: Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất; 

b) Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất nông 

nghiệp thì mức bồi thường thiệt hại được xác định như sau: 

Tbt = (G3 - G4) x S 
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Trong đó: 

Tbt: Tiền bồi thường thiệt hại; 

G3: Giá đất phi nông nghiệp không phải đất ở tính bình quân mỗi m2; 

G4: Giá đất nông nghiệp tính bình quân cho mỗi m2; 

S: Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất. 

2. Trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng 

đất thì việc xác định mức bồi thường thiệt hại do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình 

thực tế tại địa phương quy định cụ thể. 

3. Nhà ở, công trình xây dựng khác và các tài sản khác gắn liền với đất nằm trong phạm vi 

hành lang an toàn bị thiệt hại do phải giải tỏa thì được bồi thường theo mức thiệt hại theo quy 

định. 

4. Khi hành lang bảo vệ an toàn công trình chiếm dụng khoảng không trên 70% diện tích thửa 

đất có nhà ở, công trình xây dựng thì phần diện tích đất còn lại cũng được bồi thường theo quy 

định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

5. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình 

công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải di chuyển chỗ ở mà không có chỗ ở nào khác trong 

địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất trong hành lang an toàn thì được bố trí tái định cư; được 

bồi thường chi phí di chuyển, và được hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất 

Điều 11. Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đối với đất được giao không 

đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng đã nộp tiền để được sử dụng 

đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng người đang sử 

dụng đất đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất thì việc bồi thường, hỗ trợ về đất được thực hiện theo quy định sau: 

1. Trường hợp sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì người đang sử dụng đất được 

bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao. 

2. Trường hợp sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 

thì người đang sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ như sau: 

a) Được bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất được giao là đất nông nghiệp, đất phi nông 

nghiệp không phải là đất ở, đất ở trong hạn mức giao đất quy định tại Khoản 2 Điều 83 và 

Khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai năm 2003; 

b) Được bồi thường về đất đối với diện tích đất được giao là đất ở vượt hạn mức giao đất quy 

định tại Khoản 2 Điều 83 và Khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai năm 2003 nhưng phải trừ đi 

tiền sử dụng đất phải nộp theo mức thu quy định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. 

3. Việc bồi thường về tài sản gắn liền với đất thu hồi thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 

và Nghị định này. 

Điều 12. Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích 

đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất 

Trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền 

sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) thì được bồi 

thường theo quy định sau đây: 

1. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi 

thường theo diện tích đo đạc thực tế. 

2. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do 

việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất 

không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay 
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đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi 

thường theo diện tích đo đạc thực tế. 

3. Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, 

được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất 

xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất 

trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo 

đạc thực tế. 

4. Đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà 

diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất. 

5. Việc bồi thường về tài sản gắn liền với đất trong trường hợp đất thu hồi quy định tại Khoản 2 

và Khoản 3 Điều này thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định này. 

Điều 13. Bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử 

dụng đất 

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy 

định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 

20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất. 

2. Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ 

khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê 

đất, thuê mặt nước. 

Điều 14. Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà 

nước 

1. Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (nhà thuê hoặc nhà do tổ chức tự quản) 

nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ, thì người đang thuê nhà không được bồi thường đối 

với diện tích nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và diện tích cơi nới trái phép, nhưng được bồi 

thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp; mức bồi thường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quy định. 

2. Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước bị phá dỡ được thuê nhà ở tại nơi tái định 

cư; giá thuê nhà là giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; nhà thuê tại nơi tái định cư được Nhà 

nước bán cho người đang thuê theo quy định của Chính phủ về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước cho người đang thuê; trường hợp đặc biệt không có nhà tái định cư để bố trí thì được hỗ 

trợ bằng tiền để tự lo chỗ ở mới; mức hỗ trợ bằng 60% giá trị đất và 60% giá trị nhà đang thuê. 

Điều 15. Bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất 

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất chung có đồng quyền sử dụng đất, khi Nhà 

nước thu hồi đất được bồi thường theo diện tích đất thuộc quyền sử dụng; nếu không có giấy tờ 

xác định diện tích đất thuộc quyền sử dụng riêng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì bồi 

thường chung cho các đối tượng có đồng quyền sử dụng đất. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn việc phân chia tiền bồi thường về đất cho các đối tượng 

đồng quyền sử dụng quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 16. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất ở trong khu 

vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt 

lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người 

1. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân 

trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ 

sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người quy định 

tại Khoản 3 Điều 87 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 của 

Luật Đất đai, Điều 6 và Điều 22 của Nghị định này. 
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2. Đối với trường hợp đất ở của hộ gia đình, cá nhân bị sạt lở, sụt lún bất ngờ toàn bộ diện tích 

thửa đất hoặc một phần diện tích thửa đất mà phần còn lại không còn khả năng tiếp tục sử dụng 

thì hộ gia đình, cá nhân được bố trí đất ở tái định cư theo quy định sau đây: 

a) Diện tích đất ở tái định cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể của địa 

phương quy định nhưng không được vượt quá hạn mức giao đất ở tại địa phương; 

b) Việc nộp tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất và các ưu đãi khác thực hiện theo quy 

định của Nghị định về thu tiền sử dụng đất. 

3. Tiền bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất thu hồi để bố trí tái định cư được giải quyết như 

sau: 

a) Ngân sách nhà nước chi trả trong trường hợp thu hồi đất ở do thiên tai gây ra; 

b) Doanh nghiệp chi trả trong trường hợp thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có 

nguy cơ đe dọa tính mạng con người do doanh nghiệp đó gây ra; trường hợp doanh nghiệp đã 

giải thể, phá sản thì tiền bồi thường, hỗ trợ do ngân sách nhà nước chi trả. 

Điều 17. Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc 

hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư 

Việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết 

định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải di chuyển 

cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế - xã hội, truyền thống văn 

hóa của cộng đồng; dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương thực hiện như sau: 

1. Bộ, ngành có dự án đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 

có đất thu hồi xây dựng khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Thủ tướng 

Chính phủ xem xét quyết định và phải bảo đảm kinh phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư theo quy định. 

Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi;  

b) Số người sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất; 

c) Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ đối với từng loại đối tượng thu hồi đất; dự kiến giá đất bồi 

thường đối với từng loại đất, từng loại vị trí; 

d) Phương án bố trí tái định cư (dự kiến số hộ tái định cư, địa điểm, hình thức tái định cư); 

đ) Dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nguồn vốn để thực hiện; 

e) Dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng. 

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức 

thẩm tra khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Thủ tướng Chính 

phủ quyết định. 

3. Căn cứ vào khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Thủ tướng Chính 

phủ quyết định, Bộ, ngành có dự án đầu tư tổ chức lập, tổ chức thẩm định và phê duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được Bộ, ngành 

phê duyệt, tổ chức lập, tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư đối với dự án thực hiện tại địa phương sau khi đã có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ, 

ngành có dự án đầu tư; tổ chức thực hiện và quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

với Bộ, ngành có dự án đầu tư. 

Điều 18. Bồi thường về di chuyển mồ mả 

Đối với việc di chuyển mồ mả không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Nghị 

định này thì người có mồ mả phải di chuyển được bố trí đất và được bồi thường chi phí đào, 

bốc, di chuyển, xây dựng mới và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp. Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với tập quán và thực tế tại địa 

phương. 
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Điều 19. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất 

Việc hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điểm a Khoản 2 

Điều 83 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất gồm các trường hợp sau: 

a) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp khi thực hiện Nghị định số 64/CP 

ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp 

cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp; Nghị 

định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định 

lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình 

và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; giao đất lâm nghiệp khi thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 

15 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 

163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ về việc giao đất, cho thuê đất lâm 

nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; 

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật 

Đất đai; 

b) Nhân khẩu nông nghiệp trong hộ gia đình quy định tại Điểm a Khoản này nhưng phát sinh 

sau thời điểm giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình đó; 

c) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quy định 

tại Điểm a Khoản này nhưng chưa được giao đất nông nghiệp và đang sử dụng đất nông nghiệp 

do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho, khai hoang theo quy định của pháp luật, 

được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi xác nhận là đang trực tiếp sản xuất trên đất 

nông nghiệp đó; 

d) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông 

nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) 

của các nông, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi mà thuộc đối tượng là cán bộ, công 

nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao 

động, thôi việc được hưởng trợ cấp đang trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp; hộ gia đình, cá 

nhân nhận khoán đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất 

nông nghiệp trên đất đó; 

đ) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài mà bị ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất thì được hỗ trợ ổn định 

sản xuất. 

2. Điều kiện để được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang 

sử dụng đất thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này đã được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại các Điều 100, 101 và 102 của Luật Đất 

đai, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này; 

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích 

nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ) của các nông trường, lâm trường quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này thì phải có hợp 

đồng giao khoán sử dụng đất. 

3. Việc hỗ trợ ổn định đời sống cho các đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 

Điều này thực hiện theo quy định sau: 

a) Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời 

gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển 
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chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng. 

Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ 

trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải 

di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng; 

b) Diện tích đất thu hồi quy định tại Điểm a Khoản này được xác định theo từng quyết định thu 

hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền; 

c) Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này được tính bằng 

tiền tương đương 30 kg gạo trong 01 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa 

phương. 

4. Việc hỗ trợ ổn định sản xuất thực hiện theo quy định sau: 

a) Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định sản 

xuất, bao gồm: Hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, các dịch vụ 

khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và kỹ 

thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp; 

b) Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều này thì được hỗ trợ ổn định 

sản xuất bằng tiền với mức cao nhất bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập 

bình quân của 03 năm liền kề trước đó. 

Thu nhập sau thuế được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc được cơ 

quan thuế chấp thuận; trường hợp chưa được kiểm toán hoặc chưa được cơ quan thuế chấp 

thuận thì việc xác định thu nhập sau thuế được căn cứ vào thu nhập sau thuế do đơn vị kê khai 

tại báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối mỗi năm đã gửi cơ 

quan thuế. 

5. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích 

nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản của các nông, lâm trường quốc doanh thuộc đối 

tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này thì được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất theo 

hình thức bằng tiền. 

6. Người lao động do tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều này thuê lao động 

theo hợp đồng lao động thì được áp dụng hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc theo quy định của 

pháp luật về lao động nhưng thời gian trợ cấp không quá 06 tháng. 

7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, định kỳ chi trả tiền hỗ trợ 

cho phù hợp với thực tế tại địa phương. 

Điều 20. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà 

nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 

1 Điều 19 của Nghị định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên 

của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi 

việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền 

thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi còn được hỗ 

trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định sau đây: 

a) Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa 

phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá 

hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương; 

b) Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa 

phương. 
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2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình 

Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho 

người thu hồi đất nông nghiệp. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ cơ chế, chính sách giải quyết việc làm đã được Thủ tướng 

Chính phủ quyết định, chỉ đạo việc lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm việc làm cho người trong độ tuổi lao động tại địa phương. Phương án đào tạo, 

chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm được lập và phê duyệt đồng thời với phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong quá trình lập phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm 

kiếm việc làm phải lấy ý kiến của người thu hồi đất. 

Điều 21. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà 

nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di 

chuyển chỗ ở 

1. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di 

chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định tại 

Điểm b Khoản 2 Điều 83 của Luật Đất đai. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình 

Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho 

các nhân khẩu trong độ tuổi lao động hiện có của hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề đã được 

Thủ tướng Chính phủ quyết định và điều kiện thực tế tại địa phương quy định mức hỗ trợ cụ 

thể cho phù hợp đối với từng loại hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi. 

Điều 22. Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở 

Việc hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở quy định tại Điểm c Khoản 2 

Điều 83 của Luật Đất đai được thực hiện như sau: 

1. Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà 

số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Điều 

27 của Nghị định này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và 

số tiền được bồi thường về đất 

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tự lo chỗ ở thì ngoài 

việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư. Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh căn cứ quy mô diện tích đất ở thu hồi, số nhân khẩu của hộ gia đình và điều kiện cụ thể tại 

địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp. 

Điều 23. Hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu Nhà nước 

Hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở không phải là nhà ở thuộc sở hữu nhà nước khi Nhà nước 

thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản theo quy định của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 24. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn 

Trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì được hỗ trợ; mức hỗ 

trợ cao nhất có thể bằng mức bồi thường; mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 

định; tiền hỗ trợ được nộp vào ngân sách nhà nước và được đưa vào dự toán ngân sách hàng 

năm của xã, phường, thị trấn; tiền hỗ trợ chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình 

hạ tầng, sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn. 

Điều 25. Hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất 

Ngoài việc hỗ trợ quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23 và 24 của Nghị định này, căn cứ vào 

tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ 

khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu 

hồi; trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất 
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nông nghiệp mà không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất 

đai thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ cho phù hợp với thực tế của địa phương; 

trường hợp đặc biệt trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Điều 26. Về lập và thực hiện dự án tái định cư 

Việc lập và thực hiện dự án tái định cư quy định tại Điều 85 của Luật Đất đai được thực hiện 

theo quy định như sau đây: 

1. Dự án tái định cư được lập và phê duyệt độc lập với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư nhưng phải bảo đảm có đất ở, nhà ở tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quyết định thu hồi đất. 

2. Việc lập dự án tái định cư, lựa chọn chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về phát 

triển và quản lý nhà ở tái định cư và phải bảo đảm các quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 

69 của Luật Đất đai. 

3. Khu tái định cư được lập cho một hoặc nhiều dự án; nhà ở, đất ở trong khu tái định cư được 

bố trí theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp với các mức bồi thường và 

khả năng chi trả của người được tái định cư. 

4. Đối với dự án khu tái định cư tập trung có phân kỳ xây dựng theo các dự án thành phần thì 

tiến độ thu hồi đất và hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư được 

thực hiện theo tiến độ của từng dự án thành phần nhưng các công trình cơ sở hạ tầng của từng 

dự án thành phần trong khu tái định cư phải bảo đảm kết nối theo đúng quy hoạch chi tiết đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Việc bảo đảm kinh phí để thực hiện dự án tái định cư thực hiện theo quy định tại Điều 32 

của Nghị định này. 

Điều 27. Suất tái định cư tối thiểu 

1. Suất tái định cư tối thiểu quy định tại Khoản 4 Điều 86 của Luật Đất đai được quy định bằng 

đất ở, nhà ở hoặc bằng nhà ở hoặc bằng tiền để phù hợp với việc lựa chọn của người được bố 

trí tái định cư. 

2. Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở thì diện tích đất ở tái 

định cư không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương và diện tích nhà 

ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở thì diện tích nhà ở tái định cư 

không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền thì khoản tiền cho suất tái định cư tối 

thiểu tương đương với giá trị một suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở tại nơi bố trí tái 

định cư. 

3. Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này và tình hình cụ thể của địa phương, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quy định suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở nhà ở, bằng nhà ở và bằng 

tiền. 

Điều 28. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện 

dự án không thuộc trường hợp quy định tại Điều 17 của Nghị định này 

1. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, 

an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà không thuộc trường hợp 

quy định tại Điều 17 của Nghị định này gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Họ và tên, địa chỉ của người có đất thu hồi; 

b) Diện tích, loại đất, vị trí, nguồn gốc của đất thu hồi; số lượng, khối lượng, giá trị hiện có của 

tài sản gắn liền với đất bị thiệt hại; 

c) Các căn cứ tính toán số tiền bồi thường, hỗ trợ như giá đất tính bồi thường, giá nhà, công 

trình tính bồi thường, số nhân khẩu, số lao động trong độ tuổi, số lượng người được hưởng trợ 

cấp xã hội; 

d) Số tiền bồi thường, hỗ trợ; 
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đ) Chi phí lập và tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; 

e) Việc bố trí tái định cư; 

g) Việc di dời các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, của cộng đồng dân 

cư; 

h) Việc di dời mồ mả. 

2. Việc lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại Khoản 1 Điều này 

thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 69 của Luật Đất đai và phải niêm yết, tiếp nhận ý 

kiến đóng góp của người dân trong khu vực có đất thu hồi ít nhất là 20 ngày, kể từ ngày niêm 

yết. 

Điều 29. Việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng và 

trách nhiệm tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án đầu tư 

thuộc các Bộ, ngành 

1. Căn cứ quy mô thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự 

án đầu tư có thể quyết định tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng 

và tổ chức thực hiện độc lập. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư đối với dự án đầu tư thuộc diện nhà nước thu hồi đất của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương. 

3. Bộ, ngành có dự án đầu tư phải phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình tổ chức thực hiện; bảo đảm kinh phí 

cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. 

Điều 30. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

1. Việc trừ khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai vào số tiền được bồi thường 

quy định tại Khoản 4 Điều 93 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất phải nộp cho Nhà nước nhưng đến thời điểm thu hồi đất vẫn chưa nộp; 

b) Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính quy định tại Điểm a Khoản này được xác định theo 

quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Trường hợp số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đến thời điểm có quyết định thu hồi đất 

lớn hơn số tiền được bồi thường, hỗ trợ thì hộ gia đình, cá nhân tiếp tục được ghi nợ số tiền 

chênh lệch đó; nếu hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư thì sau khi trừ số tiền bồi 

thường, hỗ trợ vào số tiền để được giao đất ở, mua nhà ở tại nơi tái định cư mà số tiền còn lại 

nhỏ hơn số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì hộ gia đình, cá nhân tiếp tục được ghi nợ 

số tiền chênh lệch đó; 

c) Tiền được bồi thường để trừ vào số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính gồm tiền được bồi 

thường về đất, tiền được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có). Không trừ các 

khoản tiền được bồi thường chi phí di chuyển, bồi thường thiệt hại về tài sản, bồi thường do 

ngừng sản xuất kinh doanh và các khoản tiền được hỗ trợ vào khoản tiền chưa thực hiện nghĩa 

vụ tài chính về đất đai. 

2. Đối với trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất ở, nhà ở tái định cư 

hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán 

bằng tiền theo quy định sau: 

a) Trường hợp tiền bồi thường về đất lớn hơn tiền đất ở, nhà ở hoặc tiền nhà ở tại khu tái định 

cư thì người tái định cư được nhận phần chênh lệch đó; 

b) Trường hợp tiền bồi thường về đất nhỏ hơn tiền đất ở, nhà ở hoặc tiền nhà ở tái định cư thì 

người được bố trí tái định cư phải nộp phần chênh lệch, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 

Điều 22 của Nghị định này. 

3. Trường hợp diện tích đất thu hồi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất mà chưa giải 

quyết xong thì tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất đang tranh chấp đó được 
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chuyển vào Kho bạc Nhà nước chờ sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong 

thì trả cho ngươi có quyền sử dụng đất. 

4. Việc ứng vốn để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Quỹ phát triển đất thực hiện ứng vốn cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng tạo quỹ đất sạch để giao đất, cho thuê đất thực hiện theo Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng 

Quỹ phát triển đất; 

b) Người được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp 

luật về đất đai nếu tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án 

đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng 

hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Mức được trừ không vượt quá tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; số tiền còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án. 

Trường hợp người được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử 

dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà được miễn tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất nếu tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án 

đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

được tính vào vốn đầu tư của dự án. 

Điều 31. Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập dự toán chi phí tổ 

chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án theo quy định sau đây: 

a) Đối với các khoản chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định thì thực hiện theo quy định hiện hành; 

b) Đối với các khoản chi chưa có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá thì lập dự toán theo thực tế cho 

phù hợp với đặc điểm của từng dự án và thực tế ở địa phương; 

c) Chi in ấn tài liệu, văn phòng phẩm, xăng xe, hậu cần phục vụ và các khoản phục vụ cho bộ 

máy quản lý được tính theo nhu cầu thực tế của từng dự án. 

2. Kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng được trích 

không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án. Đối với các dự án thực hiện trên 

các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, dự án xây dựng công 

trình hạ tầng theo tuyến hoặc trường hợp phải thực hiện cưỡng chế kiểm đếm thì tổ chức được 

giao thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được lập dự toán kinh phí tổ chức bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án theo khối lượng công việc thực tế, không khống chế mức 

trích 2%. 

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quyết định kinh 

phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho từng dự án theo quy định của pháp 

luật. 

3. Trường hợp phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế trình cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quyết định. Việc bố trí kinh 

phí tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất như sau: 

a) Đối với trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất nhưng được 

miễn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì khoản kinh phí này được bố trí và hạch toán vào 

vốn đầu tư của dự án; 

b) Đối với trường hợp nhà nước thực hiện thu hồi đất tạo quỹ đất sạch để giao, cho thuê thông 

qua hình thức đấu giá thì khoản kinh phí này được ứng từ Quỹ phát triển đất; 

c) Đối với trường hợp nhà đầu tư tự nguyện ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (trong đó 

có khoản kinh phí thực hiện cưỡng chế thu hồi đất) thì khoản kinh phí này được trừ vào số tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. 

4. Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán chi phí tổ chức thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 
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Điều 32. Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

1. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm: Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với đất 

thu hồi để thực hiện dự án đầu tư, chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư và các khoản chi phí khác. 

Việc xác định tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án 

được quy định như sau: 

a) Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính vào kinh phí thực hiện dự án đầu 

tư; 

b) Bộ, ngành có trách nhiệm bảo đảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án 

đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội; chấp thuận, quyết định 

đầu tư của Thủ tướng Chính phủ nhưng do Bộ, ngành thực hiện và các dự án do Bộ, ngành làm 

chủ đầu tư; 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 

d) Trường hợp chủ đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì có trách 

nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện các dự án không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b và 

Điểm c Khoản này. 

Chương 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 33. Trách nhiệm tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các cơ quan, 

đơn vị ở Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc Trung ương quản lý có dự án đầu tư phải thu hồi đất có trách 

nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối 

hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 

trong quá trình tổ chức thực hiện; bảo đảm kinh phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

theo quy định của Nghị định này. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư theo quy định tại Nghị định này. Trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, báo cáo Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về tình hình và kết quả thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư tại địa phương. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, thanh 

tra việc thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Nghị định này và giải 

quyết các vướng mắc phát sinh theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 34. Xử lý một số vấn đề phát sinh khi ban hành Nghị định 

1. Đối với đất dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất mà nhà đầu tư được Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh cho phép nhận chuyển nhượng đất thuộc phạm vi dự án trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 

thì khoản tiền nhà đầu tư đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào số tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

2. Đối với đất dự án trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thuộc diện Nhà nước thu hồi đất do sử 

dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả; không đưa đất vào sử dụng 12 

tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư 

và đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền nơi có đất ban hành quyết định thu hồi đất thì 

việc xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất thực hiện theo quy định của 

pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014; trường hợp chưa có quyết định thu hồi 

đất thì thực hiện theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai. 
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3. Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì tiếp 

tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt. 

4. Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất nhưng chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư được phê duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì giải quyết theo quy định sau đây: 

a) Đối với dự án thuộc trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất 

đai, chủ đầu tư đủ điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai thì Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh cho phép tiếp tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; 

b) Đối với dự án không đủ điều kiện quy định tại Điểm a Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp 

có thẩm quyền ra quyết định hủy quyết định thu hồi đất và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên 

quan phải dừng thực hiện dự án; 

c) Đối với dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thu hồi đất theo tiến độ thì 

Nhà nước tiếp tục thực hiện thu hồi đất đối với phần diện tích đất còn lại và lập, thẩm định, phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. 

5. Đối với đất sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có nguồn gốc do được Nhà nước 

cho thuế đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì người có đất thu hồi không được 

bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định của Nghị 

định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Điều 35. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của 

Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Điều 36. Trách nhiệm thi hành Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

Nơi nhận: 

 
TM. CHÍNH PHỦ  

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 35/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015 

NGHỊ ĐỊNH 
VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội khóa XIII về 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp Quốc 

gia; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định về quản lý và sử dụng có hiệu quả đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ địa 

phương trồng lúa để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên cả nước. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên 

quan đến quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Đất trồng lúa là đất có các điều kiện phù hợp để trồng lúa, bao gồm đất chuyên trồng lúa

nước và đất trồng lúa khác. 

2. Đất chuyên trồng lúa nước là đất trồng được hai vụ lúa nước trở lên trong năm.

3. Đất trồng lúa khác bao gồm đất trồng lúa nước còn lại và đất trồng lúa nương.

4. Đất trồng lúa nước còn lại là đất chỉ phù hợp trồng được một vụ lúa nước trong năm.

5. Gây ô nhiễm đất trồng lúa là các hoạt động đưa vào trong đất các chất độc hại, vi sinh vật và

ký sinh trùng có hại làm thay đổi kết cấu, thành phần các chất của đất, làm ảnh hưởng không có 

lợi đến sản xuất lúa, chất lượng lúa gạo, sức khỏe của con người, động vật và môi trường. 

6. Gây thoái hóa đất trồng lúa là hoạt động làm cho đất lúa bị xói mòn, rửa trôi hoặc bị chua

hóa, mặn hóa, phèn hóa, khô hạn,... làm đất giảm độ phì và mất cân bằng dinh dưỡng của đất 

trồng lúa, dẫn đến giảm năng suất lúa. 

7. Làm biến dạng mặt bằng đất trồng lúa là các hoạt động làm thay đổi mặt bằng của ruộng lúa,

làm ruộng lúa không đồng đều về kết cấu, thành phần dinh dưỡng và hệ vi sinh vật dẫn đến 

không trồng được lúa. 

8. Cây hàng năm là loại cây được gieo trồng, cho thu hoạch và kết thúc chu kỳ sản xuất trong

thời gian không quá 01 (một) năm, kể cả cây hàng năm lưu gốc để thu hoạch không quá 05 

(năm) năm. 

9. Cây lâu năm là loại cây được gieo trồng một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều

năm. 

10. Kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa là hình thức kết hợp giữa trồng lúa với nuôi

trồng thủy sản gồm: Trồng một vụ lúa và một vụ nuôi trồng thủy sản hoặc trồng lúa đồng thời 

kết hợp với nuôi trồng thủy sản. 

Chương II QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA 

Điều 4. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 
1. Điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng

thủy sản: 
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a) Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại: Không làm biến dạng mặt 

bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, 

công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa; 

b) Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm 

hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã (sau đây gọi là kế 

hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa); 

c) Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp với nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 

20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, nhưng phục hồi lại 

được mặt bằng khi chuyển trở lại để trồng lúa. 

2. Người sử dụng đất đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa với Ủy ban nhân 

dân cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét sự phù hợp với các điều kiện quy định tại Khoản 1 

Điều này khi tiếp nhận bản đăng ký và thống kê theo dõi việc sử dụng đất trồng lúa. 

3. Đất trồng lúa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng đáp ứng các quy định tại Khoản 1, Khoản 2 

Điều này vẫn được thống kê là đất trồng lúa, trừ diện tích đất trồng lúa được chuyển đổi hoàn 

toàn sang trồng cây hàng năm hoặc nuôi trồng thủy sản. 

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể Điều này. 

Điều 5. Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp 
1. Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất 

chuyên trồng lúa nước phải thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai và phải nộp một 

khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. 

2. Tùy theo điều kiện cụ thể tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức nộp cụ 

thể nhưng không thấp hơn 50% số tiền được xác định theo diện tích đất chuyên trồng lúa nước 

phải chuyển sang đất phi nông nghiệp nhân với giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất 

tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất. 

3. Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất lập bản kê khai số tiền phải nộp, tương ứng với 

diện tích đất chuyên trồng lúa nước được nhà nước giao, cho thuê và nộp vào ngân sách cấp 

tỉnh theo quy định. 

Điều 6. Trách nhiệm của người sử dụng đất trồng lúa 
1. Sử dụng đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cơ quan có 

thẩm quyền xét duyệt. 

2. Sử dụng có hiệu quả, không bỏ đất hoang, không làm ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa. 

Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đất đai. 

3. Canh tác đúng kỹ thuật, thực hiện luân canh, tăng vụ để nâng cao hiệu quả sản xuất; cải tạo, 

làm tăng độ màu mỡ của đất trồng lúa, bảo vệ môi trường sinh thái. 

4. Người sử dụng đất trồng lúa thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

5. Khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa: 

a) Phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này; 

b) Không được làm hư hỏng hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng và ảnh hưởng xấu tới việc 

sản xuất lúa ở các khu vực liền kề; 

c) Trường hợp làm hư hỏng hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng phải có biện pháp khắc 

phục kịp thời và phải bồi thường nếu gây ảnh hưởng xấu tới sản xuất lúa của các hộ ở khu vực 

liền kề; 

d) Trường hợp đất bị nhiễm mặn tạm thời trong vụ nuôi trồng thủy sản nước mặn, thì phải có 

biện pháp phục hồi để trồng vụ lúa ngay sau vụ nuôi trồng thủy sản. 

6. Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa: 

a) Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai đối với điều kiện chuyển mục đích 

sử dụng đất trồng lúa và quy định tại Điều 5 của Nghị định này; 
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b) Áp dụng các biện pháp phòng, chống ô nhiễm, thoái hóa môi trường đất, nước, không làm 

ảnh hưởng tới sản xuất lúa của khu vực liền kề. Trường hợp gây ảnh hưởng xấu phải có biện 

pháp khắc phục kịp thời và phải bồi thường thiệt hại. 

Chương III CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA 

Điều 7. Hỗ trợ địa phương sản xuất lúa 
1. Căn cứ vào diện tích đất trồng lúa, ngân sách nhà nước ưu tiên hỗ trợ sản xuất lúa cho các 

địa phương (gồm chi đầu tư và chi thường xuyên) thông qua định mức phân bổ ngân sách nhà 

nước được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Ngoài hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành địa phương sản xuất lúa còn 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ như sau: 

a) Hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước; 

b) Hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác, trừ đất lúa nương được mở rộng tự 

phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa. 

3. Diện tích đất trồng lúa được hỗ trợ, được xác định theo số liệu thống kê đất đai của các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố của năm liền kề 

trước năm phân bổ ngân sách. 

4. Hỗ trợ khai hoang, cải tạo đất trồng lúa: 

a) Hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha đất trồng lúa, trừ đất trồng lúa nương được khai hoang từ đất 

chưa sử dụng hoặc phục hóa từ đất bị bỏ hóa. Trường hợp có nhiều quy định khác nhau, thì áp 

dụng nguyên tắc mỗi mảnh đất chỉ được hỗ trợ 1 lần, mức hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định; 

b) Hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha đất chuyên trồng lúa nước được cải tạo từ đất trồng lúa nước một 

vụ hoặc đất trồng cây khác theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa. 

5. Nguồn và cơ chế hỗ trợ: 

a) Đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương và tỉnh Quảng Ngãi 

hỗ trợ 100% kinh phí; 

b) Đối với các địa phương điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50% 

được hỗ trợ 50% kinh phí; 

c) Các địa phương còn lại sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện. 

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, phân bổ nguồn ngân sách được hỗ trợ để thực hiện bảo 

vệ, phát triển đất trồng lúa. 

Điều 8. Sử dụng kinh phí hỗ trợ 
Ủy ban nhân dân các cấp sử dụng kinh phí do người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử 

dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước nộp và nguồn kinh phí hỗ trợ 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Nghị định này để thực hiện bảo vệ, phát triển đất trồng 

lúa phù hợp điều kiện của địa phương: 

1. Quy hoạch, lập bản đồ các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao phù 

hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố công khai để thực hiện. 

2. Phân tích chất lượng hóa, lý tính của các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất 

lượng cao định kỳ 10 năm để sử dụng hiệu quả và có biện pháp cải tạo phù hợp. 

3. Cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại: Tăng 

độ dày của tầng canh tác; tôn cao đất trồng lúa trũng, thấp; tăng độ bằng phẳng mặt ruộng; bón 

phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh, bón vôi; thau chua, rửa mặn đối với đất bị nhiễm phèn, mặn 

và các biện pháp cải tạo đất khác. 

4. Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa 

bàn xã, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa. 

5. Khai hoang, phục hóa đất chưa sử dụng thành đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa 

nước còn lại. 
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6. Hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới 

trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
1. Chỉ đạo tổ chức sản xuất lúa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định 

tại Nghị định này và các văn bản khác có liên quan. 

2. Hướng dẫn thực hiện các nội dung quy định tại Điều 4 của Nghị định này. 

3. Xây dựng đề án, chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 10. Bộ Tài nguyên và Môi trường 
1. Tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất trồng lúa của các Bộ, ngành và của các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa cấp quốc gia 

đến từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó xác định rõ nhu cầu sử 

dụng đất từ đất trồng lúa, diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng. 

2. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định cụ thể diện 

tích, ranh giới đất trồng lúa ngoài thực địa, lập bản đồ đất trồng lúa. 

3. Hàng năm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng đất trồng 

lúa của các địa phương. 

4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan 

thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa tại địa phương trên cả nước. 

Điều 11. Bộ Tài chính 
1. Cân đối nguồn ngân sách chi thường xuyên để hỗ trợ cho các địa phương sản xuất lúa. 

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân 

bổ vốn ngân sách cho các địa phương sản xuất lúa. 

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc nộp, quản lý, 

phân bổ nguồn thu theo quy định tại Điều 5 và nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 

Điều 7 của Nghị định này. 

Điều 12. Các Bộ, ngành khác 
Các Bộ, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư thực hiện các quy định có liên quan tại Nghị định này. 

Điều 13. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
1. Thực hiện các nội dung về quản lý, sử dụng đất trồng lúa của địa phương theo quy định của 

Nghị định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

2. Tổ chức công bố công khai và quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa 

của địa phương đã được xét duyệt; xác định ranh giới, lập bản đồ diện tích đất trồng lúa, vùng 

đất chuyên trồng lúa nước có năng suất cao, chất lượng cao. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước 

pháp luật và Chính phủ về việc bảo vệ diện tích, chỉ giới, chất lượng đất trồng lúa theo quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được phê duyệt. 

4. Xác định các loại cây trồng hàng năm hoặc loại thủy sản phù hợp cho chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất trồng lúa tại địa phương theo quy định tại Nghị định này. Chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng 

lúa của địa phương. 

5. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, quyết định chính sách hỗ trợ khác ngoài quy định 

tại Nghị định này để quản lý và sử dụng đất trồng lúa có hiệu quả. 

6. Hàng năm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý và sử dụng đất trồng 

lúa của địa phương; báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí 

thực hiện bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. 
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7. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý và sử dụng đất trồng lúa của địa phương. 

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14. Điều khoản chuyển tiếp 
Chính sách hỗ trợ cho địa phương sản xuất lúa và hỗ trợ cho người sản xuất lúa theo quy định 

tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP tiếp tục được thực hiện đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2015. 

Điều 15. Điều khoản thi hành 
1. Nghị định này thay thế Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 về quản lý 

và sử dụng đất trồng lúa và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị 

trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, KTN (3b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 62/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019 

NGHỊ ĐỊNH 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2015/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 4 

NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 

2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau:

“1. Điều kiện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết 

hợp nuôi trồng thủy sản: 

a) Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không gây ô nhiễm, thoái hóa

đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa; 

b) Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm,

cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã (sau đây 

gọi là kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa), đảm bảo công khai, minh bạch; 

c) Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm phải theo vùng, để hình

thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với định 

hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương; 

d) Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20%

diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy sản, độ sâu của mặt bằng hạ 

thấp không quá 120 cm, khi cần thiết phải phục hồi lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại.” 

2. Bổ sung Điều 4a như sau:

“Điều 4a. Quy định thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 
1. Đối tượng có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, gửi 01 bản đăng ký đến

Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này gồm: 

a) Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng

đất trồng lúa hợp pháp (người sử dụng đất) có nhu cầu chuyển đổi sang trồng cây hàng năm, 

trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản; 

b) Hộ gia đình, cá nhân trong nước sử dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển sang

trồng cây lâu năm. 

2. Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi không hợp lệ, trong thời gian 03 ngày làm việc, Ủy ban

nhân dân cấp xã phải hướng dẫn cho người sử dụng đất, chỉnh sửa, bổ sung bản đăng ký. 

3. Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi hợp lệ và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây

trồng trên đất trồng lúa của Ủy ban nhân dân cấp xã, trong thời gian 05 ngày làm việc, Ủy ban 

nhân dân cấp xã có ý kiến “Đồng ý cho chuyển đổi”, đóng dấu vào Bản đăng ký, vào sổ theo 

dõi và gửi lại cho người sử dụng đất. 

4. Trường hợp không đồng ý, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản theo mẫu tại

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này”. 

3. Bổ sung Điều 5a như sau:

“Điều 5a. Quy định về thủ tục nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa khi chuyển đổi từ đất chuyên 

trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp 
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1. Việc nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều này, được 

thực hiện là một thành phần của bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục 

đích phi nông nghiệp theo quy định của Luật đất đai. 

2. Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất lập bản kê khai diện tích đất chuyên trồng lúa 

nước được nhà nước giao, cho thuê theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này 

gửi tới cơ quan tài nguyên và môi trường đề nghị xác định diện tích đất chuyên trồng lúa nước 

phải nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa. 

a) Trường hợp bản kê khai không hợp lệ, trong thời gian 03 ngày làm việc, cơ quan tài nguyên 

và môi trường phải hướng dẫn cho người được nhà nước giao đất, cho thuê đất bổ sung, hoàn 

thiện và nộp lại bản kê khai. 

b) Trường hợp bản kê khai hợp lệ, trong 05 ngày làm việc, cơ quan tài nguyên và môi trường 

có văn bản xác nhận rõ diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải nộp tiền bảo vệ phát triển đất 

trồng lúa gửi đến người được nhà nước giao đất, cho thuê đất làm căn cứ để xác định số tiền 

phải nộp. 

3. Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất gửi hồ sơ đến cơ quan tài chính của địa phương 

đề nghị xác định số tiền nộp bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị xác 

nhận số tiền phải nộp theo mẫu quy định tại Phụ lục IV (đối với cơ quan, tổ chức) hoặc Phụ lục 

V (đối với hộ gia đình, cá nhân) ban hành kèm theo Nghị định này; văn bản xác nhận diện tích 

đất chuyên trồng lúa nước phải nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của cơ quan tài nguyên 

và môi trường. 

a) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian 03 ngày làm việc, cơ quan tài chính địa 

phương phải hướng dẫn cho người được nhà nước giao đất, cho thuê đất bổ sung, hoàn thiện và 

nộp lại hồ sơ. 

b) Trong thời gian 05 ngày làm việc, cơ quan tài chính địa phương căn cứ vào văn bản xác 

nhận diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải nộp tiền của cơ quan tài nguyên và môi trường, 

xác định số tiền phải nộp theo quy định đối với diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải nộp và 

thông báo cho người được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo mẫu quy định tại Phụ lục VI 

ban hành kèm theo Nghị định này. 

4. Cơ quan tài chính địa phương tổ chức thu khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và nộp 

vào ngân sách nhà nước theo quy định. Trường hợp quá thời hạn nộp theo công văn của cơ 

quan tài chính địa phương, người được nhà nước giao đất, cho thuê đất sẽ phải nộp thêm tiền 

chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”. 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: 

“Điều 8. Sử dụng kinh phí hỗ trợ 
Ủy ban nhân dân các cấp sử dụng kinh phí do người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử 

dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước nộp và nguồn kinh phí hỗ trợ 

theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định này để thực hiện bảo vệ, phát triển đất trồng 

lúa. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, địa phương sẽ quyết định thực hiện các việc sau: 

1. Hỗ trợ cho người trồng lúa 

Sử dụng không thấp hơn 50% kinh phí dùng hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, 

tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

2. Phần kinh phí còn lại để thực hiện các việc sau: 

a) Phân tích chất lượng hóa, lý tính của các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất 

lượng cao định kỳ 10 năm để sử dụng hiệu quả và có biện pháp cải tạo phù hợp; 

b) Cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại: tăng 

độ dày của tầng canh tác; tôn cao đất trồng lúa trũng, thấp; tăng độ bằng phẳng mặt ruộng; thau 

chua, rửa mặn đối với đất bị nhiễm phèn, mặn và các biện pháp cải tạo đất khác; 

c) Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa 

bàn xã, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa; 
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d) Khai hoang, phục hóa đất chưa sử dụng thành đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa 

nước còn lại.” 

5. Sửa đổi khoản 2 Điều 9 như sau: 

“2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 

ở các địa phương." 

6. Bổ sung khoản 5 Điều 10 như sau: 

"5. Hằng năm, chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản về đất nông nghiệp và cơ sở dữ 

liệu thống kê, kiểm kê đất nông nghiệp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn." 

7. Sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 13 như sau: 

“4. Xác định các loại cây trồng hàng năm, cây lâu năm hoặc loại thủy sản phù hợp cho chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại địa phương theo quy định tại Nghị định này. Chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trên đất trồng lúa của địa phương. 

6. Hằng năm trước ngày 31 tháng 12 báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về tình hình quản lý và sử dụng đất trồng lúa của địa phương; báo cáo 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương 

theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này; báo cáo Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện bảo vệ, phát triển đất trồng lúa." 

8. Sửa đổi khoản 2 Điều 13 như sau: 

“2. Tổ chức công bố công khai và quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa 

của địa phương đã được xét duyệt; xác định ranh giới, lập bản đồ diện tích đất trồng lúa, vùng 

đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao. Chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi 

trường khi thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất phải xác định diện tích chuyên trồng lúa nước 

chuyển đổi sang mục đích phi nông nghiệp (nếu có) làm cơ sở xác định tiền bảo vệ, phát triển 

đất trồng lúa phải nộp ngân sách nhà nước.” 

9. Bổ sung Điều 13a như sau: 

“Điều 13a. Ủy ban nhân dân cấp huyện 
1. Lập và ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của cấp huyện trên 

cơ sở kế hoạch chuyển đổi của cấp tỉnh. 

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 

tại địa bàn huyện. 

3. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, tổng hợp kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trên đất trồng lúa theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này; báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh (cơ quan quản lý chuyên ngành về trồng trọt).” 

10. Bổ sung Điều 13b như sau: 

"Điều 13b. Ủy ban nhân dân cấp xã 
1. Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa cấp xã trên cơ sở kế 

hoạch chuyển đổi cấp huyện theo mẫu tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định này; tổ 

chức lấy ý kiến của hộ gia đình, cá nhân có liên quan trong việc xác định vùng chuyển đổi; 

thông báo công khai kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại trụ sở Ủy ban 

nhân dân xã vào quý IV của năm trước trong thời hạn 60 ngày. 

2. Tiếp nhận, xử lý Bản đăng ký chuyển đổi; lập sổ theo dõi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 

đất trồng lúa. 

3. Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 

đất trồng lúa của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. 

4. Định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, tổng hợp kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trên đất trồng lúa theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp huyện.” 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 2069



1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019. 

2. Bãi bỏ khoản 4 Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

3. Bãi bỏ khoản 7 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai đã được bổ sung tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. 

4. Bãi bỏ Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn chi tiết 

Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử 

dụng đất trồng lúa; Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, 

bổ sung một số điều Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 2016 hướng 

dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng 

đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu 

năm, cây hàng năm và trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản theo quy định tại Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. 

Điều 3. Quy định chuyển tiếp 
Việc sử dụng kinh phí hỗ trợ các hoạt động quy định tại Điều 8 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa trước khi Nghị định 

này có hiệu lực thi tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 135/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2016 

NGHỊ ĐỊNH 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN 

SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2015; 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu 

tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và bổ sung Khoản 4 vào Điều 4 như sau:

“1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền trúng đấu giá. 

Việc xác định giá khởi điểm cụ thể như sau: 

a) Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá 

đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc trung ương; từ 10 

tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với tỉnh còn lại là 

giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, chuyển cho Hội đồng thẩm định giá 

đất của địa phương do Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng tổ chức thẩm định, trình Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

b) Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá 

đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc trung ương; dưới 10 

tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với tỉnh còn lại là giá đất cụ 

thể do cơ quan tài chính xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. 

c) Việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản thuộc sở hữu nhà

nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 

4. Trường hợp được Nhà nước giao đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử

dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì người sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước 

khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất được xác định như sau: 

a) Trường hợp được gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64

Luật đất đai năm 2013 thì khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất phải nộp đối với thời 

gian chậm tiến độ được tính bằng với tiền thuê đất hàng năm. 

b) Trường hợp không thuộc đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất hoặc thuộc đối tượng

được gia hạn thời gian sử dụng đất nhưng không làm thủ tục để được gia hạn hoặc đã hết thời 

gian được gia hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai năm 2013 nhưng vẫn không 

đưa đất vào sử dụng và Nhà nước chưa có Quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật 

thì phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất được tính bằng với 

tiền thuê đất hàng năm đối với khoảng thời gian từ khi được giao đất đến thời điểm có quyết 

định thu hồi đất. 
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c) Đơn giá thuê đất để xác định số tiền thuê đất phải nộp theo quy định tại Điểm a, Điểm b 

Khoản này được xác định trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ 

phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành”. 

2. Bổ sung Khoản 9 vào Điều 10 như sau: 

“9. Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để 

giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp người trúng đấu giá thuộc đối tượng được 

miễn, giảm tiền sử dụng đất. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giao đất cho các đối tượng 

thuộc diện chính sách cải thiện nhà ở được thực hiện theo chính sách có liên quan và không 

thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất”. 

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể điều này. 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 4 như sau: 

“3. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê 

a) Trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng 

đấu giá của thời hạn một năm. Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê 

đất hàng năm do cơ quan tài chính xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. 

Đơn giá trúng đấu giá được ổn định 10 năm, hết thời gian ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá 

thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng 

năm không thông qua hình thức đấu giá; mức điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất 

trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó. 

b) Trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì đơn giá thuê 

đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn thuê đất. Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất 

thuê được xác định như sau: 

- Trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính 

theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc trung 

ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với 

tỉnh còn lại thì giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên 

và Môi trường xác định, chuyển cho Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương do Sở Tài 

chính làm Thường trực hội đồng tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

- Trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính 

theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc trung ương; 

dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với tỉnh còn lại thì giá 

đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là giá đất cụ thể do cơ quan tài chính xác định theo 

phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. 

c) Việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê gắn với tài sản thuộc sở hữu nhà 

nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước”. 

2. Sửa đổi Khoản 8, bổ sung Khoản 9 và sửa Khoản 9 thành Khoản 10 Điều 12 như sau: 

“8. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến 

độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì người thuê đất phải nộp cho Nhà nước 

khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất phải nộp được xác định như sau: 

a) Trường hợp được gia hạn thời gian sử dụng theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật 

đất đai thì khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất phải nộp cho thời gian chậm tiến độ 

được tính theo số tiền thuê đất phải nộp hàng năm. 

b) Trường hợp không thuộc đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất hoặc thuộc đối tượng 

được gia hạn thời gian sử dụng đất nhưng không làm thủ tục để được gia hạn hoặc đã hết thời 

gian được gia hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai năm 2013 nhưng vẫn không 

đưa đất vào sử dụng và Nhà nước chưa có Quyết định thu hồi đất theo quy định pháp luật thì 

phải nộp cho Nhà nước khoản tiền được tính bằng với tiền thuê đất hàng năm đối với khoảng 
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thời gian từ khi được giao đất đến thời điểm chính thức có quyết định thu hồi đất sau khi trừ đi 

thời gian xây dựng cơ bản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định khi được cho thuê 

đất. Thời gian xây dựng cơ bản được trừ tối đa không quá 03 năm đối với trường hợp được Nhà 

nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 và không quá 02 năm đối với trường hợp 

được Nhà nước cho thuê đất kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau. 

c) Đơn giá thuê đất để xác định số tiền thuê đất theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này 

được xác định trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ phần trăm (%) 

tính đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. 

9. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để thực 

hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà phải chuyển mục đích sử 

dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về nộp tiền thuê đất 

theo quy định tại Điều 57, Điều 73 Luật đất đai thì việc xử lý tiền nhận chuyển nhượng, tiền 

thuê đất được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều này. 

10. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này.” 

3. Bổ sung Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 vào Điều 13 như sau: 

“4. Trường hợp dự án đầu tư được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá mà có 

hình thức sử dụng đất hỗn hợp: Giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử 

dụng đất, cho thuê đất và nhà đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 

theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì việc khấu trừ tiền bồi 

thường, giải phóng mặt bằng được tính theo từng loại diện tích và được phân bổ đều tiền bồi 

thường, giải phóng mặt bằng của phần diện tích đất sử dụng vào mục đích công cộng vào các 

phần diện tích đất tương ứng. 

5. Trường hợp được Nhà nước cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm 

nhưng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho một số năm do được khấu trừ tiền bồi thường, giải 

phóng mặt bằng đã ứng trước vào tiền thuê đất theo quy định của pháp luật, khi chuyển sang 

thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 

còn lại tương ứng với thời gian đã thực hiện quy đổi chưa được trừ hết tiếp tục được trừ vào 

thời gian để xác định số tiền thuê đất phải nộp một lần cho thời gian thuê đất còn lại theo quy 

định tại Điều 16 Nghị định này. 

6. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 

khu chế xuất được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và 

được quy đổi số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đã ứng trước theo quy định ra thời gian 

đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất hàng năm thì trong khoảng thời gian được cơ 

quan có thẩm quyền xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất hàng năm 

doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng có quyền về đất đai như đối với trường hợp được Nhà 

nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. 

7. Việc xác định và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp 

đối với trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4 Điều này được thực hiện tại thời 

điểm có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật 

đất đai”. 

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 7, bổ sung Khoản 8 vào Điều 15 như sau: 

“7. Đối với các dự án thuê đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà tại một trong 

ba loại giấy tờ sau đây: Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đất, 

Hợp đồng thuê đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (ký kết) có quy định đơn giá thuê 

đất và có ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất theo các quy định về đơn giá thuê đất của 

Bộ Tài chính (Quyết định số 210A-TC/VP ngày 01 tháng 4 năm 1990, Quyết định số 

1417/TC/TCĐN ngày 30 tháng 12 năm 1994, Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24 tháng 

02 năm 1998, Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2000, Quyết định số 

1357TC/QĐ-TCT ngày 30 tháng 12 năm 1995): 
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a) Trường hợp chưa thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 

Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ thì được tiếp tục 

thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất tương ứng với mỗi chu kỳ điều chỉnh theo mức tỷ lệ (%) 

điều chỉnh đơn giá thuê đất đã ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư); Quyết 

định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất 

b) Trường hợp đã điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 

số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ hoặc đã thực hiện cấp đổi Giấy 

chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư) hoặc đã thay đổi lại mẫu Hợp đồng thuê đất do quy định 

về thủ tục hành chính mà tại các giấy tờ được cấp đổi không còn nội dung ghi nguyên tắc điều 

chỉnh đơn giá thuê đất nhưng mục đích sử dụng đất không thay đổi, khi đến kỳ điều chỉnh đơn 

giá thuê đất của kỳ tiếp theo thì mức điều chỉnh không quá mức tỷ lệ (%) điều chỉnh đơn giá 

thuê đất đã được quy định ở một trong ba loại giấy tờ nêu trên so với đơn giá thuê đất của kỳ 

ổn định trước đó đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 (đã được điều chỉnh theo Nghị định số 

142/2005/NĐ-CP). Việc điều chỉnh đơn giá thuê đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi được 

thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều này. 

8. Điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất 

hàng năm trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 đang sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền 

thuê đất hàng năm theo đúng mục đích sử dụng đã ghi tại quyết định cho thuê đất, hợp đồng 

cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả trường hợp được Nhà nước cho 

thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, 

khu chế xuất và trường hợp đã thực hiện cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình hoạt động trước 

ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng được kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ về đất 

đai trong đó bao gồm cả thời hạn thuê đất còn lại) được thực hiện như sau: 

a) Đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 mà cả ba 

loại giấy tờ gồm: Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đất, Hợp 

đồng thuê đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (ký kết) không ghi nguyên tắc điều 

chỉnh đơn giá thuê đất theo các quy định về đơn giá thuê đất của Bộ Tài chính tại Quyết định 

số 210A-TC/VP ngày 01 tháng 4 năm 1990, Quyết định số 1417/TC/TCĐN ngày 30 tháng 12 

năm 1994, Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24 tháng 02 năm 1998, Quyết định số 

189/2000/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2000, Quyết định số 1357TC/QĐ-TCT ngày 30 

tháng 12 năm 1995 (sau đây gọi chung là nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất) thì việc nộp 

tiền thuê đất được thực hiện như sau: 

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 nộp tiền thuê đất hàng năm 

theo đơn giá thuê đất đã được xác định theo đúng quy định hoặc đã tạm tính theo chính sách và 

giá đất tại thời điểm ban hành Thông báo tạm nộp tiền thuê đất và thực hiện quyết toán số tiền 

thuê đất theo số đã xác định hoặc đã tạm nộp. Trường hợp đang tạm nộp tiền thuê đất theo 

chính sách và giá đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 hoặc chưa xác định lại đơn giá thuê đất 

theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì phải điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo 

quy định pháp luật từng thời kỳ để truy thu số tiền thuê đất phải nộp. 

- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết thời hạn thuê đất, đơn giá thuê đất được xác định 

trên cơ sở đơn giá thuê đất xác định tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2006 theo quy định tại 

Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, số chu kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất từ ngày 01 tháng 01 năm 

2006 đến ngày 01 tháng 01 năm 2016 (02 chu kỳ), mức điều chỉnh đơn giá thuê đất của mỗi 

chu kỳ tăng 15% so với đơn giá thuê đất của kỳ ổn định trước đó. Đơn giá thuê đất này được ổn 

định 05 năm, khi đến kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất của kỳ tiếp theo thì thực hiện điều chỉnh 

tăng 15% so với đơn giá thuê đất của kỳ ổn định trước đó và áp dụng cho thời gian thuê đất còn 

lại. Trường hợp đơn giá thuê đất xác định tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2016 nêu trên 

cao hơn đơn giá xác định theo quy định tại Nghị định này thì được áp dụng đơn giá thuê đất 
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theo quy định tại Điều 4 Nghị định này để làm đơn giá cho kỳ điều chỉnh từ ngày 01 tháng 01 

năm 2016. 

- Trường hợp kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 đã thực 

hiện xử lý tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 và Khoản 2, Khoản 4 Điều 32 Nghị 

định này thì đơn giá thuê đất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 được xác định lại theo quy định 

tại Điểm a Khoản này. 

b) Trường hợp dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, khu chế xuất phải thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất và xác định tiền thuê đất 

theo chính sách và giá đất theo quy định của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì không phải nộp 

tiền thuê đất đối với phần diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng dùng chung trong khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất trong thời gian thuê đất còn lại kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2016. Trường hợp thuộc đối tượng không phải điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo chính 

sách và giá đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì phải nộp tiền thuê đất cho 

toàn bộ diện tích được Nhà nước cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật trước ngày 

Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Việc xác định diện tích đất xây dựng kết 

cấu hạ tầng dùng chung trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được thực hiện 

theo hướng dẫn của cơ quan tài nguyên và môi trường”. 

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 3 và bổ sung Khoản 9, Khoản 10, Khoản 11 vào Điều 18 

như sau: 

“1. Việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với 

việc cho thuê đất mới trừ các trường hợp sau: 

a) Nông, lâm trường quốc doanh được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất khi 

chuyển sang thuê đất theo quy định pháp luật về đất đai mà thuộc đối tượng được miễn, giảm 

tiền thuê đất theo lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư theo pháp luật về đầu tư. 

b) Tổ chức sự nghiệp công lập được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất khi chuyển 

sang thuê đất mà được miễn tiền thuê đất đối với đất xây dựng công trình sự nghiệp theo quy 

định của pháp luật đất đai. 

c) Tổ chức, cá nhân đã có Quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất, Quyết định cho thuê 

đất hoặc Hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 nay 

phải thuê đất, tiếp tục sử dụng đất theo nguyên trạng và thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền 

thuê đất theo quy định tại các Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm i, Điểm k 

Khoản 1 Điều 19 và Khoản 1 Điều 20 Nghị định này. 

d) Tổ chức, cá nhân đang thuê đất thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất theo các quy 

định khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

3. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này 

chỉ được thực hiện trực tiếp đối với đối tượng được Nhà nước cho thuê đất và tính trên số tiền 

thuê đất, thuê mặt nước phải nộp, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 19 Nghị 

định này. 

9. Không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho 

thuê. 

10. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đang trong thời gian 

được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất nếu thực hiện chuyển nhượng tài sản thuộc sở 

hữu của mình trên đất gắn liền với đất thuê theo quy định của pháp luật và người mua tài sản 

trên đất tiếp tục được Nhà nước cho thuê đất cho thời gian thuê đất còn lại với mục đích sử 

dụng đất theo đúng mục đích khi nhận chuyển nhượng thì việc miễn, giảm tiền thuê đất được 

thực hiện như sau: 

a) Người chuyển nhượng không được tính số tiền thuê đất đã được miễn, giảm vào giá chuyển 

nhượng. 
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b) Người nhận chuyển nhượng tiếp tục được miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn 

lại. 

Trường hợp sau khi nhận chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng không tiếp tục sử dụng 

theo đúng mục đích của đất khi nhận chuyển nhượng và chuyển sang sử dụng vào mục đích 

khác thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định này. 

11. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đang trong thời gian 

được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất khi thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động 

hoặc cổ phần hóa theo quy định của pháp luật thì tổ chức kinh tế sau khi chuyển đổi hoặc cổ 

phần hóa tiếp tục được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại 

nếu tiếp tục sử dụng đất vào mục đích đã được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp 

luật trước khi chuyển đổi mô hình hoạt động hoặc cổ phần hóa”. 

6. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1; bổ sung Điểm đ vào Khoản 3; sửa đổi, bổ sung Khoản 8; 

bổ sung Khoản 10 và sửa Khoản 10 thành Khoản 11 Điều 19 như sau: 

“1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho toàn bộ thời hạn thuê trong các trường hợp sau: 

...b) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp, khu chế xuất được 

Nhà nước cho thuê đất hoặc thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng 

khu công nghiệp, khu chế xuất để thực hiện theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt; chủ đầu tư không được tính chi phí về tiền thuê đất vào giá cho thuê nhà. 

3. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của 

thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 2 Điều này, cụ thể như sau: 

...đ) Việc miễn tiền thuê đất đối với Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao được thực hiện 

theo quy định tại Khoản 10 Điều này. 

8. Việc miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thực hiện theo quy 

định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn và được miễn tiền thuê đất 

trong thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Khoản 2 Điều này. 

10. Nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao được miễn 

tiền thuê đất sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản quy định tại 

Khoản 2 Điều này, cụ thể như sau: 

a) 11 năm nếu đầu tư tại địa bàn cấp huyện không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư theo 

quy định của pháp luật về đầu tư. 

b) 15 năm nếu đầu tư tại địa bàn cấp huyện thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội 

khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

c) Toàn bộ thời gian thuê đất nếu đầu tư tại địa bàn cấp huyện thuộc Danh mục địa bàn có điều 

kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

11. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn tiền thuê đất đối với các trường hợp khác 

do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. 

7. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 23 như sau: 

“1. Trường hợp nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm. 

a) Đối với trường hợp được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 19 Nghị 

định này; số tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm phải nộp tại thời điểm bắt đầu phải nộp tiền 

thuê đất, thuê mặt nước (là thời điểm sau khi đã hết thời gian được miễn tiền thuê đất và thời 

gian được xác định hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất hàng năm do được khấu trừ 

tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương thức quy đổi ra số năm, tháng hoàn thành 

nghĩa vụ nộp tiền thuê đất hàng năm vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định) được xác định 

như sau: 

Tiền thuê đất, = Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước x Diện tích phải 
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thuê mặt nước 

phải nộp 

hàng năm tại thời điểm bắt đầu 

phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt 

nước 

nộp tiền thuê 

đất, thuê mặt 

nước 

8. Sửa đổi, bổ sung Khoản 11 và bổ sung Khoản 13, Khoản 14, Khoản 15, Khoản 16, Khoản 17 

Điều 31 như sau: 

“11. Trường hợp nhà đầu tư ứng trước tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Luật đất đai năm 2003 đang còn trong thời hạn 

thuê đất nhưng chưa được khấu trừ hoặc chưa khấu trừ hết vào số tiền thuê đất phải nộp hàng 

năm theo quy định của pháp luật từng thời kỳ thì tiếp tục được khấu trừ số tiền còn lại đã được 

cơ quan có thẩm quyền xác định và được quy đổi ra thời gian tương ứng phải nộp tiền thuê đất 

theo đơn giá thuê đất được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm ngày 01 tháng 01 

năm 2015 và được xác định thời gian đã hoàn thành việc nộp tiền thuê đất hàng năm. 

Đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 mà thuộc 

đối tượng được xác định lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 8 Điều 15 Nghị định này 

thì đơn giá thuê đất để thực hiện quy đổi ra thời gian tương ứng phải nộp tiền thuê đất là đơn 

giá được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

13. Trường hợp người được nhà nước cho thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất 

hàng năm tự thỏa thuận mức bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản với người bị thu hồi đất mà số 

tiền tự thỏa thuận bồi thường đất, hỗ trợ về đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác 

định, được trừ vào tiền thuê đất phải nộp nhưng đến ngày 01 tháng 7 năm 2014 chưa được khấu 

trừ hoặc đang thực hiện theo phương thức trừ dần vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định của 

Luật đất đai năm 2003 (trước ngày 01 tháng 3 năm 2011) chưa khấu trừ hết thì tiếp tục được 

khấu trừ số tiền đã được cơ quan có thẩm quyền xác định vào tiền thuê đất phải nộp. Số tiền 

bồi thường, hỗ trợ về đất này được quy đổi ra thời gian đã hoàn thành việc nộp tiền thuê đất 

hàng năm theo chính sách và giá đất tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

14. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm theo quy 

định của Luật đất đai năm 2003 nhưng thời điểm bàn giao đất thực tế sau ngày 01 tháng 7 năm 

2014 thì đơn giá thuê đất được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm được bàn giao 

đất thực tế. 

15. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần 

cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật đất đai năm 2003 nhưng đến trước ngày 01 tháng 

7 năm 2014 chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất thì xử lý như sau: 

a) Trường hợp tiền thuê đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và 

thông báo theo đúng quy định của pháp luật, tổ chức kinh tế có trách nhiệm tiếp tục nộp tiền 

thuê đất vào ngân sách nhà nước theo mức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo 

và phải nộp tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật phù hợp với từng thời kỳ. 

b) Trường hợp tiền thuê đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và 

thông báo nhưng chưa phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm xác định và thông báo 

tiền thuê đất phải nộp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương 

chỉ đạo xác định lại đảm bảo đúng quy định của pháp luật, số tiền xác định phải nộp thêm (nếu 

có) được thông báo để tổ chức kinh tế nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước và không phải nộp 

tiền chậm nộp đối với khoản thu bổ sung này trong thời gian trước khi được xác định lại. Đối 

với số tiền thuê đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo trước khi 

xác định lại, tổ chức kinh tế được tiếp tục nộp theo số đã thông báo; trường hợp nộp chưa đủ 

thì nay phải nộp số còn thiếu và phải nộp tiền chậm nộp như đối với trường hợp quy định tại 

Điểm a Khoản này. 
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c) Trường hợp chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra thông báo nộp tiền thuê đất và tổ 

chức kinh tế chưa nộp hoặc mới tạm nộp một phần tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước thì xử 

lý như sau: 

Tiền thuê đất đã tạm nộp (nếu có) được quy đổi ra diện tích đất đã nộp tiền thuê đất (đã hoàn 

thành nghĩa vụ tài chính) tại thời điểm bàn giao đất thực tế. Phần diện tích đất còn lại phải nộp 

tiền thuê đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm bàn giao đất thực tế (trường hợp được giao 

đất thực tế trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 thì giá đất tính thu tiền thuê đất được xác định tại 

thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2005) và xử lý việc chậm nộp tiền thuê đất đối với trường hợp 

này như sau: 

- Trường hợp việc chậm nộp tiền thuê đất có nguyên nhân chủ quan từ tổ chức kinh tế thì tổ 

chức kinh tế phải nộp số tiền tương đương tiền chậm nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp 

luật về quản lý thuế phù hợp với từng thời kỳ. 

- Trường hợp việc chậm nộp tiền thuê đất không có nguyên nhân chủ quan từ tổ chức kinh tế 

thì tổ chức kinh tế không phải nộp số tiền tương đương tiền chậm nộp tiền thuê đất. 

Khoản chậm nộp tiền thuê đất được tính từ thời điểm bàn giao đất thực tế tới thời điểm chính 

thức được thông báo nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ % thu tiền chậm nộp nghĩa vụ 

tài chính theo quy định của pháp luật phù hợp với từng thời kỳ. 

d) Trường hợp chưa bàn giao đất thực tế nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền vẫn thông 

báo tiền thuê đất phải nộp và tổ chức kinh tế đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì coi như 

tạm nộp và xử lý như quy định tại Điểm b Khoản này. 

đ) Thời điểm bàn giao đất thực tế được xác định như sau: 

- Trường hợp giao đất đã giải phóng mặt bằng thì thời điểm bàn giao đất thực tế là thời điểm 

quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Trường hợp giao đất chưa giải phóng mặt bằng thì thời điểm bàn giao đất thực tế là thời điểm 

bàn giao đất đã giải phóng mặt bằng theo tiến độ giao đất ghi trong dự án đầu tư đã được duyệt; 

trường hợp thời điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng không đúng với tiến độ giao đất ghi 

trong dự án đầu tư được duyệt thì thời điểm bàn giao đất thực tế là thời điểm bàn giao đất đã 

giải phóng mặt bằng trên thực địa. 

Đối với dự án có thời gian giải phóng mặt bằng từ hai năm trở lên mà trong dự án được duyệt 

không xác định tiến độ giao đất thì việc bàn giao đất thực tế được thực hiện theo từng năm phù 

hợp với thực tế hoàn thành giải phóng mặt bằng trên thực địa. 

16. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 nhưng sau ngày 

01 tháng 7 năm 2014 mới nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản 

thì được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa không quá 03 năm kể từ 

ngày có Quyết định thuê đất hoặc thời điểm được bàn giao đất thực tế; người thuê đất phải nộp 

hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền để làm thủ tục miễn, giảm trước ngày 01 tháng 01 năm 2017, quá thời hạn này 

người thuê đất mới nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất thì chỉ được xét miễn tiền thuê đất cho 

thời gian còn lại (nếu có) tính từ thời điểm nộp hồ sơ theo quy định. Trường hợp đã nộp tiền 

thuê đất trong khoảng thời gian được miễn tiền thuê đất thì được trừ vào số tiền thuê đất phải 

nộp của những năm tiếp theo. 

17. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà tại Giấy 

chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phép đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp có ghi 

cụ thể mức ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất mà mức này đã được xác định đúng quy định của 

pháp luật về đầu tư; hoặc không ghi cụ thể mức miễn, giảm tiền thuê đất hoặc không thuộc 

trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phép đầu tư nhưng thuộc đối tượng 

và đáp ứng đủ các điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật tại thời 

điểm được Nhà nước cho thuê đất nhưng người thuê đất chậm làm thủ tục để được miễn, giảm 

thì nay tiếp tục được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật tại thời điểm được 
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Nhà nước cho thuê đất, người thuê đất phải nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất trước ngày 01 tháng 01 

năm 2017, quá thời hạn này người thuê đất mới nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất thì 

chỉ được xét miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian miễn, giảm tiền thuê đất còn lại (nếu có) 

tính từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. 

Trường hợp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền thuê đất cho 

thời gian còn lại đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2017, nay được xử lý lại theo quy định tại 

khoản này thì số tiền đã nộp tương ứng với thời gian không được xét miễn, giảm do chậm làm 

thủ tục sẽ được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp sau khi hết thời gian được miễn, giảm và được 

trừ vào các khoản nghĩa vụ tài chính khác phải nộp nếu đã hết thời hạn thuê đất mà vẫn chưa 

trừ hết. 

9. Bổ sung Khoản 5, Khoản 6 vào Điều 32 như sau: 

“5. Xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, khu chế xuất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm nhưng đã cho 

thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê 

trước ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

a) Đối với trường hợp đã được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 mà ba 

loại giấy tờ gồm: Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đất, Hợp 

đồng thuê đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (ký kết) không ghi nguyên tắc điều 

chỉnh đơn giá thuê đất hoặc tại một trong ba loại giấy tờ nêu trên có ghi nguyên tắc điều chỉnh 

đơn giá thuê đất nhưng đã thực hiện điều chỉnh lại theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 

số 142/2005/NĐ-CP và đã cho thuê lại đất theo hình thức thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho 

cả thời gian thuê trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì tiền thuê đất của doanh nghiệp kinh 

doanh kết cấu hạ tầng phải nộp theo quy định tại Khoản 2 Điều 210 Luật đất đai năm 2013 như 

sau: 

- Xác định, thu tiền thuê đất hàng năm cho thời gian thuê đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 

đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 theo đơn giá thuê đất đã được xác định theo đúng quy định 

hoặc theo đơn giá thuê đất đã tạm tính theo chính sách và giá đất tại thời điểm ban hành Thông 

báo tạm nộp tiền thuê đất và được quyết toán số tiền thuê đất theo số đã xác định hoặc đã tạm 

nộp. Trường hợp đang tạm nộp tiền thuê đất theo chính sách và giá đất trước ngày 01 tháng 01 

năm 2006 hoặc chưa xác định lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 

142/2005/NĐ-CP thì phải điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định pháp luật từng thời kỳ 

để xác định, thu nộp tiền thuê đất cho thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến ngày 31 

tháng 12 năm 2015. 

- Xác định, thu tiền thuê đất một lần cho khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến 

hết thời gian cho thuê lại đất. Số tiền này được xác định trên cơ sở diện tích đất cho thuê lại, 

thời gian cho thuê lại đất còn lại tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, đơn giá thuê đất hàng năm 

xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2006 và cộng thêm 

một khoản tiền tương đương với tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật từng thời kỳ đối 

với số tiền này tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến thời điểm nộp tiền vào ngân sách nhà 

nước đối với trường hợp đã cho thuê lại đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 hoặc tính từ thời 

điểm cho thuê lại đất đến thời điểm nộp tiền vào ngân sách nhà nước đối với trường hợp đã cho 

thuê lại đất từ sau ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

b) Đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 

2006 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 và đã cho thuê lại đất theo hình thức thuê đất thu 

tiền một lần cho cả thời gian thuê trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì tiền thuê đất của doanh 

nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng phải nộp theo quy định tại Khoản 2 Điều 210 Luật đất đai 

năm 2013 như sau: 
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- Xác định, thu nộp tiền thuê đất hàng năm từ thời điểm được Nhà nước cho thuê đất đến ngày 

31 tháng 12 năm 2015 theo đơn giá thuê đất đã được xác định theo đúng quy định hoặc theo 

đơn giá thuê đất đã tạm tính theo chính sách và giá đất tại thời điểm ban hành Thông báo tạm 

nộp tiền thuê đất và được quyết toán số tiền thuê đất theo số đã xác định hoặc đã tạm nộp. 

Trường hợp chưa xác định đơn giá thuê đất hoặc đang tạm nộp tiền thuê đất hàng năm nhưng 

chưa đúng chính sách và giá đất tại thời điểm ban hành Thông báo tạm nộp tiền thuê đất thì 

phải thực hiện xác định lại để thu nộp tiền thuê đất cho thời gian từ thời điểm được Nhà nước 

cho thuê đất đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. 

- Xác định, thu nộp tiền thuê đất một lần cho thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết 

thời gian cho thuê lại đất tương ứng với diện tích đã cho thuê lại như sau: 

+ Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong giai đoạn từ ngày 

01 tháng 01 năm 2006 đến trước ngày 01 tháng 10 năm 2009 (ngày Nghị định số 69/2009/NĐ-

CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) thì số tiền thuê đất phải nộp 

một lần được xác định bằng tiền thuê đất hàng năm tại thời điểm cho thuê lại đất nhân (x) số 

năm cho thuê lại đất (tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết thời gian cho thuê lại đất) và 

cộng thêm một khoản tiền tương đương với mức thu tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật 

về quản lý thuế từng thời kỳ tính từ thời điểm nhà đầu tư cho thuê lại đất đến thời điểm nộp 

tiền vào ngân sách nhà nước. 

+ Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong giai đoạn từ ngày 

01 tháng 10 năm 2009 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì số tiền thuê đất phải nộp một 

lần được xác định bằng số tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp giao đất có thu tiền sử 

dụng đất có cùng mục đích sử dụng đất và cùng thời hạn sử dụng đất (tính từ ngày 01 tháng 01 

năm 2016 đến hết thời gian cho thuê lại đất) theo chính sách và giá đất tại thời điểm cho thuê 

lại đất. 

c) Đối với trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để 

đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất 

mà một trong ba loại giấy tờ gồm: Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho 

thuê đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (ký kết) có ghi nguyên tắc 

điều chỉnh đơn giá thuê đất và chưa thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về 

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng đã cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức trả 

tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến 

trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng phải nộp 

cho Nhà nước số tiền thuê đất một lần được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điểm a, 

Điểm b Khoản này. 

d) Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất 

phải hoàn thành việc nộp số tiền thuê đất được xác định theo quy định tại Điểm a, Điểm b, 

Điểm c Khoản này trước ngày 31 tháng 12 năm 2016. Quá thời hạn này mà doanh nghiệp chưa 

hoàn thành việc nộp tiền thì bị xử lý bằng các biện pháp hành chính và thu tiền nộp tiền chậm 

nộp tính trên số tiền chưa nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

6. Việc xử lý đối với tiền đền bù, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm cả trường hợp tự thỏa thuận bồi thường hoặc tự nhận 

chuyển nhượng) mà người sử dụng đất đã chi trả theo quy định của pháp luật trước ngày 01 

tháng 7 năm 2004 được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê nhưng chưa 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo số tiền thuê đất phải nộp theo 

đúng quy định của pháp luật hoặc đã xác định nhưng chưa phù hợp với quy định của pháp luật 

tại thời điểm xác định phải xác định lại theo đúng quy định của pháp luật thì được trừ số tiền 

bồi thường về đất, hỗ trợ về đất theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
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duyệt hoặc giá trị quyền sử dụng đất theo mục đích đất nhận chuyển nhượng hợp pháp được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền xác định và phê duyệt (đối với trường hợp tự thỏa thuận bồi 

thường, tự nhận chuyển nhượng) tại thời điểm tự thỏa thuận, tự nhận chuyển nhượng (phân bổ 

thời gian thuê đất còn lại tương ứng với diện tích có tính thu tiền thuê đất và chưa hạch toán 

vào chi phí sản xuất kinh doanh) vào tiền thuê đất phải nộp và không vượt quá số tiền thuê đất 

phải nộp. 

b) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đã điều chỉnh lại đơn giá 

thuê đất theo chính sách và giá đất quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ hoặc phải điều chỉnh lại đơn giá thuê đất và thu tiền 

thuê đất theo quy định tại Khoản 8 Điều 15 Nghị định này thì được trừ số tiền bồi thường về 

đất, hỗ trợ về đất theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc giá 

trị quyền sử dụng đất theo mục đích đất nhận chuyển nhượng hợp pháp được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền xác định và phê duyệt (đối với trường hợp tự thỏa thuận bồi thường, tự nhận 

chuyển nhượng) tại thời điểm tự thỏa thuận, tự nhận chuyển nhượng (phân bổ cho thời gian 

thuê đất còn lại tương ứng với phần diện tích có thu tiền thuê đất và chưa được hạch toán vào 

chi phí sản xuất kinh doanh) vào tiền thuê đất phải nộp và không vượt quá số tiền thuê đất phải 

nộp. Số tiền được trừ vào tiền thuê phải nộp được quy đổi ra thời gian đã hoàn thành việc nộp 

tiền thuê đất hàng năm. Đơn giá thuê đất để thực hiện quy đổi áp dụng theo chính sách và giá 

đất tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

c) Trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định 

của pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 hoặc được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê 

đất hàng năm sau ngày 01 tháng 7 năm 2004, khi thực hiện chuyển sang giao đất có thu tiền sử 

dụng đất từ sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

xác định và thông báo số tiền sử dụng đất phải nộp theo đúng quy định của pháp luật hoặc đã 

xác định nhưng chưa phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm xác định phải xác định 

lại theo đúng quy định của pháp luật thì được trừ số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất theo 

phương án đã được phê duyệt hoặc giá trị quyền sử dụng đất theo mục đích đất nhận chuyển 

nhượng hợp pháp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và phê duyệt (đối với trường 

hợp tự thỏa thuận bồi thường, tự nhận chuyển nhượng) tại thời điểm tự thỏa thuận, tự nhận 

chuyển nhượng (phân bổ cho thời gian thuê đất còn lại tương ứng với phần diện tích có thu tiền 

sử dụng đất và chưa được hạch toán số tiền này vào chi phí sản xuất kinh doanh) vào tiền sử 

dụng đất và không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp”. 

10. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể điều này. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thực hiện 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2016. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị định này./. 

 Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 

trực thuộc TW; 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban 

của Đảng; 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

---------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 24/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014 

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về hồ sơ địa chính. 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về thành phần hồ sơ địa chính; hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký 

đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; nội dung hồ sơ địa chính; việc lập hồ sơ địa chính và lộ trình 

chuyển đổi hồ sơ địa chính từ dạng giấy sang dạng số; việc cập nhật, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa 

chính. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường các cấp; Văn

phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đối với nơi chưa thành lập 

Văn phòng đăng ký đất đai, công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là công 

chức địa chính cấp xã). 

2. Người sử dụng đất, người được Nhà nước giao quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với

đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hồ sơ địa chính là tập hợp tài liệu thể hiện thông tin chi tiết về hiện trạng và tình trạng pháp

lý của việc quản lý, sử dụng các thửa đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ yêu cầu quản lý 

nhà nước về đất đai và nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu (sau đây gọi là đăng ký lần đầu) là việc

thực hiện thủ tục lần đầu để ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý đất đối với một thửa đất vào hồ sơ địa 

chính. 

3. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là đăng ký biến động) là

việc thực hiện thủ tục để ghi nhận sự thay đổi về một hoặc một số thông tin đã đăng ký vào hồ 

sơ địa chính theo quy định của pháp luật. 

4. Giấy chứng nhận là tên gọi chung của các loại giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, bao

gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở. 

Điều 4. Thành phần hồ sơ địa chính 

1. Địa phương xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính được lập dưới dạng

số và lưu trong cơ sở dữ liệu đất đai, gồm có các tài liệu sau đây: 

a) Tài liệu điều tra đo đạc địa chính gồm bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai;
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b) Sổ địa chính; 

c) Bản lưu Giấy chứng nhận. 

2. Địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính gồm có: 

a) Các tài liệu quy định tại Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều này lập dưới dạng giấy và dạng số 

(nếu có); 

b) Tài liệu quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này được lập dưới dạng giấy hoặc dạng số; 

c) Sổ theo dõi biến động đất đai lập dưới dạng giấy. 

Điều 5. Nguyên tắc lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính 

1. Hồ sơ địa chính được lập theo từng đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. 

2. Việc lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính phải theo đúng trình tự, thủ tục hành chính theo 

quy định của pháp luật đất đai. 

3. Nội dung thông tin trong hồ sơ địa chính phải bảo đảm thống nhất với Giấy chứng nhận 

được cấp (nếu có) và phù hợp với hiện trạng quản lý, sử dụng đất. 

Điều 6. Trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: 

a) Tổ chức thực hiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai; 

b) Chỉ đạo thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai; lập, cập 

nhật và chỉnh lý biến động thường xuyên sổ địa chính và các tài liệu khác của hồ sơ địa chính ở 

địa phương. 

2. Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau: 

a) Thực hiện chỉnh lý biến động thường xuyên đối với bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai: 

b) Tổ chức lập, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính ngoài các tài liệu quy định tại 

Điểm a Khoản này; 

c) Cung cấp bản sao bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai (dạng số hoặc dạng giấy) 

cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) sử dụng. 

3. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc quy định tại Khoản 2 Điều 

này đối với các đối tượng sử dụng đất, được Nhà nước giao quản lý đất, sở hữu tài sản gắn liền 

với đất thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký. 

4. Địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất các cấp thực hiện các công việc theo quy định như sau: 

a) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi 

là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh) chủ trì tổ chức việc lập sổ địa chính; cung 

cấp tài liệu đo đạc địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai cho Văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền 

sử dụng đất cấp huyện); thực hiện cập nhật, chỉnh lý các tài liệu hồ sơ địa chính quy định tại 

Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều này đối với các thửa đất của các tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá 

nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;  

b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện cập nhật, chỉnh lý các tài liệu hồ 

sơ địa chính quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều này đối với các thửa đất của các hộ 

gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại 

Việt Nam; cung cấp bản sao bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã sử dụng. 

5. Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật, chỉnh lý bản sao tài liệu đo đạc địa chính, sổ địa chính, sổ 

mục kê đất đai đang quản lý theo quy định tại Thông tư này để sử dụng phục vụ cho yêu cầu 

quản lý đất đai ở địa phương. 

Điều 7. Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính 
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1. Hồ sơ địa chính làm cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu 

tài sản gắn liền với đất, xác định quyền và nghĩa vụ của người được Nhà nước giao quản lý đất 

theo quy định của pháp luật đất đai. 

2. Hồ sơ địa chính dạng giấy, dạng số đều có giá trị pháp lý như nhau. 

3. Trường hợp có sự không thống nhất thông tin giữa các tài liệu của hồ sơ địa chính thì phải 

thực hiện kiểm tra, đối chiếu các tài liệu trong hồ sơ địa chính và hồ sơ thủ tục đăng ký để xác 

định thông tin có giá trị pháp lý làm cơ sở chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính. 

4. Trường hợp thành lập bản đồ địa chính mới thay thế tài liệu, số liệu đo đạc đã sử dụng để 

đăng ký trước đây thì xác định giá trị pháp lý của thông tin như sau: 

a) Trường hợp đã cấp đổi Giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính mới thì xác định giá trị pháp 

lý thông tin theo kết quả cấp đổi Giấy chứng nhận; 

b) Trường hợp chưa cấp đổi Giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính mới thì xác định như sau: 

- Các thông tin về người sử dụng đất, thông tin về quyền sử dụng đất được xác định theo Giấy 

chứng nhận đã cấp; trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không thể hiện thông tin thì xác định 

theo sổ địa chính và hồ sơ thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; 

- Các thông tin về đường ranh giới (hình thể, kích thước cạnh thửa, tọa độ đỉnh thửa), diện tích 

của thửa đất được xác định theo bản đồ địa chính mới; trường hợp đường ranh giới thực tế của 

thửa đất trên bản đồ địa chính mới đã có biến động so với ranh giới thể hiện trên Giấy chứng 

nhận đã cấp thì thông tin pháp lý về đường ranh giới và diện tích sử dụng đất được xác định 

theo Giấy chứng nhận đã cấp. 

Chương II HỒ SƠ NỘP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI,  

TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

Điều 8. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 

1. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu gồm có: 

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK; 

b) Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng 

ký về quyền sử dụng đất; 

c) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, 

công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng 

đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng); 

d) Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở 

tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 theo Mẫu số 08/ĐK; 

đ) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài 

chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); 

e) Đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh 

thì ngoài giấy tờ quy định tại các Điểm a, b và d Khoản này phải có quyết định của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình; bản sao 

quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc 

phòng, an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội 

Biên phòng, trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà có tên đơn vị đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận; 
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g) Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng 

hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng 

hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà 

người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế. 

2. Trường hợp người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai mà chưa có nhu cầu được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

thì nộp hồ sơ gồm các giấy tờ theo quy định tại các Điểm a, d, e, g và bản sao giấy tờ quy định 

tại các Điểm b, c và đ Khoản 1 Điều này. 

Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai mà nay có nhu cầu được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì nộp đơn đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04/ĐK. 

3. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu 

không đồng thời là người sử dụng đất; đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của 

người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận gồm có: 

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK; 

b) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP; 

c) Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng); 

d) Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; 

đ) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài 

chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có). 

4. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất 

để quản lý gồm có: 

a) Đơn đăng ký theo Mẫu số 04/ĐK; 

b) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý (nếu có); 

c) Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (nếu có). 

5. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

mua nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán được thực hiện theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 72 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. 

Điều 9. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất 

1. Hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn 

điền đổi thửa” được nộp chung cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi đất nông nghiệp gồm 

có: 

a) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK của từng hộ gia đình, cá nhân; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp hoặc bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với 

trường hợp đất đang thế chấp tại tổ chức tín dụng; 

c) Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân; 

d) Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt; 

đ) Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án “dồn điền đổi thửa” (nếu có). 

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc 

trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp 
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vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng gồm có: 

a) Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng 

cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định. 

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người 

duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất của người thừa kế; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận 

chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư; 

d) Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển 

nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển 

nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn 

liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất. 

3. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gồm có: 

a) Văn bản thanh lý hợp đồng cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất hoặc hợp đồng cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất có xác nhận đã được thanh lý hợp đồng; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng 

đất của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao, khu kinh tế và trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất. 

4. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chuyển quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển 

quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy 

định: 

a) Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất mà có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên 

chuyển quyền không trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền, hồ sơ gồm: 

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

- Hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền đã lập theo quy định; 

b) Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất nhưng không lập hợp 

đồng, văn bản chuyển quyền theo quy định, hồ sơ gồm có: 

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

- Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có đủ chữ ký của bên 

chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền. 

5. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý 

nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để 

thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất 

hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, 

của nhóm người sử dụng đất, bao gồm: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 
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c) Một trong các loại giấy tờ gồm: Biên bản hòa giải thành (trường hợp hòa giải thành mà có 

thay đổi ranh giới thửa đất thì có thêm quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm 

quyền) hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo về đất đai theo quy định của pháp luật; văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thế chấp, 

góp vốn có nội dung thỏa thuận về xử lý tài sản thế chấp, góp vốn và văn bản bàn giao tài sản 

thế chấp, góp vốn theo thỏa thuận; quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi 

hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành có nội dung xác định người có quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; văn bản kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất theo yêu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản hoặc yêu cầu của 

Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án đã được thi hành; hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận 

phân chia hoặc hợp nhất hoặc chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất của tổ chức trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; 

hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất 

chung, nhóm chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất; 

d) Trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất của tổ chức phải có văn bản chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức theo quy định của pháp 

luật; trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất của hộ gia đình phải có sổ hộ khẩu kèm theo; trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ và chồng phải có sổ hộ khẩu hoặc giấy 

chứng nhận kết hôn hoặc ly hôn kèm theo. 

6. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do 

thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ 

nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử 

dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã 

đăng ký, cấp Giấy chứng nhận gồm có: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động: 

- Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với 

trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thay đổi họ, tên; 

- Bản sao sổ hộ khẩu đối với trường hợp thay đổi người đại diện là chủ hộ gia đình; văn bản 

thỏa thuận của hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với trường hợp thay đổi 

người đại diện là thành viên khác trong hộ; 

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh quân đội và sổ hộ khẩu hoặc giấy 

tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của 

người có tên trên Giấy chứng nhận; 

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp 

nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng 

nhận; 

- Văn bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với 

trường hợp cộng đồng dân cư đổi tên; 

- Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tình trạng sạt lở tự nhiên đối với trường 

hợp giảm diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất do sạt lở tự nhiên; 

- Chứng từ về việc nộp nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp có ghi 

nợ hoặc chậm nộp nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp người sử dụng đất được miễn giảm hoặc 

không phải nộp do thay đổi quy định của pháp luật; 

- Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi hạn chế về quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp có hạn 
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chế theo quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp có thay 

đổi hạn chế theo văn bản chuyển quyền sử dụng đất thì phải có văn bản chấp thuận thay đổi 

hạn chế của người có quyền lợi liên quan, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; 

- Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP thể hiện nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin về tài sản gắn 

liền với đất đã ghi trên Giấy chứng nhận. 

7. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền 

hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê 

đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, bao gồm: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Hợp đồng thuê đất đã lập; 

d) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài 

chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có). 

8. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau 

khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế 

thửa đất liền kề gồm có: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp của một bên hoặc các bên liên quan; 

c) Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập 

hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề; 

d) Sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề 

được quyền sử dụng hạn chế. 

9. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 

gồm có: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có 

thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án phù hợp thời gian xin gia hạn sử 

dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 

giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực 

hiện dự án đầu tư; 

d) Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có). 

10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, 

cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu gồm có: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

11. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất: 

a) Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

12. Hồ sơ nộp khi thực hiện đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp thực hiện theo quy định về 

đăng ký giao dịch đảm bảo. 

Trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thuê được Nhà nước cho thuê đất 

trả tiền thuê đất hàng năm và người sử dụng đất thuê, thuê lại đã trả tiền thuê đất một lần trước 

ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì hồ sơ đăng ký thế chấp phải có giấy tờ chứng minh chủ đầu tư đã 

nộp vào ngân sách số tiền thuê đất mà bên thuê, thuê lại đất đã trả một lần. 

Điều 10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng 
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1. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gồm có: 

a) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy 

chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo 

đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng. 

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có: 

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK; 

b) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong 

thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên 

phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ 

sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường 

hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân 

cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó. 

3. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp gồm có: 

a) Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện 

sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu công trình xây dựng đã cấp; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

4. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp không đúng quy định của 

pháp luật đất đai tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai theo quy định như sau: 

a) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện nội dung Giấy 

chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì nộp hồ sơ gồm: 

- Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định; 

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

b) Trường hợp cơ quan nhà nước phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì 

người được cấp Giấy chứng nhận nộp Giấy chứng nhận đã cấp theo quyết định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

Điều 11. Việc nộp giấy tờ khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận không được yêu 

cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp thêm các giấy tờ khác ngoài các 

giấy tờ phải nộp theo quy định tại các Điều 9 và 10 của Thông tư này. 

2. Khi nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy 

định tại Điều 100 của Luật Đất đai, các Điều 18, 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP (nếu có) để làm thủ tục đăng ký lần đầu hoặc đăng ký biến động theo quy định 

tại các Điều 8, 9 và 10 của Thông tư này thì người nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các hình 

thức sau: 

a) Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công 

chứng, chứng thực; 

b) Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và 

xác nhận vào bản sao; 

c) Nộp bản chính giấy tờ. 

2089



3. Trường hợp nộp bản sao giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều này thì khi 

nhận Giấy chứng nhận, người được cấp Giấy chứng nhận phải nộp bản chính các giấy tờ về 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho cơ quan trao Giấy chứng nhận để 

chuyển lưu trữ theo quy định của Thông tư này; trừ các giấy tờ là giấy phép xây dựng; quyết 

định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư. 

4. Khi nộp chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất để làm thủ 

tục cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động về đất đai, tài sản gắn liền với đất thì người 

nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các hình thức sau: 

a) Nộp bản sao đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, 

chứng thực; 

b) Nộp bản sao và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác 

nhận vào bản sao; 

c) Nộp bản chính (đối với trường hợp có 2 bản chính). 

Điều 12. Mẫu giấy tờ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 

1. Mẫu sổ sử dụng trong đăng ký gồm có: 

a) Sổ địa chính (điện tử): Mẫu số 01/ĐK; 

b) Sổ tiếp nhận và trả kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Mẫu số 02/ĐK; 

c) Sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất: Mẫu số 03/ĐK. 

2. Mẫu giấy tờ thực hiện thủ tục đăng ký lần đầu gồm có: 

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất: Mẫu số 04a/ĐK; 

b) Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất (kèm 

theo Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận): Mẫu số 04b/ĐK; 

c) Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng, người được quản lý (kèm 

theo Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận): Mẫu số 04c/ĐK; 

d) Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất (kèm theo Đơn đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận): Mẫu số 04d/ĐK; 

đ) Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất: Mẫu số 05/ĐK; 

e) Danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Mẫu số 06/ĐK; 

g) Phiếu lấy ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: Mẫu số 07/ĐK; 

h) Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo và bản thống kê 

các thửa đất: Mẫu số 08/ĐK. 

3. Mẫu giấy tờ thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định 

kèm theo Thông tư này gồm có: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất: Mẫu số 09/ĐK; 

b) Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất: Mẫu số 10/ĐK; 

c) Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất: Mẫu số 11/ĐK; 

d) Thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính: Mẫu số 12/ĐK; 

đ) Quyết định về việc gia hạn sử dụng đất của Ủy ban nhân dân: Mẫu số 13/ĐK. 

4. Nội dung, hình thức các mẫu sổ, văn bản, giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này 

được quy định chi tiết tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

5. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được sử dụng các mẫu quy định tại 

Khoản 2 và Khoản 3 Điều này trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

hoặc Tổng cục Quản lý đất đai để lập hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký. 
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Chương III NỘI DUNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH 

Điều 13. Nhóm dữ liệu về thửa đất 

Nhóm dữ liệu về thửa đất bao gồm các loại dữ liệu được xác định và thể hiện theo quy định 

như sau: 

1. Dữ liệu số hiệu thửa đất gồm có: 

a) Số tờ bản đồ là số thứ tự của tờ bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính trong phạm vi 

từng đơn vị hành chính cấp xã; 

b) Số thửa đất là số thứ tự của thửa đất trên mỗi tờ bản đồ hoặc bản trích đo địa chính có thửa 

đất đó; trường hợp bản trích đo địa chính có một thửa đất thì số hiệu thửa đất được ghi “01”. 

2. Dữ liệu địa chỉ thửa đất gồm: Số nhà, tên đường phố (nếu có); tên điểm dân cư (thôn, làng, 

ấp, bản, tổ dân phố,...) hoặc tên khu vực, xứ đồng (đối với thửa đất ngoài khu dân cư); tên đơn 

vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh nơi có thửa đất. 

3. Dữ liệu ranh giới thửa đất được thể hiện trên bản đồ địa chính gồm: Hình dạng, kích thước 

các cạnh thửa và tọa độ đỉnh thửa; đối với bản trích đo địa chính thì tối thiểu phải thể hiện hình 

dạng và kích thước các cạnh thửa đất. 

Việc xác định và thể hiện ranh giới thửa đất thực hiện theo quy định về thành lập bản đồ địa 

chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4. Dữ liệu diện tích thửa đất: Được xác định và thể hiện trên hồ sơ địa chính theo đơn vị mét 

vuông (m²), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

5. Dữ liệu về tài liệu đo đạc gồm: Tên tài liệu đo đạc đã sử dụng (bản đồ địa chính hoặc bản 

trích đo địa chính,...), ngày hoàn thành đo đạc. 

Điều 14. Nhóm dữ liệu về đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất 

Nhóm dữ liệu về đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất bao gồm các loại dữ liệu được 

xác định và thể hiện theo quy định như sau: 

1. Dữ liệu tên gọi đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất được xác định và thể hiện theo 

tên thường gọi ở địa phương (nếu có). Ví dụ: “Kênh Ba bò”, "Sông Sét". 

2. Dữ liệu số hiệu đối tượng chiếm đất nhưng không tạo thành thửa đất gồm: 

a) Số tờ bản đồ có đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất; 

b) Số hiệu của đối tượng chiếm đất trên từng tờ bản đồ, được đánh số theo quy định về thành 

lập bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Dữ liệu ranh giới của đối tượng được xác định và thể hiện trên bản đồ theo quy định về 

thành lập bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4. Dữ liệu diện tích được xác định và thể hiện cho từng đối tượng trên từng tờ bản đồ theo đơn 

vị m². 

Điều 15. Nhóm dữ liệu về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người 

quản lý đất 

Nhóm dữ liệu về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất bao 

gồm các loại dữ liệu được xác định và thể hiện theo quy định như sau: 

1. Dữ liệu mã đối tượng sử dụng đất, đối tượng sở hữu tài sản gắn liền với đất, đối tượng được 

Nhà nước giao quản lý đất được thể hiện trên sổ mục kê đất đai theo quy định về thống kê, 

kiểm kê đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Dữ liệu tên người sử dụng đất, tên chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, tên người quản lý đất 

được xác định và thể hiện theo quy định như sau: 

a) Đối với cá nhân thể hiện các thông tin: “Ông” hoặc “Bà”; họ và tên, năm sinh được ghi theo 

Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng minh quân đội nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân 

khác của người đó; trường hợp không có giấy chứng minh hoặc giấy tờ tùy thân khác thì xác 

định theo sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh của người đó. 
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Cá nhân nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài (kể cả trường hợp nhận thừa 

kế, tặng cho nhà, đất nhưng không thuộc đối tượng được mua nhà ở tại Việt Nam) phải ghi 

“Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch theo hộ chiếu của người đó; 

b) Đối với hộ gia đình sử dụng đất thể hiện các thông tin “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi 

họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a 

Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử 

dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình và 

cùng có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình. 

Trường hợp chủ hộ gia đình hoặc người đại diện khác của hộ gia đình có vợ hoặc chồng cùng 

có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi cả họ tên, năm sinh của người vợ hoặc 

chồng đó; 

c) Đối với hai vợ chồng có chung tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất thì thể hiện các thông tin: Họ và tên, năm sinh của cả vợ và chồng và quan hệ hôn nhân 

giữa hai người. 

Trường hợp có văn bản thỏa thuận của hai vợ chồng chỉ ghi tên vợ hoặc tên chồng (có chứng 

thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú) thì ghi tên một người theo văn bản 

thỏa thuận đó; 

d) Đối với tổ chức trong nước thì thể hiện tên gọi đầy đủ của tổ chức theo giấy tờ về việc thành 

lập, công nhận hoặc đăng ký kinh doanh của tổ chức (nếu có); 

đ) Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực 

hiện dự án đầu tư tại Việt Nam thì thể hiện tên gọi đầy đủ của pháp nhân thực hiện dự án đầu tư 

theo giấy phép đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh của pháp nhân đó; 

e) Đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thì thể hiện tên gọi đầy đủ của tổ chức 

theo văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất, cho thuê đất hoặc về việc 

thành lập, cho phép hoạt động của tổ chức hoặc theo văn bản đã ký kết giữa hai Chính phủ; 

g) Đối với cơ sở tôn giáo thì thể hiện tên gọi đầy đủ mà cơ sở tôn giáo đã đăng ký hoạt động 

được Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo của địa phương xác 

nhận; 

h) Đối với cộng đồng dân cư thì thể hiện tên gọi do cộng đồng dân cư xác định, được Ủy ban 

nhân dân cấp xã xác nhận; 

i) Đối với trường hợp có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài 

sản gắn liền với đất (gọi chung là nhóm người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất) thì 

thể hiện tên của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, g 

và h Khoản này. 

Trường hợp nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có văn bản thỏa 

thuận (được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật) cử người đại diện đứng 

tên thì thể hiện tên của người đại diện theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Khoản 

này; sau đó ghi thêm “là đại diện cho nhóm người sử dụng đất” hoặc “là đại diện cho nhóm chủ 

sở hữu tài sản gắn liền với đất” theo văn bản thỏa thuận đó; 

k) Trường hợp có nhiều người được thừa kế theo pháp luật nhưng chưa xác định được đầy đủ 

những người đó thì thể hiện tên của những người được nhận thừa kế đã được xác định; tiếp 

theo phải thể hiện “và một số người thừa kế khác chưa được xác định”; 

l) Trường hợp nhà chung cư để bán hoặc bán kết hợp cho thuê thì khi đăng ký chuyển nhượng 

căn hộ đầu tiên phải thể hiện thêm “Cùng với các chủ sở hữu căn hộ chung cư được thể hiện 

chi tiết tại phần đăng ký căn hộ chung cư”. 

Trường hợp chủ đầu tư đã bán hết diện tích nhà chung cư thì thể hiện “Của các chủ sở hữu căn 

hộ chung cư được thể hiện chi tiết tại phần đăng ký căn hộ chung cư”. 

3. Dữ liệu giấy tờ pháp nhân (đối với tổ chức) hoặc giấy tờ nhân thân (đối với cá nhân, người 

đại diện hộ gia đình) được thể hiện theo quy định như sau: 
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a) Đối với cá nhân, người đại diện hộ gia đình và vợ hoặc chồng của người đó phải thể hiện các 

thông tin về giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh quân đội nhân dân (nếu có) gồm: 

Tên giấy chứng minh (được viết tắt là GCMND hoặc GCMQĐ) và số của giấy chứng minh; 

trường hợp chưa có giấy chứng minh thì thể hiện thông tin về giấy khai sinh (tên và số giấy 

khai sinh); 

b) Đối với cá nhân nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài (mang quốc tịch 

nước ngoài) sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì phải thể hiện các thông tin: Tên giấy tờ (hộ chiếu); 

số, ngày cấp hộ chiếu và quốc tịch của người đó. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài vừa có quốc tịch Việt Nam vừa có quốc tịch nước ngoài thì được lựa chọn thể hiện thông 

tin theo hộ chiếu hoặc theo quy định tại Điểm a Khoản này; 

c) Đối với tổ chức trong nước phải thể hiện các thông tin: Loại giấy tờ; số, ngày ký, cơ quan ký 

giấy tờ làm cơ sở xác định tên gọi của tổ chức đó (như quyết định thành lập, quyết định công 

nhận hoặc giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức - nếu có); 

d) Đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thì thể hiện các thông tin: 

Tên giấy tờ pháp nhân (văn bản thành lập hoặc giấy phép hoạt động tại Việt Nam hoặc giấy 

phép đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh); số, ngày ký, cơ quan ký giấy tờ đó. 

4. Dữ liệu địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất 

được thể hiện theo quy định như sau: 

a) Dữ liệu địa chỉ được thể hiện gồm có: Số nhà hoặc số căn hộ (nếu có); tên ngõ, phố hoặc tên 

tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản; tên đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh; 

b) Đối với cá nhân, hộ gia đình thể hiện địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú; 

c) Đối với tổ chức thể hiện địa chỉ theo trụ sở chính mà tổ chức đó đăng ký; 

d) Đối với cá nhân nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở 

tại Việt Nam thể hiện theo địa chỉ tạm trú của người đó ở Việt Nam; 

đ) Đối với cộng đồng dân cư thể hiện địa chỉ nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư đó. 

5. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài được thừa kế hoặc tặng cho quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất nhưng không thuộc đối tượng được 

mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở 

thì phải thể hiện hạn chế quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 6 Điều 16 của Thông tư 

này. 

Điều 16. Nhóm dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất 

Nhóm dữ liệu về quyền sử dụng đất bao gồm các loại dữ liệu được xác định và thể hiện như 

sau: 

1. Dữ liệu hình thức sử dụng đất riêng, chung được thể hiện theo quy định như sau: 

a) Hình thức sử dụng đất riêng thể hiện đối với trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của 

một người sử dụng đất (là một cá nhân hoặc một hộ gia đình, một cộng đồng dân cư, một tổ 

chức trong nước, một cơ sở tôn giáo, một cá nhân nước ngoài, một tổ chức nước ngoài, một 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài), kể cả trường hợp quyền sử dụng đất chung của vợ và 

chồng; 

b) Hình thức sử dụng đất chung thể hiện đối với trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng 

chung của nhiều người sử dụng đất (gồm nhiều cá nhân không cùng một hộ gia đình hoặc nhiều 

hộ gia đình hoặc nhiều cặp vợ chồng hoặc nhiều tổ chức hoặc của cả cá nhân, hộ gia đình, tổ 

chức); 

c) Trường hợp thửa đất có phần diện tích thuộc quyền sử dụng chung của nhiều người sử dụng 

đất và có phần diện tích thuộc quyền sử dụng riêng của từng người sử dụng đất thì phải xác 

định, thể hiện từng phần diện tích đất sử dụng chung và thể hiện tên những người sử dụng đất 

chung đó kèm theo; ghi từng phần diện tích đất sử dụng riêng và ghi tên của người có quyền sử 

dụng đất riêng kèm theo. 
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2. Dữ liệu loại đất bao gồm tên gọi loại đất và mã (ký hiệu) của loại đất, được thể hiện theo quy 

định như sau: 

a) Loại đất được xác định và thể hiện bằng tên gọi trên sổ địa chính và bằng mã trên bản đồ địa 

chính và sổ mục kê đất đai cho từng thửa đất, đối tượng chiếm đất nhưng không tạo thành thửa 

đất; 

b) Loại đất thể hiện trên sổ địa chính theo mục đích sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê, 

công nhận quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc được Nhà nước giao 

quản lý đất. Trường hợp đăng ký đất đai lần đầu mà chưa được Nhà nước công nhận quyền sử 

dụng đất thì xác định và thể hiện theo loại đất hiện trạng đang sử dụng tại thời điểm đăng ký. 

Các loại đất thể hiện bao gồm: 

- Nhóm đất nông nghiệp gồm các loại: Đất chuyên trồng lúa nước; đất trồng lúa nước còn lại; 

đất trồng lúa nương; đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; đất 

rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối; đất nông nghiệp 

khác; 

- Nhóm đất phi nông nghiệp gồm các loại: Đất ở tại nông thôn; đất ở tại đô thị; đất xây dựng 

trụ sở cơ quan; đất quốc phòng; đất an ninh; đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp; đất xây 

dựng cơ sở văn hóa; đất xây dựng cơ sở y tế; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; đất xây 

dựng cơ sở thể dục thể thao; đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ; đất xây dựng cơ sở 

dịch vụ xã hội; đất xây dựng cơ sở ngoại giao; đất xây dựng công trình sự nghiệp khác; đất khu 

công nghiệp; đất cụm công nghiệp; đất khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm; đất giao thông; đất thủy lợi; đất có di tích lịch sử - văn hóa; đất có danh lam thắng 

cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; 

đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải; đất công trình công 

cộng khác; đất cơ sở tôn giáo; đất cơ sở tín ngưỡng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa hoặc đất làm 

nghĩa trang, nghĩa địa, nhà hỏa táng hoặc đất làm nhà hỏa táng hoặc đất làm nhà tang lễ; đất 

sông, ngòi, kênh, rạch, suối; đất có mặt nước chuyên dùng; đất phi nông nghiệp khác; 

- Nhóm đất chưa sử dụng thể hiện đối với trường hợp đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, 

gồm các loại: Đất bằng chưa sử dụng; đất đồi núi chưa sử dụng; núi đá không có rừng cây; 

c) Trường hợp loại đất hiện trạng sử dụng khác với loại đất theo mục đích sử dụng đất được 

Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

hoặc được Nhà nước giao quản lý đất thì thể hiện cả loại đất theo hiện trạng và loại đất được 

Nhà nước giao, cho thuê, công nhận, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc được Nhà 

nước giao quản lý đất vào sổ mục kê đất đai và bản đồ địa chính; 

d) Mã loại đất thể hiện trên sổ mục kê đất đai và bản đồ địa chính thực hiện theo quy định về 

bản đồ địa chính và được giải thích theo quy định về thống kê, kiểm kê đất đai của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

đ) Trường hợp thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất đồng thời 

vào nhiều mục đích khác nhau mà không phân biệt ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì thể 

hiện tất cả các mục đích sử dụng đất đó. Trường hợp thửa đất sử dụng vào nhiều mục đích mà 

trong đó có mục đích chính, mục đích phụ thì phải ghi chú thêm chữ “(là chính)” hoặc chữ “(là 

phụ)” sau từng mục đích. Ví dụ: “Đất trồng lúa (là chính); đất nuôi trồng thủy sản (là phụ)". 

Thửa đất có vườn ao gắn liền với nhà ở trong khu dân cư mà không được công nhận toàn bộ 

thửa đất là đất ở thì phải xác định diện tích theo từng mục đích: Đất ở và đất nông nghiệp theo 

hiện trạng đang sử dụng (là đất trồng cây hàng năm khác hoặc đất trồng cây lâu năm, đất nuôi 

trồng thủy sản). 

3. Dữ liệu thời hạn sử dụng đất được thể hiện như sau: 

a) Dữ liệu thời hạn sử dụng đất được xác định và thể hiện thống nhất với Giấy chứng nhận; 

2094



b) Trường hợp sử dụng đất có thời hạn thì thể hiện các thông tin: Ngày tháng năm hết hạn sử 

dụng đất; 

c) Trường hợp sử dụng đất ổn định lâu dài thì thể hiện là “Lâu dài”; 

d) Trường hợp thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận quyền sử dụng đất đồng 

thời vào nhiều mục đích mà từng mục đích sử dụng có thời hạn khác nhau thì thể hiện lần lượt 

thời hạn sử dụng tương ứng với từng mục đích; 

đ) Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở thuộc khu dân cư và diện tích đất ở 

được công nhận nhỏ hơn diện tích thửa đất thì thời hạn sử dụng đất đối với đất ở là “Lâu dài”; 

thời hạn sử dụng đối với đất vườn, ao không được công nhận là đất ở được xác định thời hạn 

theo quy định của Luật Đất đai đối với loại đất nông nghiệp hiện đang sử dụng; 

e) Trường hợp đăng ký đất đai mà chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận nhưng có giấy tờ về 

quyền sử dụng đất thì xác định và ghi thời hạn sử dụng đất theo giấy tờ đó; trường hợp không 

có giấy tờ hoặc có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng chưa xác định thời hạn thì thể hiện là 

“Chưa xác định”. Trường hợp đăng ký đất đai mà không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì 

thể hiện là “Tạm sử dụng”; 

g) Trường hợp thửa đất có nhiều phần diện tích có thời hạn sử dụng đất khác nhau thì phải xác 

định và thể hiện thời hạn sử dụng tương ứng với từng phần diện tích đó; 

h) Trường hợp đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý thì thể hiện theo văn bản giao quản lý 

đất; trường hợp không có văn bản giao quản lý đất hoặc văn bản giao quản lý đất không thể 

hiện thời hạn thì thể hiện là "Không xác định”. 

4. Dữ liệu nguồn gốc sử dụng đất được xác định, thể hiện bằng tên gọi và bằng mã theo quy 

định như sau: 

a) Trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì thể hiện tên gọi “Nhà 

nước giao đất không thu tiền sử dụng đất” và bằng mã “DG-KTT”; 

b) Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (kể cả trường hợp giao đất 

thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp mua căn hộ chung cư của nhà đầu tư được 

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và trường hợp được Ban quản lý khu công nghệ cao, 

khu kinh tế giao lại đất) thì thể hiện tên gọi “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất” và 

bằng mã “DG-CTT”; 

c) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (kể cả trường 

hợp thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc được Nhà nước công nhận quyền sử 

dụng đất theo hình thức thuê đất và trường hợp được Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh 

tế cho thuê đất trả tiền thuê một lần) thì thể hiện tên gọi “Nhà nước cho thuê đất trả tiền một 

lần” và bằng mã “DT-TML”; 

d) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm (kể cả trường hợp thuê đất thông 

qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình 

thức thuê đất và trường hợp được Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế cho thuê đất trả 

tiền hàng năm) thì thể hiện tên gọi “Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm” và bằng mã 

“DT-THN”; 

đ) Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo chế độ giao đất có thu tiền sử 

dụng đất (kể cả trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở và đất sản xuất, kinh doanh phi 

nông nghiệp mà không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận) thì thể hiện tên gọi 

“Công nhận quyền như giao đất có thu tiền sử dụng đất” và bằng mã “CNQ-CTT”; 

e) Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo chế độ giao đất không thu 

tiền thì thể hiện tên gọi “Công nhận quyền như giao đất không thu tiền sử dụng đất” và bằng 

mã “CNQ-KTT”; 

g) Trường hợp tách thửa, hợp thửa, cấp lại hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận thì thể hiện nguồn 

gốc sử dụng đất như đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu và được thể hiện theo quy định 

tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này. 
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Trường hợp đã đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thể hiện nguồn gốc sử dụng 

đất thì căn cứ vào hồ sơ cấp Giấy chứng nhận trước đây và quy định của pháp luật đất đai tại 

thời điểm đăng ký biến động, cấp đổi cấp lại Giấy chứng nhận để xác định và thể hiện nguồn 

gốc sử dụng đất theo quy định tại Thông tư này; 

h) Trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất thì lần lượt thể hiện hình thức nhận chuyển 

quyền (đối với trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng 

cho, nhận góp vốn) hoặc thể hiện “Nhận chuyển quyền” và căn cứ nhận chuyển quyền (đối với 

trường hợp trúng đấu giá, xử lý nợ thế chấp, giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại hoặc tố 

cáo, thực hiện quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, thực hiện quyết định thi hành 

án,...); tiếp theo thể hiện nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu và 

được thể hiện theo quy định tại Thông tư này. Các trường hợp nhận chuyển quyền được thể 

hiện mã chung “NCQ” kèm theo mã nguồn gốc như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu. Ví 

dụ: “Nhận chuyển nhượng đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất (NCQ-DG-KTT)”; 

“Nhận chuyển quyền do giải quyết tranh chấp đất Nhà nước giao có thu tiền (NCQ-DG-

CTT)”. 

Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích khác mà phải 

làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì thể hiện nguồn gốc sử dụng đất theo hình thức 

thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất; 

i) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất thì thể hiện như quy 

định đối với trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; trường hợp chuyển mục 

đích sử dụng đất mà phải nộp tiền thuê đất thì thể hiện như quy định đối với trường hợp Nhà 

nước cho thuê đất; trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử dụng 

đất và không phải chuyển sang thuê đất thì thể hiện như đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

trước khi chuyển mục đích sử dụng đất; 

k) Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê một lần của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế thì thể 

hiện “Thuê đất khu công nghiệp (hoặc cụm công nghiệp, khu chế xuất...) trả tiền một lần” và 

bằng mã “DT-KCN-TML”. 

Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê hàng năm của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế thì thể 

hiện “Thuê đất khu công nghiệp (hoặc cụm công nghiệp, khu chế xuất) trả tiền hàng năm” và 

bằng mã “DT-KCN-THN”; 

l) Trường hợp thửa đất gồm nhiều phần diện tích có nguồn gốc sử dụng đất khác nhau thì lần 

lượt thể hiện từng loại nguồn gốc và diện tích đất theo nguồn gốc đó; 

m) Trường hợp đăng ký đối với đất đang sử dụng mà người sử dụng đất không có giấy tờ pháp 

lý về nguồn gốc sử dụng đất và không có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều 

kiện cấp Giấy chứng nhận thì thể hiện nguồn gốc theo thực tế sử dụng gồm các thông tin: Thời 

điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đăng ký và lý do có đất sử dụng. Ví dụ: “Sử dụng đất 

từ năm 1984, do tự khai phá (hoặc do Ông cha để lại, do nhận chuyển nhượng, được Nhà nước 

giao không thu tiền...)”; 

n) Trường hợp đăng ký đất được Nhà nước giao để quản lý thì thể hiện “Nhà nước giao đất để 

quản lý” và bằng mã “DG-QL”. 

5. Dữ liệu nghĩa vụ tài chính được thể hiện theo quy định như sau: 

a) Dữ liệu nghĩa vụ tài chính thể hiện đối với các loại nghĩa vụ tài chính phải nộp gồm tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ; 

b) Nội dung dữ liệu được thể hiện trong các trường hợp như sau: 

- Trường hợp đã thực hiện nghĩa vụ tài chính thể hiện thông tin gồm: Loại nghĩa vụ tài chính 

phải nộp; số tiền phải nộp, số tiền đã nộp và ngày tháng năm nộp. Trường hợp Nhà nước cho 

thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì chỉ thể hiện: “Nộp tiền thuê đất hàng năm”; 
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- Trường hợp được miễn nghĩa vụ tài chính thì thể hiện loại nghĩa vụ tài chính phải nộp; số tiền 

phải nộp (nếu đã xác định); tiếp theo thể hiện “được miễn nộp tiền theo... (ghi tên và số hiệu, 

ngày ký và cơ quan ký văn bản miễn nộp tiền); 

- Trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì thể hiện loại nghĩa vụ tài chính không 

phải nộp; tiếp theo thể hiện “theo quy định tại... (ghi tên và số hiệu văn bản quy định); 

- Trường hợp được giảm nghĩa vụ tài chính thì thể hiện loại nghĩa vụ tài chính phải nộp; số tiền 

phải nộp; số tiền (hoặc mức % hoặc số năm) được giảm và căn cứ pháp lý (tên và số hiệu, ngày 

ký và cơ quan ký văn bản giảm nghĩa vụ tài chính); số tiền đã nộp, ngày tháng năm nộp (trừ 

trường hợp nộp tiền thuê đất hàng năm); 

c) Nội dung dữ liệu đối với trường hợp được nợ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước cần thể hiện 

gồm: Loại nghĩa vụ tài chính được nợ; số tiền nợ (bằng số và chữ) và văn bản pháp lý xác định 

số tiền nợ (tên văn bản, ngày ký, cơ quan thẩm quyền ký) đối với trường hợp đã được cơ quan 

có thẩm quyền thu nghĩa vụ tài chính xác định (nếu có). Ví dụ: “Nợ tiền sử dụng đất” hoặc 

“Nợ tiền sử dụng đất, số tiền: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) theo Thông báo số 

15/TB-CCT ngày 20/10/2013 của Chi cục thuế”. 

Trường hợp số tiền ghi nợ đã được xóa nợ theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định 

của cơ quan có thẩm quyền thu nghĩa vụ tài chính thì thể hiện loại nghĩa vụ tài chính được xóa 

nợ; số tiền nợ được xóa (nếu xóa một phần số tiền nợ); cơ sở pháp lý về việc xóa nợ (tên và số 

hiệu, ngày ký, cơ quan thẩm quyền ký văn bản). 

Trường hợp người sử dụng đất đã nộp đủ số tiền ghi nợ thì thể hiện loại nghĩa vụ tài chính đã 

hoàn thành; số tiền đã nộp; chứng từ nộp tiền (tên và số hiệu, ngày ký chứng từ nộp tiền). Ví 

dụ: “Đã nộp xong tiền sử dụng đất ghi nợ, số tiền nộp: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu 

đồng), theo Giấy nộp tiền số 006523 ngày 23/5/1998”; 

d) Trường hợp đăng ký đất đai mà chưa đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện 

được cấp Giấy chứng nhận thì thể hiện là “Chưa xác định”; 

đ) Trường hợp đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý thì thể hiện “Không xác định”. 

6. Dữ liệu về hạn chế quyền sử dụng đất được thể hiện phạm vi đất bị hạn chế và nội dung hạn 

chế quyền sử dụng đất như sau: 

a) Dữ liệu về hạn chế quyền sử dụng đất thể hiện đối với các trường hợp gồm: Thửa đất thuộc 

hành lang bảo vệ an toàn công trình; trong quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất hoặc giấy tờ về nhận chuyển quyền sử dụng có nội dung hạn chế quyền sử dụng 

đất so với quy định của pháp luật; trường hợp đăng ký đất đai nhưng không được Nhà nước 

công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài được thừa kế 

hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nhưng không thuộc đối 

tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; 

b) Phạm vi đất bị hạn chế quyền sử dụng đất cần thể hiện rõ là toàn bộ thửa đất hay một phần 

thửa đất. Trường hợp hạn chế quyền sử dụng trên một phần thửa đất thì ngoài việc thể hiện 

diện tích đất có hạn chế trong sổ địa chính, còn phải thể hiện vị trí, ranh giới phần đất có hạn 

chế trên bản đồ, sơ đồ thửa đất; 

c) Nội dung hạn chế quyền sử dụng đất thể hiện đối với các trường hợp như sau: 

- Trường hợp trong quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc các 

giấy tờ nhận chuyển quyền sử dụng đất có nội dung hạn chế quyền sử dụng đất thì thể hiện: 

“Thửa đất (hoặc Thửa đất có... m² (nếu một phần thửa có hạn chế))... (ghi nội dung hạn chế 

theo giấy tờ hiện có) theo... (ghi tên giấy tờ có nội dung hạn chế)”; 

- Trường hợp thửa đất hoặc một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình thì thể 

hiện: “Thửa đất (hoặc Thửa đất có... m² (nếu một phần thửa có hạn chế)) thuộc hành lang bảo 

vệ an toàn công trình... (ghi tên của công trình có hành lang bảo vệ)”; 

- Trường hợp đăng ký đất đai mà không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì thể 

hiện “Phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý”; 
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- Trường hợp cá nhân hoặc hai vợ chồng hoặc một trong hai người (vợ hoặc chồng) là người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài được thừa kế hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất nhưng không thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam và người 

đó chưa chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì khi đăng ký đất 

cho người đó phải thể hiện hạn chế (ghi tên người không thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở) 

là người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt 

Nam”; 

- Trường hợp thửa đất không có hạn chế thì thể hiện: 

7. Dữ liệu quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề được thể hiện đối với cả thửa đất 

được hưởng quyền sử dụng hạn chế và thửa đất cung cấp quyền sử dụng hạn chế như sau: 

a) Phần đăng ký của thửa đất được quyền sử dụng hạn chế trên thửa đất khác phải thể hiện 

“Được quyền... (ghi nội dung quyền sử dụng hạn chế) trên thửa đất số... theo... (ghi tên văn bản 

xác lập quyền được sử dụng hạn chế) ngày …/…/..”; 

b) Phần đăng ký của thửa đất bị hạn chế quyền sử dụng phải thể hiện: “Cho người sử dụng thửa 

đất số... được... (ghi nội dung quyền sử dụng hạn chế) trên thửa đất... (ghi số hiệu thửa đất của 

bên bị hạn chế quyền sử dụng) theo... (ghi tên văn bản xác lập quyền được sử dụng hạn chế) 

ngày …/…/…”; 

c) Trường hợp có giới hạn quyền sử dụng hạn chế trên một phần diện tích thửa đất thì ngoài 

việc thể hiện nội dung hạn chế trên sổ địa chính còn phải thể hiện vị trí, diện tích được quyền 

sử dụng hạn chế trên bản đồ, sơ đồ thửa đất; 

d) Trường hợp thửa đất không có hạn chế đối với thửa đất liền kề thì thể hiện: “-/-”. 

Điều 17. Nhóm dữ liệu về tài sản gắn liền với đất 

Nhóm dữ liệu về tài sản gắn liền với đất được xác định và thể hiện bao gồm: 

1. Loại tài sản, được thể hiện như sau: 

a) Trường hợp nhà ở thì thể hiện loại nhà: Nhà ở riêng lẻ, Nhà chung cư, …; 

b) Trường hợp công trình xây dựng thì thể hiện tên công trình theo dự án đầu tư hoặc quy 

hoạch xây dựng chi tiết hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy phép xây dựng của cấp có thẩm 

quyền. 

Trường hợp công trình có nhiều hạng mục khác nhau thì lần lượt thể hiện tên từng hạng mục 

chính của công trình theo quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 

hoặc giấy phép xây dựng hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư; 

c) Trường hợp rừng sản xuất là rừng trồng thì thể hiện “Rừng sản xuất là rừng trồng”; 

d) Trường hợp tài sản là cây lâu năm thì thể hiện “Cây lâu năm”. 

2. Đặc điểm của tài sản, được thể hiện như sau: 

a) Đối với nhà ở riêng lẻ thì thể hiện các thông tin gồm: 

- Diện tích xây dựng: Thể hiện diện tích mặt bằng chiếm đất của nhà ở tại vị trí tiếp xúc với 

mặt đất theo mép ngoài tường bao của nhà bằng số Ả Rập theo đơn vị m², được làm tròn số đến 

một chữ số thập phân; 

- Số tầng: Thể hiện tổng số tầng của nhà; 

- Diện tích sàn: Thể hiện bằng số Ả Rập theo đơn vị m², được làm tròn số đến một chữ số thập 

phân. Đối với nhà ở một tầng thì thể hiện diện tích mặt bằng sàn xây dựng của nhà đó. Đối với 

nhà ở nhiều tầng thì thể hiện tổng diện tích mặt bằng sàn xây dựng của các tầng; 

- Kết cấu nhà ở: Thể hiện loại vật liệu xây dựng (gạch, bê tông, gỗ...), các kết cấu chủ yếu là 

tường, khung, sàn, mái. Ví dụ: “Tường, khung, sàn bằng bê tông cốt thép; mái ngói”; 

- Cấp hạng: Xác định và thể hiện theo quy định phân cấp nhà ở của pháp luật về nhà ở, pháp 

luật về xây dựng; 

b) Đối với nhà chung cư, nhà hỗn hợp của một chủ sở hữu đăng ký khi chưa bán căn hộ thì thể 

hiện như nhà ở riêng lẻ quy định tại Điểm a Khoản này, trong đó diện tích sàn thể hiện tổng 

diện tích sàn xây dựng của nhà chung cư. 
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Trường hợp chủ đầu tư đăng ký để cấp Giấy chứng nhận cho riêng từng căn hộ thì đăng ký cho 

từng căn hộ vào phần đăng ký căn hộ chung cư theo quy định tại Khoản 6 Điều này; tại phần 

đăng ký thửa đất làm nhà chung cư chỉ thể hiện phần diện tích sàn mà chủ đầu tư giữ lại sử 

dụng và diện tích các hạng mục mà chủ đầu tư có quyền sử dụng chung với các chủ căn hộ; 

c) Đối với công trình xây dựng khác không phải là nhà ở thì thể hiện các thông tin theo từng 

hạng mục công trình chính như sau: 

- Diện tích xây dựng: Thể hiện diện tích mặt bằng chiếm đất của công trình tại vị trí tiếp xúc 

với mặt đất theo mép ngoài tường bao công trình bằng số Ả Rập theo đơn vị m², được làm tròn 

số đến một chữ số thập phân. Đối với công trình ngầm thì thể hiện diện tích mặt bằng xây dựng 

của công trình; 

- Diện tích sàn (hoặc công suất) được thể hiện theo quy định như sau: 

+ Đối với công trình dạng nhà thì thể hiện như quy định đối với nhà ở riêng lẻ tại Điểm a 

Khoản này; 

+ Đối với công trình kiến trúc khác thì thể hiện công suất của công trình theo quyết định đầu tư 

hoặc dự án đầu tư được duyệt hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư. Ví dụ: “Nhà 

máy nhiệt điện: 3.000 MW, sân vận động: 20.000 ghế”; 

- Kết cấu: Thể hiện loại vật liệu xây dựng các kết cấu chủ yếu là tường, khung, sàn, mái. Ví dụ: 

“Tường gạch; khung và sàn bê tông cốt thép; mái tôn”; 

- Số tầng: Thể hiện tổng số tầng đối với công trình dạng nhà; trường hợp công trình không phải 

dạng nhà thì thể hiện bằng dấu “-/-”; 

d) Đối với rừng sản xuất là rừng trồng thể hiện như sau: 

- Loại cây rừng: Thể hiện loại cây rừng được trồng chủ yếu; trường hợp trồng hỗn hợp nhiều 

loại cây thì ghi lần lượt từng loại cây chủ yếu; 

- Diện tích có rừng: Thể hiện diện tích có rừng thuộc quyền sở hữu của người được cấp Giấy 

chứng nhận bằng số Ả Rập theo đơn vị m²; 

- Nguồn gốc tạo lập thể hiện như sau: 

+ Trường hợp rừng được Nhà nước giao có thu tiền thì thể hiện “Được Nhà nước giao có thu 

tiền, theo hồ sơ giao rừng số... (ghi số hiệu hồ sơ giao rừng lưu trữ tại cơ quan quản lý nhà 

nước về lâm nghiệp - nếu có)”; 

+ Trường hợp rừng được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không thu 

tiền thì thể hiện “Được Nhà nước giao không thu tiền, theo hồ sơ giao rừng số... (ghi số hiệu hồ 

sơ giao rừng lưu trữ tại cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp - nếu có)”; 

+ Trường hợp rừng do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận tự trồng bằng nguồn vốn không có 

nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì thể hiện “Rừng tự trồng”; 

+ Trường hợp rừng có nhiều nguồn gốc đối với từng phần diện tích khác nhau thì lần lượt thể 

hiện từng loại nguồn gốc và diện tích rừng theo từng nguồn gốc kèm theo; 

đ) Đối với tài sản là cây lâu năm thể hiện như sau: 

- Loại cây trồng: Thể hiện loại cây lâu năm được trồng; trường hợp trồng hỗn hợp nhiều loại 

cây lâu năm thì thể hiện lần lượt các loại cây lâu năm chủ yếu; 

- Diện tích: Thể hiện diện tích trồng cây lâu năm thuộc quyền sở hữu của người được cấp Giấy 

chứng nhận bằng số Ả Rập theo đơn vị m². 

3. Chủ sở hữu: Thể hiện các thông tin về chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất như quy định tại 

Điều 15 của Thông tư này. 

4. Hình thức sở hữu được thể hiện như sau: 

Thể hiện hình thức “Sở hữu riêng” đối với trường hợp tài sản thuộc sở hữu của một chủ; thể 

hiện hình thức “Sở hữu chung” đối với trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của nhiều chủ; 

trường hợp tài sản có phần sở hữu riêng và có phần sở hữu chung thì thể hiện lần lượt từng 

hình thức sở hữu và diện tích tương ứng với từng hình thức sở hữu đó. Ví dụ: “Sở hữu riêng 
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250,5m²; sở hữu chung 80,5m²”; trường hợp tài sản có nhiều phần sở hữu chung của các chủ 

khác nhau thì thể hiện tên của các chủ sở hữu kèm theo từng phần diện tích sở hữu chung. 

5. Thời hạn sở hữu được thể hiện như sau: 

a) Trường hợp mua nhà ở hoặc tài sản khác có thời hạn theo quy định của pháp luật thì thể hiện 

ngày tháng năm hết hạn được sở hữu theo hợp đồng mua bán hoặc theo quy định của pháp luật 

về nhà ở; 

b) Trường hợp sở hữu tài sản gắn liền với đất trên đất thuê, mượn của người sử dụng đất khác 

thì thể hiện ngày tháng năm kết thúc thời hạn thuê, mượn; 

c) Các trường hợp khác không xác định thời hạn sở hữu tài sản thì thể hiện: “-/-”. 

6. Đối với tài sản là căn hộ, văn phòng, cơ sở dịch vụ - thương mại trong nhà chung cư, nhà 

hỗn hợp được bán cho bên mua thì thể hiện như sau: 

a) Tên tài sản: 

- Trường hợp tài sản là căn hộ chung cư thì thể hiện “Căn hộ chung cư số …”; 

- Trường hợp tài sản là văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ trong nhà chung cư, nhà ở hỗn 

hợp thì thể hiện tên gọi theo mục đích sử dụng thực tế ghi trong hợp đồng mua bán. Ví dụ: 

“Trung tâm thương mại”, “Văn phòng làm việc”; 

b) Thuộc nhà chung cư: Thể hiện tên của nhà chung cư, nhà hỗn hợp và địa chỉ (số nhà, tên 

đường phố (nếu có); và tên đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh) nơi có nhà chung cư, 

nhà hỗn hợp…; 

c) Chủ sở hữu: Thể hiện các thông tin về chủ sở hữu căn hộ như quy định tại Điều 15 của 

Thông tư này; 

d) Diện tích sàn căn hộ: Thể hiện diện tích sàn của căn hộ, văn phòng, cơ sở dịch vụ, thương 

mại (gọi chung là căn hộ) theo hợp đồng mua bán đã ký hoặc bản vẽ hoàn công đối với trường 

hợp của chủ đầu tư; đơn vị thể hiện bằng số Ả Rập theo đơn vị m², được làm tròn số đến một 

chữ số thập phân; 

đ) Hình thức sở hữu căn hộ: Thể hiện hình thức “Sở hữu riêng” đối với trường hợp căn hộ 

thuộc sở hữu của một chủ; thể hiện hình thức “Sở hữu chung” đối với trường hợp căn hộ thuộc 

sở hữu chung của nhiều chủ; trường hợp căn hộ có phần sở hữu riêng và có phần sở hữu chung 

thì thể hiện như sau: “Sở hữu riêng:... m² (ghi diện tích sàn căn hộ và tên chủ có quyền sở hữu 

riêng kèm theo), sở hữu chung:... m² (ghi diện tích sàn căn hộ thuộc sở hữu chung)”; 

e) Hạng mục sở hữu chung ngoài căn hộ: Thể hiện lần lượt từng hạng mục mà chủ căn hộ được 

sở hữu chung với các chủ căn hộ khác và diện tích kèm theo từng hạng mục (nếu có) theo hợp 

đồng mua bán căn hộ chung cư. Ví dụ: “Hành lang chung 120m², phòng họp cộng đồng 100m², 

cầu thang máy”; 

g) Thời hạn sở hữu: 

- Thể hiện đối với trường hợp mua nhà ở có thời hạn theo quy định của pháp luật về nhà ở, 

thông tin thể hiện là ngày tháng năm hết hạn được sở hữu theo hợp đồng mua bán hoặc theo 

quy định của pháp luật về nhà ở; 

- Các trường hợp khác còn lại thì thể hiện: “-/-”. 

Điều 18. Nhóm dữ liệu tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất 

Nhóm dữ liệu tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất được xác định và thể hiện, bao gồm: 

1. Dữ liệu về tình hình đăng ký thể hiện các thông tin như sau: 

a) Thời điểm nhận hồ sơ đăng ký: Thể hiện ngày tháng năm cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận 

hồ sơ đăng ký đã hợp lệ; 

b) Thời điểm đăng ký vào sổ địa chính: Thể hiện ngày tháng năm Văn phòng đăng ký đất đai 

hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các 

cấp (sau đây gọi là cơ quan đăng ký đất đai) ghi nội dung đăng ký vào sổ địa chính; 
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c) Số thứ tự của hồ sơ thủ tục đăng ký theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 30 của Thông tư 

này. 

2. Dữ liệu giấy tờ pháp lý về nguồn gốc và sự thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất thể hiện các thông tin như sau: 

a) Các loại giấy tờ pháp lý gồm: 

- Giấy tờ pháp lý về nguồn gốc sử dụng đất gồm quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; quyết định giao quản lý đất hoặc giấy tờ pháp lý khác 

quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; 

- Giấy tờ pháp lý về nguồn gốc sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại các Điều 31, 32, 33 

và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; 

- Hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

theo quy định của pháp luật; 

- Văn bản về việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, tài sản gắn liền với đất của cơ 

quan có thẩm quyền đã có hiệu lực thi hành; văn bản về trúng đấu giá quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận về quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề; 

- Giấy chứng nhận cũ đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận; 

b) Dữ liệu về giấy tờ pháp lý gồm tên loại giấy tờ; số, ký hiệu và ngày ký, tên cơ quan ký đối 

với giấy tờ do cơ quan nhà nước cấp hoặc một trong các bên liên quan là cơ quan nhà nước ký; 

c) Trường hợp đăng ký có nhiều loại giấy tờ pháp lý về nguồn gốc sử dụng đất và sở hữu tài 

sản gắn liền với đất thì thể hiện loại tài liệu làm căn cứ trực tiếp để đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận hoặc đăng ký biến động; 

d) Trường hợp không có giấy tờ pháp lý về nguồn gốc sử dụng đất thì thể hiện “Không có giấy 

tờ pháp lý về nguồn gốc”. 

3. Dữ liệu Giấy chứng nhận được thể hiện theo quy định như sau: 

a) Dữ liệu về Giấy chứng nhận được thể hiện đối với Giấy chứng nhận đã cấp cho người sử 

dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp Giấy chứng nhận đã thu hồi. 

Trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì thể hiện theo Giấy chứng nhận mới cấp đổi, 

cấp lại. Giấy chứng nhận cũ đã cấp sẽ được cập nhật vào loại dữ liệu quy định tại Điểm a và 

Điểm b Khoản 2 Điều này; 

b) Nội dung dữ liệu gồm số phát hành (số seri của Giấy chứng nhận) và số vào Sổ cấp Giấy 

chứng nhận; 

c) Trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận thì thể hiện: “Không đủ điều kiện cấp giấy”. 

Trường hợp người sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì thể hiện: “Chưa đề 

nghị cấp giấy”. 

Trường hợp đất được giao quản lý thì thể hiện: “Không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng 

nhận”. 

Điều 19. Nhóm dữ liệu về sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn 

liền với đất 

Nhóm dữ liệu về sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất bao 

gồm các loại dữ liệu được xác định và thể hiện theo quy định như sau: 

1. Dữ liệu thời điểm đăng ký biến động thể hiện: Ngày tháng năm cập nhật, chỉnh lý biến động 

vào sổ địa chính. 

2. Dữ liệu nội dung biến động thể hiện đối với từng trường hợp như sau: 

a) Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thì thể hiện: “Cho... (ghi tên và địa chỉ 

bên thuê, thuê lại) thuê (hoặc thuê lại)... m² đất, theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng 

ký)”. 
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Trường hợp cho thuê tài sản gắn liền với đất thì thể hiện: “Cho... (ghi tên và địa chỉ bên thuê) 

thuê... m² (ghi tên loại tài sản gắn liền với đất cho thuê và diện tích cho thuê nếu có), theo hồ 

sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Trường hợp chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế 

xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất thì thể hiện: “Cho... 

(ghi tên và địa chỉ bên thuê, thuê lại) thuê (hoặc thuê lại) thửa đất (hoặc lô) số..., diện tích... m², 

được cấp GCN số seri... và số vào sổ cấp GCN..., theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng 

ký)”. 

Trường hợp xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất thì thể hiện: “Đã xóa nội dung đăng ký cho thuê, cho thuê lại... (ghi tài sản cho 

thuê) ngày …/…/… theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

b) Trường hợp đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì thể hiện: 

“Thế chấp bằng... (ghi tên tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất 

hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất hình thành 

trong tương lai) tại... (ghi tên và địa chỉ của bên nhận thế chấp) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ 

thủ tục đăng ký)”. 

Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất thì thể hiện: “Nội dung đăng ký thế chấp ngày có thay đổi... (ghi cụ thể nội dung 

trước và sau khi có thay đổi) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Trường hợp xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì thể hiện: 

“Xóa nội dung đăng ký thế chấp ngày …/…/... theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

c) Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bằng hình thức chuyển đổi, 

chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn đối với toàn bộ thửa đất thì thể hiện: “Nhận chuyển 

nhượng (hoặc chuyển đổi, nhận thừa kế,...) của... (ghi tên và địa chỉ của bên chuyển quyền) 

theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

d) Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận trong hợp 

đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải 

quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân 

dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết 

quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với toàn bộ thửa đất thì thể hiện: “Nhận chuyển quyền 

theo... (ghi căn cứ như: Thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định giải quyết 

tranh chấp đất đai,...) của... (ghi tên và địa chỉ của bên chuyển quyền) theo hồ sơ số... (ghi mã 

hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

đ) Trường hợp chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất, một phần tài sản gắn liền với đất 

trong các trường hợp quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản này mà tạo thành các thửa đất mới 

thì tại phần đăng ký của bên chuyển quyền thể hiện thông tin: “Đã tách thành các thửa đất số... 

(ghi lần lượt số thửa đất mới) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Các thửa đất mới tách được đăng ký vào các trang sổ mới. Tại phần ghi sự thay đổi trên trang 

đăng ký đối với thửa đất mới của bên chuyển quyền được ghi: “Tách từ thửa đất số... (ghi số 

thửa đất trước khi tách ra) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. Tại phần ghi sự 

thay đổi trên trang đăng ký đối với thửa đất mới của bên nhận chuyển quyền thể hiện: “Nhận 

chuyển nhượng (hoặc chuyển đổi, nhận thừa kế,...) ... (ghi quyền sử dụng đất hoặc loại tài sản 

chuyển quyền) của... (ghi tên và địa chỉ của bên chuyển quyền), tách ra từ thửa đất số... (ghi số 

thửa đất trước khi tách ra để chuyển quyền), theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Trường hợp chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất, một phần tài sản gắn liền với đất mà 

phần diện tích còn lại không thay đổi số hiệu thửa đất thì tại phần ghi sự thay đổi trên trang 

đăng ký của bên chuyển quyền thể hiện: “Chuyển nhượng (hoặc chuyển đổi, nhận thừa kế,...)... 

(ghi loại tài sản chuyển quyền), cho... (ghi tên và địa chỉ của người nhận chuyển quyền), diện 

tích... m² (đối với tài sản là nhà thì ghi diện tích xây dựng và diện tích sàn sử dụng), có số thửa 
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mới là ...(ghi số thửa đất mới tách ra để chuyển quyền) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục 

đăng ký); diện tích còn lại là... m², có số thửa là...”; 

e) Trường hợp xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì thể 

hiện: “Xóa nội dung đăng ký góp vốn ngày .../.../… theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng 

ký)”; 

g) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc 

của chồng thành của chung vợ và chồng thì thể hiện: “Chuyển quyền... (ghi tên tài sản chuyển 

quyền) của... (ghi tên người đã chuyển quyền) thành của chung hai vợ chồng ông... và bà... (ghi 

tên của hai vợ chồng) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký”; 

h) Trường hợp phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình cho thành 

viên hộ gia đình hoặc của nhóm người cùng sở hữu, sử dụng cho thành viên nhóm người đó 

theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật thì tại trang đăng ký của thửa đất trước khi 

phân chia thể hiện: “Phân chia... (ghi tên tài sản phân chia) cho... (ghi tên và địa chỉ của người 

được phân chia), thửa đất số... (ghi số hiệu thửa đất được chia tách), diện tích... m² (ghi diện 

tích tài sản được phân chia); diện tích còn lại là... m², số thửa là... (nếu có thay đổi) theo hồ sơ 

số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

Trường hợp tạo thành các thửa đất mới sau khi phân chia thì tại trang đăng ký của các thửa đất 

mới thể hiện: “Được phân chia... (ghi tên tài sản phân chia) của... (ghi tên hộ gia đình hoặc 

nhóm người sử dụng đất trước khi phân chia), tách ra từ thửa đất số... (ghi số thửa đất trước 

khi tách ra để chuyển quyền) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

i) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đổi tên hoặc thay đổi 

thông tin về giấy tờ pháp nhân, nhân thân hoặc địa chỉ thì thể hiện: “Người sử dụng đất (hoặc 

chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) ... (ghi nội dung thay đổi: Đổi tên, thay đổi giấy CMND, 

Giấy đăng ký kinh doanh,... địa chỉ) từ... thành... (ghi thông tin trước và sau khi thay đổi) theo 

hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

k) Trường hợp chuyển đổi hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thành doanh nghiệp tư nhân của hộ 

gia đình, cá nhân đó hoặc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp mà không thuộc trường hợp 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thể hiện: “Người 

sử dụng đất (hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) đổi tên từ... thành... (ghi tên và giấy tờ 

pháp nhân trước và sau khi chuyển đổi) do... (ghi hình thức thành lập hoặc chuyển đổi loại 

hình doanh nghiệp) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

l) Trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư để bán, để bán kết hợp cho thuê và đã được 

cấp Giấy chứng nhận đối với đất thì khi đăng ký chuyển nhượng căn hộ đầu tiên, tại trang đăng 

ký của chủ đầu tư thể hiện: “Thửa đất có... m² (ghi phần diện tích thuộc quyền sử dụng chung 

của các chủ căn hộ theo quy định của pháp luật) đã chuyển sang hình thức sử dụng chung”. 

Trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư đã đăng ký cấp Giấy chứng nhận chung cho các 

căn hộ thì mỗi lần đăng ký bán căn hộ thể hiện: “Đã bán căn hộ số... theo hồ sơ số... (ghi mã hồ 

sơ thủ tục đăng ký)”; 

m) Trường hợp thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề thì thể hiện như sau: 

- Trường hợp thay đổi quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề thì tại trang đăng ký của thửa đất 

thuộc bên trao và bên nhận quyền sử dụng hạn chế được ghi “Quyền sử dụng hạn chế thửa đất 

liền kề đã đăng ký ngày .../.../… có thay đổi... (ghi nội dung thay đổi) theo... (ghi tên văn bản 

về sự thay đổi quyền hạn chế) ngày …/…/…”; 

- Trường hợp chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề thì tại trang đăng ký của thửa 

đất thuộc bên trao và bên nhận quyền sử dụng hạn chế được ghi “Quyền sử dụng hạn chế thửa 

đất liền kề đăng ký ngày …/…/… đã chấm dứt... (ghi nội dung thay đổi) theo... (ghi tên văn 

bản về sự thay đổi quyền hạn chế) ngày …/…/…”; 

n) Trường hợp thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên toàn bộ thửa đất thì ghi “Sạt lở tự nhiên cả 

thửa đất số... theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 
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Trường hợp sạt lở tự nhiên một phần thửa đất thì thể hiện: “Sạt lở tự nhiên... m² theo hồ sơ số... 

(ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

o) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thì thể hiện: “Chuyển mục đích sử dụng từ đất... 

thành đất... (ghi mục đích sử dụng trước và sau khi được chuyển); nguồn gốc sử dụng đất 

chuyển thành...; thời hạn sử dụng đến...(ghi nguồn gốc và thời hạn sau khi chuyển mục đích có 

thay đổi nếu có) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất dẫn đến tách thửa thì thể hiện: “Thửa 

đất đã tách thành các thửa... (ghi số hiệu các thửa đất mới hình thành), chuyển mục đích sử 

dụng thửa đất số... diện tích... m² (ghi số hiệu và diện tích thửa đất chuyển mục đích sử dụng) 

thành đất... (ghi mục đích sử dụng sau khi được chuyển), theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục 

đăng ký)”. 

Tại trang đăng ký của thửa đất mới hình thành nhưng không chuyển mục đích sử dụng đất thì 

thể hiện: “Được tách từ thửa đất số... (ghi số thửa đất trước khi tách) theo hồ sơ số... (ghi mã 

hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Tại trang đăng ký của thửa đất mới hình thành mà chuyển mục đích sử dụng đất thì thể hiện: 

“Tách từ thửa đất số... (ghi số thửa đất trước khi tách), chuyển mục đích sử dụng từ... thành 

đất... (ghi mục đích sử dụng trước và sau khi được chuyển) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ 

tục đăng ký)”; 

p) Trường hợp gia hạn sử dụng đất thì thể hiện: “Gia hạn sử dụng đất đến ngày theo Quyết định 

số... ngày theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Trường hợp đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng thì thể hiện: “Tiếp 

tục sử dụng đất đến ngày …/.../… theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

q) Trường hợp người sử dụng đất chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu 

tiền sử dụng đất hoặc chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả 

tiền một lần hoặc chuyển từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sang hình thức giao 

đất có thu tiền hay thuê đất thì thể hiện: “Chuyển hình thức sử dụng từ... sang hình thức ... (ghi 

hình thức sử dụng đất cụ thể trước và sau khi được chuyển) từ ngày .../…/... theo hồ sơ số... 

(ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

r) Trường hợp thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất đã đăng ký thì thể hiện: “… (ghi tên 

tài sản thay đổi) đã thay đổi... (ghi nội dung thông tin trước khi thay đổi và sau khi thay đổi) 

theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Trường hợp đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất thì thể hiện “Chứng nhận bổ sung quyền 

sở hữu... (ghi tên tài sản chứng nhận bổ sung) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

s) Trường hợp thay đổi đối với những hạn chế về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì 

thể hiện: “Hạn chế về... (ghi nội dung hạn chế có thay đổi) đã thay đổi... (ghi nội dung thay đổi 

hoặc bị bãi bỏ của hạn chế đó) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

t) Trường hợp phát hiện có sai sót, nhầm lẫn về nội dung thông tin trong hồ sơ địa chính, Giấy 

chứng nhận thì thể hiện: “Nội dung... (ghi nội dung có sai sót) có sai sót, được đính chính lại 

là... (ghi thông tin được sửa chữa lại) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

u) Trường hợp thu hồi đất thì thể hiện: “Nhà nước thu hồi đất theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ 

tục đăng ký)”. 

Trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì thể hiện: “Nhà nước thu hồi... m², diện tích 

còn lại là... m² có số hiệu thửa là…, tài sản gắn liền với đất còn lại là…, theo hồ sơ số... (ghi 

mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

v) Trường hợp hợp thửa thì thể hiện: “Hợp với các thửa đất số... (ghi số thứ tự các thửa đất cũ 

hợp thành thửa đất mới) thành thửa đất số... (ghi số thứ tự thửa đất mới hợp thành) theo hồ sơ 

số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. Tại trang đăng ký của thửa đất mới thì thể hiện: “Hợp từ 

các thửa đất số... (ghi số thứ tự các thửa đất cũ hợp thành thửa đất mới) theo hồ sơ số... (ghi 

mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 
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Trường hợp tách thửa thì thể hiện: “Tách thành các thửa đất số... (ghi lần lượt số thứ tự thửa 

đất được tách ra từ thửa đất cũ), theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. Tại trang 

đăng ký của thửa đất mới được tách thì thể hiện: “Tách từ thửa đất số... (ghi số thửa đất trước 

khi tách ra để chuyển quyền) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

y) Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận thì thể hiện: “Cấp đổi từ GCN cũ số... (ghi số phát 

hành và số vào sổ của giấy chứng nhận cũ), số vào sổ... theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục 

đăng ký)”; 

z) Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất thì thể hiện như sau: 

- Khi người sử dụng khai báo mất Giấy chứng nhận thì thể hiện: “Khai báo mất Giấy chứng 

nhận ngày …/…/…”; 

- Khi cấp lại Giấy chứng nhận bị mất thì thể hiện: “Cấp lại GCN từ GCN bị mất số... (ghi số 

phát hành và số vào sổ của giấy chứng nhận cũ), số vào sổ... theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ 

tục đăng ký)”; 

w) Trường hợp đo đạc lại cho riêng thửa đất mà có thay đổi số thửa, diện tích thửa đất thì thể 

hiện: “... (ghi loại thông tin có thay đổi) thay đổi từ... (ghi thông tin trước khi thay đổi) thành... 

(thể hiện lần lượt các thông tin có thay đổi) do đo đạc lại ngày... theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ 

thủ tục đăng ký)”. 

Ví dụ: Trường hợp đo đạc mà có thay đổi số thửa 30 thành số 115, diện tích thửa đất thay đổi 

từ 600m² thành 650m² thì ghi: “Số thửa đất thay đổi từ số 30 thành số 115; diện tích thay đổi 

từ 600m² thành 650m² do đo đạc lại ngày 15 tháng 10 năm 2013”. 

Trường hợp thay đổi tên đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính theo quyết định của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thể hiện: “Đổi tên... (ghi tên đơn vị hành chính trước thay 

đổi) thành... (ghi tên mới của đơn vị hành chính)”. 

Ví dụ: Trường hợp thay đổi tên đơn vị hành chính huyện Từ Liêm thành quận Bắc Từ Liêm thì 

ghi: “Tên huyện thay đổi từ huyện Từ Liêm thành quận Bắc Từ Liêm”. 

3. Dữ liệu mã hồ sơ thủ tục đăng ký là mã để tra cứu hồ sơ thủ tục đăng ký biến động, thể hiện 

bằng 03 bộ mã số đặt liên tiếp nhau có dấu “chấm” ngăn cách dưới dạng (ST.MB.TB), trong 

đó: 

- ST là số thứ tự của hồ sơ thủ tục đăng ký theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 30 của 

Thông tư này; 

- MB là mã của loại hình biến động được thể hiện bằng ký hiệu theo quy định tại Phụ lục số 02 

ban hành kèm theo Thông tư này; 

- TB là số thứ tự đăng ký biến động của mỗi hồ sơ thủ tục đăng ký đã lập theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 23, được thể hiện bằng 03 chữ số, bắt đầu từ số 001. 

Chương IV LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH 

Điều 20. Lập bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai 

1. Bản đồ địa chính là thành phần của hồ sơ địa chính; thể hiện vị trí, ranh giới, diện tích các 

thửa đất và các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất; được lập để đăng ký đất đai, cấp 

Giấy chứng nhận và các nội dung khác của quản lý nhà nước về đất đai. 

2. Sổ mục kê đất đai là sản phẩm của việc điều tra, đo đạc địa chính, để tổng hợp các thông tin 

thuộc tính của thửa đất và các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất gồm: Số hiệu tờ 

bản đồ, số hiệu thửa đất, diện tích, loại đất, tên người sử dụng đất và người được giao quản lý 

đất để phục vụ yêu cầu quản lý đất đai. 

3. Bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai được lập dưới dạng số và được lưu giữ trong cơ sở dữ 

liệu địa chính để sử dụng cho quản lý đất đai ở các cấp; được in ra giấy để sử dụng ở những nơi 

chưa hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính hoặc chưa có điều kiện để khai thác sử 

dụng bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai dạng số. 

4. Việc đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai được thực hiện theo quy định 

về bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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5. Trường hợp chưa đo đạc lập bản đồ địa chính thì được sử dụng các loại tài liệu đo đạc khác 

để thực hiện đăng ký đất đai theo quy định như sau: 

a) Nơi có bản đồ giải thửa thì phải kiểm tra, đo đạc chỉnh lý biến động ranh giới thửa đất, loại 

đất cho phù hợp hiện trạng sử dụng và quy định về loại đất, loại đối tượng sử dụng đất theo 

Thông tư này để sử dụng; 

b) Nơi có bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông 

thôn thì phải kiểm tra, chỉnh lý cho phù hợp hiện trạng sử dụng đất và biên tập lại nội dung 

theo quy định về bản đồ địa chính để sử dụng; 

c) Trường hợp không có bản đồ giải thửa hoặc bản đồ quy hoạch xây dựng chi tiết thì thực hiện 

trích đo địa chính để sử dụng theo quy định về bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

Điều 21. Lập Sổ địa chính 

1. Sổ địa chính được lập để ghi nhận kết quả đăng ký, làm cơ sở để xác định tình trạng pháp lý 

và giám sát, bảo hộ các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất, người được Nhà nước giao quản lý đất theo quy định của pháp luật đất đai. 

2. Nội dung sổ địa chính bao gồm các dữ liệu sau: 

a) Dữ liệu về số hiệu, địa chỉ, diện tích của thửa đất hoặc đối tượng chiếm đất không tạo thành 

thửa đất; 

b) Dữ liệu về người sử dụng đất, người được Nhà nước giao quản lý đất; 

c) Dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất; 

d) Dữ liệu về tài sản gắn liền với đất (gồm cả dữ liệu về chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất); 

đ) Dữ liệu tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, 

quyền quản lý đất; 

e) Dữ liệu về sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

3. Sổ địa chính được lập ở dạng số, được Thủ trưởng cơ quan đăng ký đất đai ký duyệt bằng 

chữ ký điện tử theo quy định và được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu địa chính theo Mẫu số 01/ĐK 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và chưa có điều kiện lập sổ địa chính 

dạng số theo quy định tại Thông tư này thì tiếp tục cập nhật vào sổ địa chính dạng giấy đang sử 

dụng theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; nội 

dung thông tin ghi vào sổ theo hướng dẫn sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

Điều 22. Bản lưu Giấy chứng nhận 

1. Bản lưu Giấy chứng nhận dạng số được quét từ bản gốc Giấy chứng nhận trước khi trao cho 

người sử dụng đất để lưu trong cơ sở dữ liệu địa chính. 

2. Địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì lập hệ thống bản lưu Giấy chứng nhận 

ở dạng giấy, bao gồm: 

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản màu trắng) được cơ quan có thẩm quyền ký để lưu 

theo quy định tại Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 và Quyết 

định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

b) Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (bản màu xanh) được cơ quan 

có thẩm quyền ký để lưu theo quy định tại Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của 

Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị; 

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

được sao để lưu theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT và Thông tư số 

23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

d) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình 

xây dựng do người sử dụng đất nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động được sao theo hình 

thức sao y bản chính, đóng dấu của cơ quan đăng ký đất đai tại trang 1 của bản sao Giấy chứng 

nhận để lưu. 

3. Khi xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính mà chưa quét bản gốc Giấy chứng nhận thì quét bản 

lưu Giấy chứng nhận quy định tại Khoản 2 Điều này; khi thực hiện đăng ký biến động thì quét 

bản gốc Giấy chứng nhận để thay thế. 

Điều 23. Hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất 

1. Hồ sơ thủ tục đăng ký được tập hợp để lưu trữ và tra cứu khi cần thiết bao gồm: 

a) Các giấy tờ do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp khi đăng ký lần 

đầu và đăng ký biến động; 

b) Các giấy tờ do các cơ quan có thẩm quyền lập trong quá trình thực hiện các công việc của 

thủ tục: Kiểm tra hồ sơ; công khai hồ sơ và thẩm tra, xác minh theo ý kiến phản ánh đối với nội 

dung công khai (đối với trường hợp đăng ký lần đầu); xác định và thu nghĩa vụ tài chính liên 

quan đến đăng ký lần đầu và đăng ký biến động theo quy định. 

2. Hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này ở dạng giấy được tập hợp thành hồ sơ thủ tục đăng ký 

cho từng thửa đất (kể cả hồ sơ đăng ký tài sản gắn liền với đất của chủ sở hữu không đồng thời 

là người sử dụng đất), từng căn hộ chung cư. 

Trường hợp đăng ký lần đầu mà người sử dụng đất đề nghị cấp chung một Giấy chứng nhận 

cho nhiều thửa đất theo quy định thì lập một hồ sơ thủ tục đăng ký chung cho các thửa đất đó. 

Trường hợp đăng ký chung cho nhiều thửa đất mà không cấp Giấy chứng nhận thì lập một hồ 

sơ thủ tục đăng ký chung cho các thửa đất đó. 

Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà chia tách thửa để tạo thành nhiều thửa đất 

mới thì lập riêng hồ sơ thủ tục đăng ký cho từng thửa đất mới tách. 

Trường hợp đăng ký hợp thửa đất thì lập hồ sơ thủ tục đăng ký cho thửa đất mới hợp trên cơ sở 

hợp nhất các hồ sơ thủ tục đăng ký của các thửa đất trước khi hợp thửa. 

3. Địa phương đã triển khai thực hiện đăng ký điện tử thì hồ sơ thủ tục đăng ký quy định tại 

Khoản 1 Điều này được lập dưới dạng số và lưu trong cơ sở dữ liệu đất đai. 

4. Địa phương đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhưng chưa thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ 

đăng ký dạng số thì các giấy tờ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này được lập dưới dạng số 

và lưu trong cơ sở dữ liệu đất đai. 

5. Địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên cơ sở số hóa hồ sơ địa chính dạng giấy thì 

thực hiện quét, lưu trong cơ sở dữ liệu địa chính đối với các giấy tờ sau đây: 

a) Giấy tờ pháp lý về nguồn gốc và sự thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Thông tư này; 

b) Trích lục bản đồ địa chính; 

c) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính và các giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền về việc 

miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất. 

Điều 24. Lộ trình xây dựng, chuyển đổi hồ sơ địa chính sang dạng số 

1. Đối với địa phương đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì hoàn thiện hồ sơ địa chính dạng 

số theo quy định tại Thông tư này xong trước năm 2016. 

2. Lộ trình chuyển đổi hồ sơ địa chính dạng giấy sang hồ sơ địa chính dạng số thực hiện theo 

quy định về lộ trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Chương V CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH 

Điều 25. Tài liệu hồ sơ địa chính phải cập nhật, chỉnh lý biến động và căn cứ cập nhật, 
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Các tài liệu hồ sơ địa chính phải cập nhật, chỉnh lý biến động và căn cứ cập nhật, chỉnh lý trong 

các trường hợp biến động được thực hiện theo quy định như sau: 

STT 
Trường hợp cập 

nhật, chỉnh lý 

Tài liệu phải 

cập nhật, 

chỉnh lý 

Căn cứ để cập nhật, chỉnh lý 

1 

Đăng ký quyền sử 

dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền 

với đất lần đầu 

- Bản đồ địa 

chính và sổ 

mục kê đất 

đai; 

- Sổ địa chính 

- Hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đã được 

kiểm tra thẩm định ở các cấp; 

- Giấy chứng nhận đã cấp; 

- Hồ sơ giao đất, cho thuê đất; đấu giá quyền 

sử dụng đất. 

2 

Đăng ký đất đai 

được Nhà nước 

giao quản lý 

- Bản đồ địa 

chính và sổ 

mục kê đất 

đai; 

- Sổ địa chính 

- Hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đã được 

kiểm tra thẩm định ở các cấp; 

- Hồ sơ giao đất để quản lý 

3 

Đăng ký biến động 

trừ trường hợp quy 

định tại các Điểm 

4, 5, 6 và 9 của 

Bảng này 

- Bản đồ địa 

chính và sổ 

mục kê đất 

đai; 

- Sổ địa chính 

- Giấy chứng nhận đã cấp hoặc xác nhận thay 

đổi; 

- Hồ sơ thủ tục đăng ký biến động đã được 

kiểm tra đủ điều kiện quy định 

4 

Đăng ký cho thuê, 

cho thuê lại quyền 

sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn 

liền với đất 

- Sổ địa chính 
- Hồ sơ thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại 

đã kiểm tra đủ điều kiện quy định 

5 

Xác lập hoặc thay 

đổi, chấm dứt 

quyền sử dụng hạn 

chế thửa đất liền kề 

- Sổ địa chính 

- Hồ sơ về việc xác lập hoặc thay đổi, chấm 

dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề; 

- Giấy chứng nhận đã xác nhận việc xác lập 

hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn 

chế thửa đất liền kề 

6 

Đăng ký thế chấp, 

xóa đăng ký thế 

chấp, đăng ký thay 

đổi nội dung thế 

chấp quyền sử 

dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền 

với đất 

- Sổ địa chính 

- Giấy chứng nhận đã xác nhận đăng ký thế 

chấp, xóa đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi 

nội dung thế chấp; 

- Hồ sơ thủ tục đăng ký thế chấp, xóa đăng ký 

thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp 

đã kiểm tra đủ điều kiện quy định 

7 

Cấp lại, cấp đổi 

Giấy chứng nhận 

(trừ trường hợp quy 

định tại Điểm 8 của 

Bảng này) 

- Sổ địa chính 

- Giấy chứng nhận đã cấp lại; 

- Hồ sơ thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng 

nhận bị mất đã kiểm tra đủ điều kiện quy định 

8 

Trường hợp cấp đổi 

Giấy chứng nhận 

do đo đạc lại, dồn 

điền đổi thửa 

- Sổ địa chính; 

- Bản đồ địa 

chính và sổ 

mục kê đất đai 

- Giấy chứng nhận cấp đổi; 

- Hồ sơ thủ tục đăng ký cấp đổi Giấy chứng 

nhận bị mất đã kiểm tra đủ điều kiện quy định 

9 Nhà nước thu hồi - Bản đồ địa - Giấy chứng nhận thu hồi hoặc đã chỉnh lý 
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đất chính và sổ 

mục kê đất 

đai; 

- Sổ địa chính 

diện tích thu hồi; 

- Hồ sơ thu hồi đất 

10 

Đính chính nội 

dung Giấy chứng 

nhận 

- Sổ địa chính 

- Giấy chứng nhận đã được đính chính; 

- Biên bản kiểm tra xác định nội dung sai sót 

trên Giấy chứng nhận đã cấp 

11 

Thu hồi Giấy 

chứng nhận đã cấp 

(trừ trường hợp 

Nhà nước thu hồi 

đất) 

- Bản đồ địa 

chính và sổ 

mục kê đất 

đai; 

- Sổ địa chính 

- Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có); 

- Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp, 

quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp; 

- Hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi Giấy chứng 

nhận đã kiểm tra đủ điều kiện quy định 

12 

Thay đổi mục đích 

sử dụng đất hiện 

trạng mà chưa đăng 

ký biến động theo 

quy định 

- Bản đồ địa 

chính và sổ 

mục kê đất đai 

- Hồ sơ thanh tra, kiểm tra sử dụng đất hàng 

năm; 

- Tài liệu điều tra, kiểm kê đất đai đã được 

nghiệm thu công nhận 

13 

Thay đổi thông tin 

thửa đất do đo đạc 

lập bản đồ địa 

chính mà người sử 

dụng đất không cấp 

đổi Giấy chứng 

nhận 

- Sổ địa chính 
- Bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai đã 

được kiểm tra nghiệm thu 

Điều 26. Trình tự, thời gian cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính 

1. Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thường xuyên, kể cả đăng ký lần đầu và 

đăng ký biến động, được cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính như sau: 

a) Nơi đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính số gắn với quá 

trình thực hiện thủ tục đăng ký theo trình tự: 

- Cập nhật thông tin đăng ký và quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có) sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; 

- Cập nhật kết quả chỉnh lý bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất và sổ mục kê đất 

đai đối với trường hợp phải đo đạc địa chính; 

- Cập nhật kết quả kiểm tra hồ sơ sau khi hoàn thành kiểm tra theo thẩm quyền; 

- Cập nhật thông tin về thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất sau khi nhận được 

chứng từ nộp nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản của cơ quan thẩm quyền về việc ghi nợ hoặc 

miễn, giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định; 

- Quét và nhập bổ sung thông tin vào hồ sơ địa chính về Giấy chứng nhận đã ký cấp hoặc đã 

xác nhận thay đổi; trường hợp đăng ký lần đầu và không có nhu cầu hoặc không đủ điều kiện 

hoặc không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận thì nhập bổ sung thông tin theo quy định 

đối với trường hợp không cấp Giấy chứng nhận; 

- Kiểm tra việc cập nhật, chỉnh lý; trích xuất vào sổ địa chính và ký duyệt trang sổ địa chính đã 

lập hoặc chỉnh lý; 

b) Nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì thực hiện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính 

theo quy định như sau: 

- Trường hợp đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc đăng ký biến động thì cập nhật, 

chỉnh lý hồ sơ địa chính và sao Giấy chứng nhận để lưu trước khi trao Giấy chứng nhận cho 

người được cấp; 
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- Trường hợp đăng ký đất đai lần đầu mà không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận thì cập 

nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm 

quyền về trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận; 

- Trường hợp đăng ký đất đai lần đầu mà người sử dụng đất không có nhu cầu cấp Giấy chứng 

nhận, đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý thì cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi 

hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ theo thẩm quyền. 

2. Trường hợp thu hồi đất thì căn cứ vào hồ sơ thu hồi đất đã được thực hiện (đã bàn giao đất 

trên thực địa) để thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo trình tự như sau: 

a) Chỉnh lý bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính thửa đất và chỉnh lý sổ mục kê đất đối 

với trường hợp thu hồi một phần thửa đất theo diện tích đất đã bàn giao trên thực địa; 

b) Xác nhận việc thu hồi vào Giấy chứng nhận đã cấp để lưu; trường hợp thu hồi một phần thửa 

đất thì quét hoặc sao Giấy chứng nhận đã xác nhận thu hồi đất để lưu; 

c) Cập nhật, chỉnh lý sổ địa chính. Nơi đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì kiểm tra việc 

cập nhật thông tin; trích xuất vào sổ địa chính và ký duyệt trang sổ địa chính đã chỉnh lý. 

3. Trường hợp được giao đất, cho thuê đất (kể cả thông qua đấu giá quyền sử dụng đất) thì cập 

nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi đã bàn giao đất trên thực địa theo trình tự: 

a) Kiểm tra, chỉnh lý bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính thửa đất và sổ mục kê đất đai 

cho thống nhất với hiện trạng bàn giao đất trên thực địa; 

b) Cập nhật thông tin đăng ký từ hồ sơ giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất đã 

thực hiện vào sổ địa chính; 

c) Quét hoặc sao và nhập bổ sung thông tin vào hồ sơ địa chính về Giấy chứng nhận đã ký để 

lưu trước khi trao cho người được cấp; 

d) Kiểm tra việc cập nhật thông tin, trích xuất vào sổ địa chính và ký duyệt trang sổ địa chính 

đã lập đối với nơi đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. 

4. Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất thì thực hiện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính 

gắn với quá trình thực hiện thủ tục theo trình tự: 

a) Cập nhật thông tin về tình trạng mất Giấy chứng nhận vào sổ địa chính sau khi tiếp nhận đơn 

đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận bị mất; 

b) Quét hoặc sao và nhập bổ sung thông tin vào hồ sơ địa chính về quyết định hủy Giấy chứng 

nhận bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận trước khi trao cho người được cấp; 

c) Kiểm tra việc cập nhật thông tin, trích xuất vào sổ địa chính và ký duyệt trang sổ địa chính 

đã chỉnh lý đối với nơi đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. 

5. Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc đính chính Giấy chứng nhận đã cấp thì cập nhật, 

chỉnh lý hồ sơ địa chính theo trình tự: 

a) Nơi đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì thực hiện cập nhật, chỉnh lý vào hồ sơ địa chính 

gắn với quá trình thực hiện thủ tục theo trình tự: 

- Nhập thông tin đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc đính chính Giấy chứng nhận; quét 

Giấy chứng nhận đã cấp sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp chưa quét; 

- Nhập kết quả kiểm tra hồ sơ sau khi hoàn thành kiểm tra theo thẩm quyền; 

- Quét và nhập bổ sung thông tin cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận đã được đính 

chính trước khi trao cho người được cấp; 

- Kiểm tra việc cập nhật thông tin, trích xuất vào sổ địa chính và ký duyệt trang sổ địa chính đã 

lập đối với nơi đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; 

b) Nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì thực hiện các công việc quy định tại Điểm a 

Khoản này sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc đính 

chính vào Giấy chứng nhận trước khi trao cho người được cấp. 

6. Việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với trường hợp quy định tại các Khoản 1, 3, 4 và 

5 Điều này phải hoàn thành trước khi trao Giấy chứng nhận cho người được cấp và trong thời 

gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ngày xác nhận thay 
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đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc ngày hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ đăng ký đối với 

trường hợp không có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký đất được giao quản lý; đối 

với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này phải hoàn thành trong thời gian không quá 05 

ngày làm việc kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa. 

Điều 27. Đồng bộ hóa dữ liệu hồ sơ địa chính ở các cấp 

1. Địa phương lập hồ sơ địa chính dạng số thì việc đồng bộ hóa dữ liệu của hồ sơ địa chính ở 

các cấp được thực hiện gắn với đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 

Sau khi cập nhật đồng bộ cơ sở dữ liệu địa chính đã tiếp nhận, cơ quan đăng ký đất đai phải 

thực hiện việc chiết xuất vào hồ sơ địa chính dạng số các dữ liệu đăng ký lần đầu bổ sung; dữ 

liệu đăng ký biến động từ cơ sở dữ liệu địa chính đã được cập nhật. 

2. Đồng bộ hóa dữ liệu của bản sao hồ sơ địa chính của cấp xã được thực hiện theo quy định 

như sau: 

a) Đối với đơn vị hành chính cấp xã sử dụng trực tiếp hồ sơ địa chính dạng số thông qua bằng 

đường truyền kết nối với cơ sở dữ liệu địa chính của tỉnh, huyện thì công chức địa chính cấp xã 

không phải thực hiện việc đồng bộ hóa dữ liệu. 

Trường hợp địa phương đã lập hồ sơ địa chính dạng số nhưng đơn vị hành chính cấp xã chưa 

khai thác sử dụng trực tiếp hồ sơ địa chính dạng số từ cơ sở dữ liệu địa chính của tỉnh, huyện 

thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp 

huyện thực hiện định kỳ việc chiết xuất, sao vào thiết bị nhớ các dữ liệu mới cập nhật, chỉnh lý 

trong kỳ gửi cho công chức địa chính cấp xã để cập nhật vào bản sao hồ sơ địa chính dạng số 

của xã. 

Thời gian định kỳ thực hiện việc chiết xuất, gửi dữ liệu cho cấp xã do Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện quy định cho phù hợp 

điều kiện từng xã nhưng không quá 15 ngày một lần. 

Công chức địa chính cấp xã phải thực hiện việc nhập dữ liệu mới cập nhật, chỉnh lý trong kỳ do 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện 

gửi đến vào bản sao hồ sơ địa chính dạng số của xã trong thời gian không quá 02 ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận để quản lý, sử dụng; 

b) Đối với những đơn vị hành chính cấp xã còn sử dụng hồ sơ địa chính dạng giấy thì trong 

thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với 

trường hợp biến động đã giải quyết, cơ quan đăng ký đất đai phải gửi thông báo cho công chức 

địa chính cấp xã cập nhật, chỉnh lý bản sao hồ sơ địa chính. 

Sau khi nhận được thông báo cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, công chức địa chính cấp xã 

thực hiện việc cập nhật chỉnh lý vào bản sao hồ sơ địa chính đang quản lý để sử dụng trong thời 

hạn không quá 03 ngày làm việc. 

Chương VI QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH 

Điều 28. Kiểm tra việc lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính 

1. Kiểm tra hồ sơ địa chính bao gồm: 

a) Kiểm tra sau khi xây dựng ban đầu trước khi đưa vào sử dụng; 

b) Kiểm tra trong quá trình cập nhật, chỉnh lý biến động. 

2. Nội dung kiểm tra hồ sơ địa chính bao gồm: 

a) Kiểm tra hình thức trình bày tài liệu hồ sơ địa chính; 

b) Kiểm tra tính thống nhất của từng thông tin giữa các tài liệu bao gồm: 

- Sự thống nhất của thông tin số hiệu thửa, diện tích, loại đất giữa tài liệu đo đạc sử dụng để 

đăng ký và sổ mục kê đất đai; 

- Sự thống nhất của thông tin mục đích sử dụng đất theo quy hoạch giữa sổ mục kê đất đai với 

bản đồ quy hoạch sử dụng đất; 
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- Sự thống nhất của thông tin số hiệu thửa, diện tích, loại đất giữa sổ địa chính và sổ mục kê đất 

đai; 

- Sự thống nhất của các thông tin đăng ký lần đầu giữa sổ địa chính với hồ sơ thủ tục đăng ký 

đất đai, tài sản gắn liền với đất và bản lưu Giấy chứng nhận hoặc bản quét Giấy chứng nhận lưu 

trong cơ sở dữ liệu địa chính (nếu có); 

- Sự thống nhất của các thông tin đăng ký biến động giữa hồ sơ thủ tục đăng ký biến động với 

sổ địa chính, bản lưu (hoặc bản quét) Giấy chứng nhận, tài liệu đo đạc sử dụng, sổ mục kê đất 

đai; 

- Sự thống nhất của việc chỉnh lý ranh giới, diện tích thửa đất giữa hồ sơ thủ tục đăng ký biến 

động đất đai với bản đồ địa chính (hoặc tài liệu đo đạc khác đã sử dụng để đăng ký); 

c) Kiểm tra tính đầy đủ nội dung của từng tài liệu hồ sơ bao gồm: 

- Kiểm tra số lượng thửa đất đã vào sổ mục kê đất đai; 

- Kiểm tra số lượng hồ sơ thủ tục đăng ký ban đầu, hồ sơ thủ tục đăng ký biến động về đất đai, 

tài sản gắn liền với đất đã được cập nhật, chỉnh lý vào sổ địa chính; 

- Kiểm tra số lượng bản quét của Giấy chứng nhận và các giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lưu trong cơ sở dữ liệu địa chính so với số lượng giấy tờ 

cùng loại hiện có; 

d) Nội dung kiểm tra việc đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai thực hiện theo 

quy định về bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Trách nhiệm và mức độ kiểm tra hồ sơ địa chính quy định như sau: 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, nghiệm thu chất lượng hồ sơ địa chính được lập ban 

đầu trước khi đưa vào sử dụng trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản này. 

Mức độ kiểm tra thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra, thẩm 

định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính; 

b) Cơ quan đăng ký đất đai có trách nhiệm: 

- Kiểm tra việc đo đạc chỉnh lý, chia tách thửa đất trên bản đồ địa chính; kiểm tra bản trích đo 

địa chính thửa đất hoặc các loại bản đồ khác hiện có dạng giấy, dạng số đối với nơi chưa có 

bản đồ địa chính trước khi sử dụng để đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp 

thuộc thẩm quyền; 

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính dạng số đã thực hiện. 

Địa phương chưa xây dựng hồ sơ địa chính dạng số thì tổ chức kiểm tra thường xuyên việc cập 

nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với tất cả các trường hợp đã đăng ký; 

c) Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh có trách 

nhiệm kiểm tra định kỳ việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính do Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện. Mức độ kiểm tra 

tối thiểu là 20% số trường hợp đã cập nhật, chỉnh lý; 

d) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp 

huyện có trách nhiệm kiểm tra tối thiểu 6 tháng một lần việc cập nhật, chỉnh lý bản sao hồ sơ 

địa chính do công chức địa chính cấp xã thực hiện. 

Điều 29. Phân cấp quản lý hồ sơ địa chính 

1. Quản lý hồ sơ địa chính dạng số: 

a) Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh chịu trách 

nhiệm quản lý hồ sơ địa chính dạng số của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

b) Đối với huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính mà chưa 

kết nối với cơ sở dữ liệu địa chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chịu trách 

nhiệm quản lý hồ sơ địa chính dạng số của địa phương. 

2. Phân cấp quản lý hồ sơ địa chính dạng giấy: 
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a) Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý các 

tài liệu gồm: 

- Bản lưu Giấy chứng nhận; sổ cấp Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân 

nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 

giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; 

- Hệ thống hồ sơ thủ tục đăng ký của các đối tượng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, thực hiện đăng 

ký đất đai; 

- Bản đồ địa chính và các loại bản đồ, tài liệu đo đạc khác đang sử dụng để đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận; 

- Hệ thống sổ địa chính đang sử dụng, được lập cho các đối tượng đăng ký thuộc thẩm quyền; 

- Hồ sơ địa chính đã lập qua các thời kỳ không sử dụng thường xuyên trong quản lý đất đai; 

b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp 

huyện quản lý các tài liệu gồm: 

- Bản lưu Giấy chứng nhận; sổ cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; 

- Hệ thống hồ sơ thủ tục đăng ký của các đối tượng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, thực hiện đăng 

ký đất đai; 

- Bản đồ địa chính và các loại bản đồ, tài liệu đo đạc khác sử dụng trong đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận; 

- Sổ địa chính được lập cho các đối tượng thuộc thẩm quyền đăng ký và sổ mục kê đất đai đang 

sử dụng trong quản lý đất đai đối với nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; 

c) Ủy ban nhân dân cấp xã (trực tiếp là công chức địa chính) quản lý bản sao bản đồ địa chính, 

sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ tiếp nhận và trả kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp 

nộp hồ sơ đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 

3) Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã 

chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cho việc bảo quản hồ sơ địa chính thuộc thẩm quyền 

quản lý của địa phương theo phân cấp. 

Điều 30. Bảo quản hồ sơ địa chính 

1. Hồ sơ địa chính dạng số được quản lý, bảo đảm an toàn cùng với việc quản lý bảo đảm an 

toàn cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai. 

2. Hồ sơ địa chính dạng giấy được bảo quản theo quy định như sau: 

a) Hồ sơ địa chính được phân nhóm tài liệu để bảo quản bao gồm: 

- Bản đồ địa chính; bản trích đo địa chính thửa đất; tài liệu đo đạc khác sử dụng để đăng ký đất 

đai; 

- Bản lưu Giấy chứng nhận; 

- Hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; 

- Sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ cấp Giấy chứng nhận; 

- Các tài liệu khác; 

b) Hệ thống hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định tại Khoản 2 Điều 23 

của Thông tư này được sắp xếp và đánh số thứ tự theo thứ tự thời gian ghi vào sổ địa chính của 

hồ sơ thủ tục đăng ký lần đầu; số thứ tự hồ sơ gồm 06 chữ số và được đánh tiếp theo số thứ tự 

của các hồ sơ đã lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Thời hạn bảo quản hồ sơ địa chính được quy định như sau: 

a) Bảo quản vĩnh viễn đối với các hồ sơ địa chính dạng số và thiết bị nhớ chứa hồ sơ địa chính 

số; các tài liệu dạng giấy đã lập bao gồm: Tài liệu đo đạc địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất 

đai, sổ cấp Giấy chứng nhận, bản lưu Giấy chứng nhận; hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai, tài sản 
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gắn liền với đất quy định tại Điều 23 của Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại Điểm b 

Khoản này; 

b) Bảo quản trong thời hạn 5 năm đối với hồ sơ thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại, đăng ký 

thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã đăng ký xóa cho 

thuê, cho thuê lại, xóa thế chấp; giấy tờ thông báo công khai kết quả thẩm tra hồ sơ thủ tục 

đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và các giấy 

tờ khác kèm theo. 

4. Việc quản lý, bảo đảm an toàn cho hồ sơ địa chính dạng giấy và thiết bị nhớ được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về lưu trữ quốc gia. 

Điều 31. Bảo mật hồ sơ địa chính 

1. Dữ liệu địa chính cần bảo mật gồm: 

- Thông tin về người sử dụng đất và thông tin thuộc tính thửa đất của các đơn vị quốc phòng, 

an ninh; 

- Thông tin về cá nhân của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người đó 

có yêu cầu bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật; 

- Các thông tin khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. 

2. Các tài liệu hồ sơ địa chính có chứa thông tin cần bảo mật quy định tại Khoản 1 Điều này 

được quản lý theo chế độ mật. 

3. Việc quản lý, vận chuyển, giao nhận, truyền dẫn các tài liệu, dữ liệu hồ sơ địa chính có chứa 

thông tin mật và việc in, sao, chụp, khai thác, cung cấp thông tin mật từ các tài liệu hồ sơ địa 

chính phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. 

4. Cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin và các cơ quan có liên quan đến việc khai thác, 

sử dụng thông tin phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao có trách nhiệm quản lý, bảo 

mật thông tin của hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật. 

Điều 32. Bàn giao hồ sơ địa chính 

1. Việc bàn giao hồ sơ địa chính giữa các đơn vị, giữa các cấp để sử dụng phải được thể hiện 

bằng biên bản. 

2. Hồ sơ địa chính đã xây dựng được bàn giao sau khi kiểm tra, nghiệm thu theo quy định. 

Trường hợp bàn giao sản phẩm theo từng công đoạn hoặc theo tiến độ thực hiện dự án thì thực 

hiện theo thỏa thuận bằng văn bản giữa chủ đầu tư và đơn vị thực hiện. 

3. Cơ quan chủ trì bàn giao hồ sơ địa chính quy định như sau: 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì việc bàn giao hồ sơ địa chính giữa đơn vị tư vấn xây 

dựng hồ sơ địa chính với Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 

đất cấp tỉnh; giữa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và Văn phòng đăng ký quyền 

sử dụng đất cấp huyện; giữa các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong trường 

hợp có điều chuyển, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính giữa các huyện; giữa Văn phòng 

đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và Văn phòng đăng ký đất đai; 

b) Văn phòng đăng ký đất đai chủ trì việc bàn giao hồ sơ địa chính cho Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai; giữa các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; 

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì việc bàn giao bản sao hồ sơ địa chính giữa Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện với 

Ủy ban nhân dân cấp xã; giữa các xã do điều chuyển, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính 

cấp xã thuộc cùng một đơn vị hành chính cấp huyện; 

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chủ trì bàn giao bản sao hồ sơ địa chính khi 

thay đổi công chức địa chính cấp xã. 

Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 33. Thực hiện chuyển tiếp 
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1. Địa phương đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì tiếp tục sử dụng và có kế hoạch, thực 

hiện việc chuẩn hóa nội dung dữ liệu, bổ sung hoặc chuyển đổi tài liệu của hồ sơ địa chính 

dạng số thống nhất theo quy định tại Thông tư này. 

2. Địa phương đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai mà chưa được Chủ đầu tư nghiệm 

thu thì phải xây dựng hồ sơ địa chính dạng số theo quy định tại Thông tư này. 

3. Địa phương đang triển khai xây dựng hồ sơ địa chính dạng giấy thì phải thực hiện theo quy 

định tại Thông tư này, trừ các tài liệu đã lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

4. Địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì được tiếp tục sử dụng sổ mục kê đất 

đai, sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai, sổ cấp Giấy chứng nhận dạng giấy đã lập trước 

ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành để cập nhật, chỉnh lý biến động thường xuyên theo quy 

định đối với từng loại sổ và hướng dẫn bổ sung ban hành kèm theo Thông tư này. 

5. Trường hợp đã nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện mà không phải nộp lại hồ sơ theo quy 

định tại Thông tư này. 

Điều 34. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2014. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính. 

Điều 35. Tổ chức thực hiện 

1. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phổ biến, chỉ đạo và 

bố trí kinh phí để thực hiện Thông tư này tại địa phương. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, hướng 

dẫn trong quá trình thực hiện Thông tư này tại địa phương và báo cáo tình hình, kết quả thực 

hiện theo định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) về Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì cơ quan, tổ chức, cá nhân 

phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ 

tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư 

Pháp; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ 

TN&MT; 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Công báo; Cổng thông tin điện tử 

Chính phủ; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT,  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hiển 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số: 25/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2014 

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về bản đồ địa chính. 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của việc lập, chỉnh lý, quản lý, sử dụng bản 

đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động lập, chỉnh lý, quản lý, sử dụng bản đồ địa 

chính và trích đo địa chính thửa đất. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Loại đất là tên gọi đặc trưng cho mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

2. Số thứ tự thửa đất là số tự nhiên dùng để thể hiện số thứ tự của thửa đất trên mảnh bản đồ

địa chính, mảnh trích đo địa chính và được xác định là duy nhất đối với mỗi thửa đất trong 

phạm vi một mảnh bản đồ địa chính và mảnh trích đo địa chính đó. 

3. Nhãn thửa là tên gọi chung của các thông tin của thửa đất gồm: số thứ tự thửa đất, diện tích

thửa đất, loại đất. 

4. Diện tích thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất là diện tích của hình chiếu

thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất trên mặt phẳng ngang, đơn vị tính là 

mét vuông (m2), được làm tròn số đến một chữ số thập phân. 

5. Trích đo địa chính thửa đất là việc đo đạc địa chính riêng đối với thửa đất tại nơi chưa có

bản đồ địa chính để phục vụ yêu cầu quản lý đất đai. 

6. Mảnh trích đo địa chính là bản vẽ thể hiện kết quả trích đo địa chính thửa đất.

7. Đối tượng bản đồ địa chính là thửa đất và đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất

được biểu thị trên bản đồ bằng các yếu tố hình học (điểm, đường, vùng), dạng ký hiệu và ghi 

chú thuyết minh. 

Điều 4. Từ ngữ viết tắt 

1. GNSS (Global Navigation Satellite System): Hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh toàn cầu.

2. VN-2000: Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia hiện hành của Việt Nam được thống nhất áp

dụng trong cả nước theo Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2000 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

3. UTM (Universal Transverse Mercator): Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc.

4. PDOP (Position Dilution of Precision): Độ suy giảm độ chính xác vị trí điểm.

5. RINEX (Receiver INdependent EXchange format): Chuẩn dữ liệu trị đo GNSS theo khuôn

dạng dữ liệu ASCII được sử dụng để thuận tiện cho việc xử lý không phụ thuộc máy thu hoặc 

phần mềm. 
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6. Giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở. 

7. Giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận, giấy tờ quy định tại Điều 100 của 

Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

8. Đơn vị hành chính cấp xã: Đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. 

9. Ủy ban nhân dân cấp xã: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

10. Công chức địa chính cấp xã: Công chức địa chính xã, phường, thị trấn. 

Chương II LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 

Điều 5. Cơ sở toán học 

1. Bản đồ địa chính được lập ở các tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000; trên 

mặt phẳng chiếu hình, ở múi chiếu 3 độ, kinh tuyến trục theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000 và hệ độ cao quốc gia hiện hành. 

Kinh tuyến trục theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Phụ lục số 02 

kèm theo Thông tư này. 

2. Khung trong mở rộng của mảnh bản đồ địa chính là khung trong của mảnh bản đồ địa chính 

được thiết lập mở rộng thêm khi cần thể hiện các yếu tố nội dung bản đồ vượt ra ngoài phạm vi 

thể hiện của khung trong tiêu chuẩn. Phạm vi mở rộng khung trong của mảnh bản đồ địa chính 

mỗi chiều là 10 xen ti mét (cm) hoặc 20 cm so với khung trong tiêu chuẩn. 

3. Lưới tọa độ vuông góc trên bản đồ địa chính được thiết lập với khoảng cách 10 cm trên 

mảnh bản đồ địa chính tạo thành các giao điểm, được thể hiện bằng các dấu chữ thập (+). 

4. Các thông số của file chuẩn bản đồ 

4.1. Thông số hệ quy chiếu và hệ tọa độ 

Thông số hệ quy chiếu và hệ tọa độ để lập bản đồ địa chính thực hiện theo quy định tại Thông 

tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20 tháng 6 năm 2001 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn áp 

dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000. 

4.2. Thông số đơn vị đo (Working Units) gồm: 

a) Đơn vị làm việc chính (Master Units): mét (m); 

b) Đơn vị làm việc phụ (Sub Units): mi li mét (mm); 

c) Độ phân giải (Resolution): 1000; 

d) Tọa độ điểm trung tâm làm việc (Storage Center Point/Global Origin): X: 500000 m, Y: 

1000000 m. 

5. Chia mảnh, đánh số hiệu mảnh bản đồ địa chính 

5.1. Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:10000 

Mảnh bản đồ địa chính, tỷ lệ 1:10000 được xác định như sau: 

Chia mặt phẳng chiếu hình thành các ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế là 6 x 6 ki lô 

mét (km) tương ứng với một mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:10000. Kích thước khung trong tiêu 

chuẩn của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:10000 là 60 x 60 cm, tương ứng với diện tích là 3600 

héc ta (ha) ngoài thực địa. 

Số hiệu của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:10000 gồm 08 chữ số: 02 số đầu là 10, tiếp sau là 

dấu gạch nối (-), 03 số tiếp là 03 số chẵn km của tọa độ X, 03 chữ số sau là 03 số chẵn km của 

tọa độ Y của điểm góc trái phía trên khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính. 

5.2. Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5000 

Chia mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:10000 thành 04 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế 

là 3 x 3 km tương ứng với một mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5000. Kích thước khung trong 

tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5000 là 60 x 60 cm, tương ứng với diện tích là 

900 ha ngoài thực địa. 
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Số hiệu của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5000 gồm 06 chữ số: 03 số đầu là 03 số chẵn km của 

tọa độ X, 03 chữ số sau là 03 số chẵn km của tọa độ Y của điểm góc trái phía trên khung trong 

tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính. 

5.3. Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 

Chia mảnh bản đồ địa chính, tỷ lệ 1:5000 thành 09 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế 

1 x 1 km tương ứng với một mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000. Kích thước khung trong tiêu 

chuẩn của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích 100 ha 

ngoài thực địa. 

Các ô vuông được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập từ 1 đến 9 theo nguyên tắc từ trái sang 

phải, từ trên xuống dưới, số hiệu của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 bao gồm số hiệu 

mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5000, gạch nối (-) và số thứ tự ô vuông. 

5.4. Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 

Chia mảnh, bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 thành 04 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế 

0,5 x 0,5 km tương ứng với một mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000. Kích thước khung trong 

tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích 25 ha 

ngoài thực địa. 

Các ô vuông được đánh thứ tự bằng chữ cái a, b, c, d theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên 

xuống dưới, số hiệu mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 bao gồm số hiệu mảnh bản đồ địa 

chính tỷ lệ 1:2000, gạch nối (-) và số thứ tự ô vuông. 

5.5. Bản đồ tỷ lệ 1:500 

Chia mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 thành 16 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế 

0,25 x 0,25 km tương ứng với một mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500. Kích thước khung trong 

tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500 là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích 6,25 

ha ngoài thực địa. 

Các ô vuông được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập từ 1 đến 16 theo nguyên tắc từ trái sang 

phải, từ trên xuống dưới, số hiệu mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500 bao gồm số hiệu mảnh bản 

đồ địa chính tỷ lệ 1:2000, gạch nối (-) và số thứ tự ô vuông trong ngoặc đơn. 

5.6. Bản đồ tỷ lệ 1:200 

Chia mảnh bản đồ địa chính 1:2000 thành 100 ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước thực tế 0,10 

x 0,10 km, tương ứng với một mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200. Kích thước khung trong tiêu 

chuẩn của mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200 là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích 1,00 ha 

ngoài thực địa. 

Các ô vuông được đánh số thứ tự bằng chữ số Ả Rập từ 1 đến 100 theo nguyên tắc từ trái sang 

phải, từ trên xuống dưới, số hiệu mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200 bao gồm số hiệu mảnh bản 

đồ địa chính tỷ lệ 1:2000, gạch nối (-) và số thứ tự ô vuông. 

Mẫu sơ đồ chia mảnh và đánh số hiệu mảnh bản đồ địa chính quy định tại Phụ lục số 03 kèm 

theo Thông tư này. 

6. Tên gọi của mảnh bản đồ địa chính 

Tên gọi của mảnh bản đồ địa chính gồm tên của đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã đo vẽ 

bản đồ; mã hiệu mảnh bản đồ địa chính và số thứ tự của mảnh bản đồ địa chính trong phạm vi 

một đơn vị hành chính cấp xã (sau đây gọi là số thứ tự tờ bản đồ). 

Số thứ tự tờ bản đồ được đánh bằng số Ả Rập liên tục từ 01 đến hết trong phạm vi từng xã, 

phường, thị trấn; thứ tự đánh số theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, các tờ 

bản đồ tỷ lệ nhỏ đánh số trước, các tờ bản đồ tỷ lệ lớn đánh số sau tiếp theo số thứ tự của tờ bản 

đồ nhỏ. 

Trường hợp phát sinh các tờ bản đồ mới trong quá trình sử dụng thì được đánh số tiếp theo số 

thứ tự tờ bản đồ địa chính có số thứ tự lớn nhất trong đơn vị hành chính cấp xã đó. 

7. Tên gọi mảnh trích đo địa chính 
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Tên gọi của mảnh, trích đo địa chính bao gồm tên của đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã 

thực hiện trích đo địa chính; hệ tọa độ thực hiện trích đo (VN-2000, tự do); khu vực thực hiện 

trích đo (địa chỉ thửa đất: số nhà, xứ đồng, thôn, xóm...) và số liệu của mảnh trích đo địa chính. 

Số hiệu của mảnh trích đo địa chính gồm số thứ tự mảnh (được đánh bằng số Ả Rập liên tục từ 

01 đến hết trong một năm thuộc phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã); năm thực hiện trích, 

đo địa chính thửa đất; ví dụ: TĐ03-2014. 

8. Mật độ điểm khống chế tọa độ 

8.1. Để đo vẽ lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp ở thực địa thì mật độ điểm 

khống chế tọa độ quy định như sau: 

a) Bản đồ tỷ lệ 1:5000, 1:10000: Trung bình 500 ha có một điểm khống chế tọa độ có độ chính 

xác tương đương điểm địa chính trở lên; 

b) Bản đồ tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000: Trung bình từ 100 ha đến 150 ha có một điểm khống chế 

tọa độ có độ chính xác tương đương điểm địa chính trở lên; 

c) Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200: Trung bình 30 ha có một điểm khống chế tọa độ có độ chính 

xác tương đương điểm địa chính trở lên; 

d) Trường hợp khu vực đo vẽ có dạng hình tuyến thì bình quân 1,5 km chiều dài được bố trí 01 

điểm tọa độ có độ chính xác tương đương điểm địa chính trở lên. 

Trường hợp đặc biệt, khi đo vẽ lập bản đồ địa chính mà diện tích khu đo nhỏ hơn 30 ha thì 

điểm tọa độ có độ chính xác tương đương điểm địa chính trở lên mật độ không quá 2 điểm. 

8.2. Để đo vẽ lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000, 1:5000, 1:10000 bằng phương pháp ảnh hàng 

không kết hợp với đo vẽ trực tiếp ở thực địa thì trung bình 2500 ha có một điểm khống chế tọa 

độ có độ chính xác tương đương điểm địa chính trở lên. 

Điều 6. Lựa chọn tỷ lệ và phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa 

đất 

1. Tỷ lệ đo vẽ bản đồ địa chính được xác định trên cơ sở loại đất và mật độ thửa đất trung bình 

trên 01 ha. Mật độ thửa đất trung bình trên 01 ha gọi tắt là Mt, được xác định bằng số lượng 

thửa đất chia cho tổng diện tích (ha) của các thửa đất. 

1.1. Tỷ lệ 1:200 được áp dụng đối với đất thuộc nội thị của đô thị loại đặc biệt có Mt  60. 

1.2. Tỷ lệ 1:500 được áp dụng đối với khu vực có Mt  25 thuộc đất đô thị, đất khu đô thị, đất 

khu dân cư nông môn có dạng đô thị; Mt  30 thuộc đất khu dân cư còn lại. 

1.3. Tỷ lệ 1:1000 được áp dụng đối với các trường hợp sau: 

a) Khu vực có Mt  10 thuộc đất khu dân cư; 

b) Khu vực có Mt  20 thuộc đất nông nghiệp có dạng thửa hẹp, kéo dài; đất nông nghiệp trong 

phường, thị trấn, xã thuộc các huyện tiếp giáp quận và các xã thuộc thị xã, thành phố trực thuộc 

tỉnh; 

c) Khu vực đất nông nghiệp tập trung có Mt  40. 

1.4. Tỷ lệ 1:2000 được áp dụng đối với các trường hợp sau: 

a) Khu vực có Mt  5 thuộc khu vực đất nông nghiệp; 

b) Khu vực có Mt < 10 thuộc đất khu dân cư. 

1.5. Tỷ lệ 1:5000 được áp dụng đối với các trường hợp sau: 

a) Khu vực có Mt  1 thuộc khu vực đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm 

muối, đất nông nghiệp khác; 

b) Khu vực có Mt  0,2 thuộc khu vực đất lâm nghiệp. 

1.6. Tỷ lệ 1:10000 được áp dụng đối với các trường hợp sau: 

a) Đất lâm nghiệp có Mt < 0,2; 

b) Đất chưa sử dụng, đất có mặt nước có diện tích lớn trong trường hợp cần thiết đo vẽ để khép 

kín phạm vi địa giới hành chính. 
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1.7. Các thửa đất nhỏ, hẹp, đơn lẻ thuộc các loại đất khác nhau phân bố xen kẽ trong các khu 

vực quy định tại các điểm 1.1, 1.2, 1.3 và 1.4 khoản 1 Điều này được lựa chọn đo vẽ cùng tỷ lệ 

với loại đất các khu vực tương ứng. 

2. Lựa chọn phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính 

2.1. Bản đồ địa chính được lập bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp ở thực địa bằng máy toàn đạc 

điện tử, phương pháp sử dụng công nghệ GNSS đo tương đối hoặc phương pháp sử dụng ảnh 

hàng không kết hợp với đo vẽ trực tiếp ở thực địa. 

2.2. Phương pháp lập bản đồ địa chính bằng công nghệ GNSS đo tương đối chỉ được áp dụng 

để lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 ở khu vực đất nông nghiệp và bản đồ địa chính tỷ lệ 

1:2000, 1:5000, 1:10000, nhưng phải quy định rõ trong thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình. 

2.3. Phương pháp lập bản đồ địa chính sử dụng ảnh hàng không kết hợp với đo vẽ trực tiếp ở 

thực địa chỉ được áp dụng để lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000, 1:5000, 1:10000, nhưng phải 

quy định rõ trong thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình. 

2.4. Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500 chỉ được sử dụng phương pháp đo vẽ trực tiếp ở thực 

địa bằng máy toàn đạc điện tử, máy kinh vĩ điện tử để lập. 

Điều 7. Độ chính xác bản đồ địa chính 

1. Sai số trung phương vị trí mặt phẳng của điểm khống chế đo vẽ, điểm trạm đo so với điểm 

khởi tính sau bình sai không vượt quá 0,1 mm tính theo tỷ lệ bản đồ cần lập. 

2. Sai số biểu thị điểm góc khung bản đồ, giao điểm của lưới km, các điểm tọa độ quốc gia, các 

điểm địa chính, các điểm có tọa độ khác lên bản đồ địa chính dạng số được quy định là bằng 

không (không có sai số). 

3. Đối với bản đồ địa chính, dạng giấy, sai số độ dài cạnh khung bản đồ không vượt quá 0,2 

mm, đường chéo bản đồ không vượt quá 0,3 mm, khoảng cách giữa điểm tọa độ và điểm góc 

khung bản đồ (hoặc giao điểm của lưới km) không vượt quá 0,2 mm so với giá trị lý thuyết. 

4. Sai số vị trí của điểm bất kỳ trên ranh giới thửa đất biểu thị trên bản đồ địa chính dạng số so 

với vị trí của các điểm khống chế đo vẽ gần nhất không được vượt quá: 

a) 5 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200; 

b) 7 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500; 

c) 15 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000; 

d) 30 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000; 

đ) 150 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5000; 

e) 300 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:10000. 

g) Đối với đất nông nghiệp đo vẽ bản đồ địa chính ở tỷ lệ 1:1000,1:2000 thì sai số vị trí điểm 

nêu tại điểm c và d khoản 4 Điều này được phép tăng 1,5 lần. 

5. Sai số tương hỗ vị trí điểm của 2 điểm bất kỳ trên ranh giới thửa đất biểu thị trên bản đồ địa 

chính dạng số so với khoảng cách trên thực địa được đo trực tiếp hoặc đo gián tiếp từ cùng một 

trạm máy không vượt quá 0,2 mm theo tỷ lệ bản đồ cần lập, nhưng không vượt quá 4 cm trên 

thực địa đối với các cạnh thửa đất có chiều dài dưới 5 m. 

Đối với đất nông nghiệp đo vẽ bản đồ địa chính ở tỷ lệ 1:1000, 1:2000 thì sai số tương hỗ vị trí 

điểm của 2 điểm bất nêu trên được phép tăng 1,5 lần. 

6. Vị trí các điểm mốc địa giới hành chính được xác định với độ chính xác của điểm khống chế 

đo vẽ. 

7. Khi kiểm tra sai số phải kiểm tra đồng thời cả sai số vị trí điểm so với điểm khống chế gần 

nhất và sai số tương hỗ vị trí điểm. Trị tuyệt đối sai số lớn nhất khi kiểm tra không được vượt 

quá trị tuyệt đối sai số cho phép, số lượng sai số kiểm tra có giá trị bằng hoặc gần bằng (từ 90% 

đến 100%) trị tuyệt đối sai số lớn nhất cho phép không quá 10% tổng số các trường hợp kiểm 

tra. Trong mọi trường hợp các sai số nêu trên không được mang tính hệ thống. 

Điều 8. Nội dung bản đồ địa chính 

1. Các yếu tố nội dung chính thể hiện trên bản đồ địa chính gồm: 
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1.1. Khung bản đồ; 

1.2. Điểm khống chế tọa độ, độ cao Quốc gia các hạng, điểm địa chính, điểm khống chế ảnh 

ngoại nghiệp, điểm khống chế đo vẽ có chôn mốc ổn định; 

1.3. Mốc địa giới hành chính, đường địa giới hành chính các cấp; 

1.4. Mốc giới quy hoạch; chi giới hành lang bảo vệ an toàn giao thông, thủy lợi, đê điều, hệ 

thống dẫn điện và các công trình công cộng khác có hành lang bảo vệ an toàn; 

1.5. Ranh giới thửa đất, loại đất, số thứ tự thửa đất, diện tích thửa đất; 

1.6. Nhà ở và công trình xây dựng khác: chi thể hiện trên bản đồ các công trình xây dựng chính 

phù hợp với mục đích sử dụng của thửa đất, trừ các công trình xây dựng tạm thời. Các công 

trình ngầm khi có yêu cầu thể hiện trên bản đồ địa chính phải được nêu cụ thể trong thiết kế kỹ 

thuật - dự toán công trình; 

1.7. Các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất như đường giao thông, công trình thủy 

lợi, đê điều, sông, suối, kênh, rạch và các yếu tố chiếm đất khác theo tuyến; 

1.8. Địa vật, công trình có giá trị về lịch sử, văn hóa, xã hội và ý nghĩa định hướng cao; 

1.9. Dáng đất hoặc điểm ghi chú độ cao (khi có yêu cầu thể hiện phải được nêu cụ thể trong 

thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình); 

1.10. Ghi chú thuyết minh. 

Khi ghi chú các yếu tố nội dung bản đồ địa chính phải tuân theo các quy định về ký hiệu bản đồ 

địa chính quy định tại mục II và điểm 12 mục III của Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này. 

2. Thể hiện nội dung bản đồ địa chính 

2.1. Mốc địa giới hành chính, đường địa giới hành chính các cấp: 

a) Biên giới Quốc gia và cột mốc chủ quyền Quốc gia thể hiện trên bản đồ địa chính, phải phù 

hợp với Hiệp ước, Hiệp định đã được ký kết giữa Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam với các nước tiếp giáp; ở khu vực chưa có Hiệp ước, Hiệp định thì thể hiện theo quy định 

của Bộ Ngoại giao; 

b) Địa giới hành chính các cấp biểu thị trên bản đồ địa chính phải phù hợp với hồ sơ địa giới 

hành chính; các văn bản pháp lý có liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính các cấp; 

c) Đối với các đơn vị hành chính tiếp giáp biển thì bản đồ địa chính được đo đạc, thể hiện tới 

đường mép nước biển triều kiệt trung bình tối thiểu trong 05 năm. Trường hợp chưa xác định 

được đường mép nước biển triều kiệt thì trên bản đồ địa chính thể hiện ranh giới sử dụng đất 

đến tiếp giáp với mép nước biển ở thời điểm đo vẽ bản đồ địa chính; 

d) Khi phát hiện có sự mâu thuẫn giữa địa giới hành chính thể hiện trên hồ sơ địa giới hành 

chính, và đường địa giới các cấp thực tế đang quản lý hoặc có tranh chấp về đường địa giới 

hành chính thì đơn vị thi công phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan tài nguyên và môi 

trường cấp huyện và cấp tỉnh để trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trên bản đồ địa chính 

thể hiện đường địa giới hành chính theo hồ sơ địa giới hành chính (ký hiệu bằng màu đen) và 

đường địa giới hành chính thực tế quản lý (ký hiệu bằng màu đỏ) và phần có tranh chấp. 

Trường hợp đường địa giới hành chính các cấp trùng nhau thì biểu thị đường địa giới hành 

chính cấp cao nhất; 

đ) Sau khi đo vẽ bản đồ địa chính phải lập Biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính giữa 

các đơn vị hành chính có liên quan theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09 kèm theo Thông tư 

này. Trường hợp có sự khác biệt giữa hồ sơ địa giới hành chính và thực tế quản lý thì phải lập 

biên bản xác nhận giữa các đơn vị hành chính có liên quan. 

2.2. Mốc giới quy hoạch; chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn giao thông, thủy lợi, đê điều, hệ 

thống dẫn điện và các công trình công cộng khác có hành lang bảo vệ an toàn: các loại mốc 

giới, chỉ giới này chỉ thể hiện trong trường hợp đã cắm mốc giới trên thực địa hoặc có đầy đủ 

tài liệu có giá trị pháp lý đảm bảo độ chính xác vị trí điểm chi tiết của bản đồ địa chính. 

2.3. Đối tượng thửa đất 
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a) Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của 

một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được nhà nước giao quản lý đất; có 

cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai; 

b) Đỉnh thửa đất là các điểm gấp khúc trên đường ranh giới thửa đất; đối với các đoạn cong 

trên đường ranh giới, đỉnh thửa đất trên thực địa được xác định đảm bảo khoảng cách từ cạnh, 

nối hai điểm chi tiết liên tiếp đến đỉnh cong tương ứng không lớn hơn 0,2 mm theo tỷ lệ bản đồ 

cần lập; 

c) Cạnh thửa đất trên bản đồ được xác định bằng đoạn thẳng nối giữa hai đỉnh liên tiếp của 

thửa đất; 

d) Ranh giới thửa đất là đường gấp khúc tạo bởi các cạnh thửa nối liền, bao khép kín phần diện 

tích thuộc thửa đất đó; 

đ) Trường hợp đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở thì ranh, giới thửa đất được xác định là 

đường bao của toàn bộ diện tích đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở đó; 

e) Đối với ruộng bậc thang thì ranh giới thửa đất được xác định là đường bao ngoài cùng, bao 

gồm các bậc thang liền kề có cùng mục đích sử dụng đất, thuộc phạm vi sử dụng của một người 

sử dụng đất hoặc một nhóm người cùng sử dụng đất (không phân biệt theo các đường bờ chia 

cắt bậc thang bên trong khu đất tại thực địa); 

g) Trường hợp ranh giới thửa đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng là bờ thửa, đường rãnh nước 

dùng chung không thuộc thửa đất có độ rộng dưới 0,5m thì ranh giới thửa đất được xác định 

theo đường tâm của đường bờ thửa, đường rãnh nước. Trường hợp độ rộng đường bờ thửa, 

đường rãnh nước bằng hoặc lớn hơn 0,5m thì ranh giới thửa đất được xác định theo mép của 

đường bờ thửa, đường rãnh nước. 

2.4. Loại đất 

a) Loại đất thể hiện trên bản đồ địa chính bằng ký hiệu quy định tại điểm 13 mục III của Phụ 

lục số 01 kèm theo Thông tư này. 

b) Loại đất thể hiện trên bản đồ địa chính phải đúng theo hiện trạng sử dụng đất. Trường hợp 

có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào mục đích khác với hiện 

trạng mà việc đưa đất vào sử dụng theo quyết định đó còn trong thời hạn quy định tại điểm h và 

i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai thì thể hiện loại đất trên bản đồ địa chính theo quyết định, 

giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đó. 

Trường hợp loại đất hiện trạng khác với loại đất ghi trên giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất 

và đã quá thời hạn đưa đất vào sử dụng quy định tại điểm h và i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất 

đai thì ngoài việc thể hiện loại đất theo hiện trạng còn phải thể hiện thêm loại đất theo giấy tờ 

đó trên một lớp (level) khác; đơn vị đo đạc có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo cơ quan tài 

nguyên và môi trường cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận về những trường hợp thửa đất 

có loại đất theo hiện trạng khác với loại đất trên giấy tờ tại thời điểm đo đạc. 

Trường hợp thửa đất sử dụng vào nhiều mục đích thì phải thể hiện các mục đích sử dụng đất 

đó. Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở đã được Nhà nước công nhận (cấp 

Giấy chứng nhận) toàn bộ diện tích thửa đất là đất ở thì thể hiện loại đất là đất ở. 

2.5. Các đối tượng nhân tạo, tự nhiên có trên đất 

a) Ranh giới chiếm đất của nhà ở và các công trình xây dựng trên mặt đất được xác định theo 

mép ngoài cùng của tường bao nơi tiếp giáp với mặt đất, mép ngoài cùng của hình chiếu thẳng 

đứng lên mặt đất của các kết cấu xây dựng trên cột, các kết cấu không tiếp giáp mặt đất vượt ra 

ngoài phạm vi của tường bao tiếp giáp mặt đất (không bao gồm phần ban công, các chi tiết phụ 

trên tường nhà, mái che). 

Ranh giới chiếm đất của các công trình ngầm được xác định theo mép ngoài cùng của hình 

chiếu thẳng đứng lên mặt đất của công trình đó. 

b) Hệ thống giao thông biểu thị phạm vi chiếm đất của đường sắt, đường bộ (kể cả đường trong 

khu dân cư, đường trong khu vực đất nông nghiệp, lâm nghiệp phục vụ mục đích công cộng) và 
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các công trình có liên quan đến đường giao thông như cầu, cống, hè phố, lề đường, chỉ giới 

đường, phần đắp cao, xẻ sâu. 

c) Hệ thống thủy văn biểu thị phạm vi chiếm đất của sông, ngòi, suối, kênh, mương, máng và 

hệ thống rãnh nước. Đối với hệ thống thủy văn tự nhiên phải thể hiện đường bờ ổn định và 

đường mép nước ở thời điểm đo vẽ hoặc thời điểm điều vẽ ảnh. Đối với hệ thống thủy văn 

nhân tạo thì thể hiện ranh giới theo phạm vi chiếm đất của công trình. 

Điều 9. Lưới địa chính 

1. Lưới địa chính được xây dựng trên cơ sở lưới tọa độ và độ cao Quốc gia để tăng dày mật độ 

điểm khống chế, làm cơ sở phát triển lưới khống chế đo vẽ và đo vẽ chi tiết. 

2. Lưới địa chính được thiết kế trên bản đồ địa hình tỷ lệ lớn hoặc bản đồ địa chính. Khi thiết 

kế lưới phải đảm bảo các điểm được phân bố đều trên khu đo, trong đó ưu tiên tăng dày cho 

khu vực bị che khuất nhiều, địa hình phức tạp; các điểm khống chế tọa độ từ địa chính cấp II 

(trước đây) trở lên, điểm độ cao Quốc gia từ hạng IV trở lên đã có trong khu đo phải được đưa 

vào lưới mới thiết kế. 

3. Lưới địa chính phải được đo nối tọa độ với ít nhất 03 điểm khống chế tọa độ có độ chính xác 

tương đương điểm tọa độ Quốc gia hạng III trở lên, trường hợp đặc biệt được phép đo nối với 

02 điểm nhưng phải quy định cụ thể trong thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình. 

Trường hợp lập lưới địa chính bằng công nghệ GNSS phải đo nối độ cao với ít nhất 02 điểm 

khống chế độ cao có độ chính xác tương đương điểm độ cao Quốc gia hạng IV trở lên. 

4. Khi lập lưới địa chính bằng công nghệ GNSS phải xác định đồng thời tọa độ và độ cao. 

Trường hợp lập lưới địa chính bằng phương pháp khác thì không xác định độ cao điểm địa 

chính. 

5. Điểm tọa độ địa chính phải được chọn ở các vị trí có nền đất vững chắc, ổn định, quang 

đãng, nằm ngoài chỉ giới quy hoạch công trình; đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài trên thực địa; 

thuận lợi cho việc đo ngắm và phát triển lưới cấp thấp. 

6. Khi lập lưới bằng công nghệ GNSS thì các điểm phải đảm bảo có góc mở lên bầu trời lớn 

hơn 120 độ; ở xa các trạm thu phát sóng tối thiểu 500m; xa các trạm biến thế, đường dây điện 

cao thế, trạm điện cao áp tối thiểu 50m. 

7. Dấu mốc được làm bằng sứ hoặc kim loại không gỉ, có vạch khắc chữ thập ở tâm mốc. Trên 

mặt mốc ghi số hiệu điểm (số hiệu điểm được ghi chìm so với mặt mốc, chữ viết và số quay về 

hướng Bắc). 

8. Mốc phải được xây tường vây để bảo vệ; trên mặt tường vây ghi các thông tin về cơ quan 

quản lý mốc, số hiệu điểm, thời gian (tháng, năm) chôn mốc ở 2 cạnh Bắc, Nam. Thông tin về 

cơ quan quản lý mốc và số hiệu điểm địa chính ghi ở cạnh phía Bắc của tường vây, thông tin về 

thời gian chôn mốc ghi ở cạnh phía Đông của tường vây. Chữ viết và số ghi trên mặt mốc và 

tường vây quay về hướng Bắc. 

9. Mốc và tường vây phải được làm bằng bê tông đạt mác 200 (theo tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 4453-1995) trở lên. Quy cách mốc, tường vây điểm địa chính quy định tại Phụ lục số 06 

kèm theo Thông tư này. 

10. Trường hợp sử dụng lại các mốc địa chính cấp I, II phải ghi số hiệu của điểm cũ trên mặt 

tường vây, số hiệu mới của điểm đó trong lưới mới được ghi trong hồ sơ kỹ thuật của lưới mới 

kèm với ghi chú về số hiệu cũ. 

11. Ở những khu vực không ổn định, khu vực có nền đất yếu không thể chôn mốc bê tông thì 

được phép cắm mốc địa chính bằng cọc gỗ nhưng phải quy định cụ thể trong thiết kế kỹ thuật - 

dự toán công trình. 

12. Số hiệu mốc được đánh liên tục theo tên khu đo từ 01 đến hết theo nguyên tắc từ trái qua 

phải, từ trên xuống dưới theo đường lưới tọa độ ô vuông trên bản đồ thiết kế lưới khu đo. Số 

hiệu điểm địa chính không được trùng tên nhau trong phạm vi một khu đo, các khu đo không 

được trùng tên nhau trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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13. Trước khi chôn, gắn mốc, đơn vị thi công phải lập Biên bản thỏa thuận sử dụng đất để chôn 

mốc, xây tường vây bảo vệ mốc địa chính với người sử dụng đất theo mẫu quy định tại Phụ lục 

số 04 kèm theo Thông tư này. Trường hợp chôn, gắn mốc ở khu vực không có người sử dụng 

đất phải thông báo về việc chôn mốc, xây tường vây bảo vệ mốc địa chính bằng văn bản cho 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi chôn mốc theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 kèm theo Thông tư 

này. Khi hoàn thành việc chôn mốc tại thực địa phải lập Ghi chú điểm tọa độ địa chính theo 

mẫu quy định tại Phụ lục số 07 kèm theo Thông tư này. Sau khi hoàn thành công trình phải lập 

Biên bản bàn giao mốc địa chính cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi chôn mốc theo mẫu quy định 

tại Phụ lục số 08 kèm theo Thông tư này để quản lý và bảo vệ. 

14. Tất cả các thiết bị trước khi sử dụng để đo đạc lưới địa chính phải được kiểm tra theo quy 

định cho từng loại thiết bị. Tài liệu kiểm tra phải lưu kèm theo kết quả đo đạc lưới địa chính. 

15. Khi tính toán và trong kết quả cuối cùng giá trị góc lấy chẵn đến giây, giá trị tọa độ và độ 

cao lấy chẵn đến mm. 

16. Lưới địa chính được xây dựng chủ yếu bằng công nghệ GNSS hoặc phương pháp đường 

chuyền, phương pháp lưới đa giác. 

17. Khi lập lưới khống chế đo vẽ hoặc đo vẽ chi tiết bằng công nghệ GNSS thì không lập lưới 

địa chính. Trường hợp khu đo không đủ mật độ điểm tọa độ Quốc gia, điểm địa chính cơ sở 

làm điểm gốc để phát triển lưới khống chế đo vẽ hoặc đo vẽ chi tiết thì được bổ sung điểm địa 

chính nhưng phải trình bày rõ trong thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình. 

18. Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của lưới địa chính 

18.1. Chi tiêu kỹ thuật cơ bản chung của lưới địa chính quy định như sau: 

Bảng 01 

STT Tiêu chí đánh giá chất lượng lưới địa chính 
Chỉ tiêu kỹ 

thuật 

1 
Trị tuyệt đối của sai số trung phương vị trí điểm sau bình 

sai 
 5 cm 

2 Sai số trung phương tương đối cạnh sau bình sai  1:50000 

3 
Trị tuyệt đối sai số trung phương tuyệt đối cạnh dưới 400 

m sau bình sai 
 1,2 cm 

4 

Trị tuyệt đối sai số trung phương phương vị cạnh sau bình 

sai: 

- Đối với cạnh lớn hơn hoặc bằng 400 m 

- Đối với cạnh nhỏ hơn 400 m 

 

 5 giây 

 10 giây 

5 

Trị tuyệt đối sai số trung phương độ cao sau bình sai: 

- Vùng đồng bằng 

- Vùng núi 

 

 10 cm 

 12 cm 

18.2. Yêu cầu kỹ thuật cơ bản khi lập lưới địa chính bằng công nghệ GNSS và thành quả đo 

đạc, tính toán, bình sai 

a) Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của lưới địa chính khi lập bằng công nghệ GNSS quy định như sau: 

Bảng 02 

STT 
Tiêu chí đánh giá chất lượng lưới địa chính đo bằng 

công nghệ GNSS 

Chỉ tiêu 

kỹ thuật 

1 Phương pháp đo Đo tĩnh 

2 Sử dụng máy thu có trị tuyệt đối của sai số đo cạnh 
 10 mm + 2.D mm 

(D: tính bằng km) 

3 Số vệ tinh khỏe liên tục  4 
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4 PDOP lớn nhất  4 

5 Góc ngưỡng cao (elevation mask) cài đặt trong máy thu  15° (15 độ) 

6 Thời gian đo ngắm đồng thời  60 phút 

7 

- Trị tuyệt đối sai số khép hình giới hạn tương đối khi xử 

lý sơ bộ cạnh (fs/[S]): 

Khi [S] < 5 km: 

- Trị tuyệt đối sai số khép độ cao dH 

 1:100000 

 5 cm 

 30 ]S[  mm 

([S]: tính bằng km) 

8 
Khoảng cách tối đa từ một điểm bất kỳ trong lưới đến 

điểm cấp cao gần nhất 
 10 km 

9 Số hướng đo nối tại 1 điểm  3 

10 Số cạnh độc lập tại 1 điểm  2 

Trong đó: 

  
  



n

i

n

i

n

i

s )dZ()dY()dX(f

1 1 1

222 ; 




n

i

dZdYdX]S[

1

222  

Các giá trị dX, dY, dZ là các giá trị nhận được từ việc giải các cạnh (baselines) tham gia vào 

vòng khép, n là số cạnh khép hình. 

b) Phải sử dụng ăng ten, máy thu tín hiệu vệ tinh và phần mềm đi kèm theo máy thu, do nhà 

sản xuất cung cấp và tuân thủ các yêu cầu quy định tại Thông tư này để thu tín hiệu, tính toán 

xác định tọa độ và độ cao. 

Trước khi sử dụng phải kiểm tra hoạt động của máy thu và các thiết bị kèm theo, khi hoạt động 

bình thường mới được đưa vào sử dụng. Đối với máy thu đang sử dụng cần kiểm tra sự hoạt 

động của các phím chức năng, kiểm tra sự ổn định của quá trình thu tín hiệu thông qua việc đo 

thử, kiểm tra việc truyền dữ liệu từ máy thu sang máy tính. Đối với các máy mới, trước khi sử 

dụng phải tiến hành đo thử nghiệm trên bãi chuẩn (đối với loại máy thu 1 tần số) hoặc trên các 

điểm cấp 0 (đối với loại máy thu 2 tần số) và so sánh kết quả đo với số liệu đã có. 

c) Trước khi đo phải lập lịch đo. Khi lập lịch đo được phép sử dụng lịch vệ tinh quảng bá 

không có nhiễu cố ý SA (Selective Availabitily) để lập nhưng lịch đó không được cũ quá 01 

tháng tính đến thời điểm lập lịch đo. Các tham số cần khai báo vào phần mềm lập lịch đo gồm 

ngày lập lịch đo; vị trí địa lý khu đo (tọa độ địa lý xác định trên bản đồ, lấy theo trung tâm khu 

đo, giá trị B, L xác định đến phút); số vệ tinh tối thiểu cần quan sát là 4; PDOP lớn nhất cho 

phép quan sát là 4; khoảng thời gian tối thiểu của ca đo là 60 phút; góc ngưỡng 15 độ. 

d) Trong quá trình đo lưới tọa độ ở thực địa điểm đánh dấu trên ăng ten phải được đặt quay về 

hướng Bắc với sai lệch không quá 10 độ; chiều cao ăng ten được tính trung bình từ 03 lần đo 

độc lập vào các thời điểm bắt đầu đo, giữa khi đo và trước khi tắt máy thu, đọc số đến mm, 

giữa các lần đo không lệch quá 2 mm. 

đ) Khi sử dụng các máy thu tín hiệu vệ tinh nhiều chủng loại, nhiều hãng sản xuất khác nhau để 

lập cùng một lưới phải chuyển file dữ liệu đo ở từng máy sang dạng RINEX. 

e) Sử dụng các phần mềm (modul) phù hợp với loại máy thu tín hiệu vệ tinh để giải tự động 

véc tơ cạnh, khi tính khái lược véc tơ cạnh phải đảm bảo các chỉ tiêu sau: 

- Lời giải được chấp nhận: Fixed; 

- Chỉ số Ratio: > 1,5 (chỉ xem xét đến khi lời giải là Fixed); 

- Sai số trung phương khoảng cách: (RMS) < 20 mm + 4.D mm (D tính bằng km). 

Việc bình sai lưới chỉ được thực hiện sau khi tính khái lược cạnh và sai số khép cho toàn bộ 

mạng lưới đạt chỉ tiêu kỹ thuật. 

g) Khi tính khái lược cạnh nếu có chỉ tiêu kỹ thuật không đạt yêu cầu thì được phép tính lại 

bằng cách thay thế điểm gốc xuất phát, lập các vòng khép khác hoặc không sử dụng điểm 
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khống chế cấp cao để phát triển lưới địa chính nếu số điểm khống chế cấp cao còn lại trong 

lưới vẫn đảm bảo theo quy định. Trong trường hợp không sử dụng điểm khống chế cấp cao đó 

làm điểm gốc phát triển lưới thì vẫn đưa vào bình sai như một điểm trong lưới và phải nêu rõ 

trong Báo cáo Tổng kết kỹ thuật, số liệu chỉ được đưa vào bình sai chính thức bằng phương 

pháp bình sai chặt chẽ khi đã giải quyết các tồn tại phát hiện trong quá trình tính khái lược. 

h) Thành quả đo đạc, tính toán và bình sai khi lập lưới địa chính bằng công nghệ GNSS gồm: 

- Bảng trị đo và số cải chính sau bình sai; 

- Bảng sai số khép hình; 

- Bảng chiều dài cạnh, phương vị, chênh cao và các sai số sau bình sai (sai số trung phương vị 

trí điểm tọa độ, sai số trung phương tương đối cạnh, sai số trung phương phương vị cạnh và sai 

số trung phương độ cao); 

- Bảng tọa độ vuông góc không gian X, Y, Z; 

- Bảng tọa độ và độ cao trắc địa B, L, H; 

- Bảng tọa độ vuông góc phẳng và độ cao thủy chuẩn sau bình sai; 

- Sơ đồ lưới địa chính sau thi công. 

18.3. Yêu cầu kỹ thuật cơ bản khi lập lưới địa chính bằng phương pháp đường chuyền và thành 

quả đo đạc, tính toán, bình, sai 

a) Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của lưới địa chính khi lập bằng phương pháp đường chuyền được 

quy định như sau: 

Bảng 03 

STT Các yếu tố của lưới đường chuyền Chỉ tiêu kỹ thuật 

1 Góc ngoặt của đường chuyền  30° (30 độ) 

2 Số cạnh trong đường chuyền  15 

3 

Chiều dài đường chuyền: 

- Nối 2 điểm cấp cao 

- Từ điểm khởi tính đến điểm nút hoặc giữa hai điểm nút 

- Chu vi vòng khép 

 

 8 km 

 5 km 

 20 km 

4 

Chiều dài cạnh đường chuyền 

- Cạnh dài nhất 

- Cạnh ngắn nhất 

- Chiều dài trung bình một cạnh 

 

 1.400 m 

 200 m 

500 - 700 m 

5 Trị tuyệt đối sai số trung phương đo góc  5 giây 

6 

Trị tuyệt đối sai số giới hạn khép góc đường chuyền 

hoặc vòng khép (n: là số góc trong đường chuyền hoặc 

vòng khép) 
 5 n  giây 

7 Sai số khép giới hạn tương đối fs/[s]  1:25000 

b) Cạnh đường chuyền được đo bằng máy đo dài có trị tuyệt đối sai số trung phương đo dài lý 

thuyết theo lý lịch của máy đo (ms) không vượt quá 10 mm + D mm (D là chiều dài tính bằng 

km), được đo 3 lần riêng biệt, mỗi lần đo phải ngắm chuẩn lại mục tiêu, số chênh giữa các lần 

đo không vượt quá 10mm. 

c) Góc ngang trong đường chuyền được đo bằng máy đo góc có trị tuyệt đối sai số trung 

phương đo góc lý thuyết theo lý lịch của máy đo không vượt quá 5 giây, đo theo phương pháp 

toàn vòng khi trạm đo có 3 hướng trở lên hoặc theo hướng đơn (không khép về hướng mở đầu). 

Số lần đo quy định như sau: 

Bảng 04 

STT Loại máy Số lần đo 
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1 Máy có độ chính xác đo góc 1-2 giây  4 

2 Máy có độ chính xác đo góc 3-5 giây  6 

Khi đo góc, vị trí bàn độ ngang trong các lần đo phải thay đổi một góc tính theo công thức: 

n

o
o 180
  

Trong đó: n là số lần đo. 

Các hạn sai khi đo góc (quy định chung cho các máy đo có độ chính xác đo góc từ 1 - 5 giây) 

không lớn hơn giá trị quy định ở bảng sau: 

Bảng 05 

TT Các yếu tố trong đo góc Hạn sai (giây) 

1 Số chênh trị giá góc giữa các lần đo 8 

2 Số chênh trị giá góc giữa các nửa lần đo 8 

3 
Dao động 2C trong 1 lần đo (đối với máy không có 

bộ phận tự cân bằng) 
12 

4 Sai số khép về hướng mở đầu 8 

5 
Chênh giá trị hướng các lần đo đã quy “0” (quy 

không) 
8 

d) Kết quả đo đường chuyền được tính chuyển lên mặt Ellipsoid, được tính toán khái lược bằng 

phương pháp bình sai gần đúng, khi các sai số khép góc hoặc sai số khép vòng, sai số khép giới 

hạn tương đối đường chuyền nằm trong giới hạn cho phép thì kết quả đo mới được sử dụng để 

bình sai bằng phương pháp bình sai chặt chẽ; kết quả cuối cùng góc lấy chẵn đến giây, tọa độ 

và độ cao lấy chẵn đến mm. 

đ) Thành quả đo đạc, tính toán và bình sai khi lập lưới địa chính bằng phương pháp đường 

chuyền gồm: 

- Sổ đo góc bằng, đo cạnh đường chuyền; 

- Bảng chiều dài cạnh, phương vị cạnh và các sai số sau bình sai; 

- Bảng tọa độ vuông góc phẳng sau bình sai; 

- Sơ đồ lưới địa chính sau thi công. 

Điều 10. Lưới khống chế đo vẽ 

1. Lưới khống chế đo vẽ được lập nhằm tăng dày thêm các điểm tọa độ để đảm bảo cho việc 

lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp tại thực địa hoặc tăng dày điểm khống 

chế ảnh để đo vẽ bổ sung ngoài thực địa khi lập bản đồ địa chính bằng phương pháp ảnh hàng 

không kết hợp đo vẽ trực tiếp ngoài thực địa. 

2. Lưới khống chế đo vẽ bao gồm: lưới khống chế đo vẽ cấp 1 và cấp 2 đo vẽ bằng máy toàn 

đạc điện tử, kinh vĩ điện tử và lưới khống chế đo vẽ đo bằng công nghệ GNSS đo tĩnh, đo tĩnh 

nhanh hoặc đo động. 

2.1. Lưới khống chế đo vẽ cấp 1 được phát triển dựa trên tối thiểu 2 điểm, tọa độ có độ chính 

xác tương đương điểm địa chính trở lên. Lưới khống chế đo vẽ cấp 2 được phát triển dựa trên 

tối thiểu 2 điểm tọa độ có độ chính xác tương đương điểm khống chế đo vẽ cấp 1 trở lên. Lưới 

khống chế đo vẽ đo bằng công nghệ GNSS được phát triển dựa trên tối thiểu 3 điểm tọa độ có 

độ chính xác tương đương điểm địa chính trở lên. 

2.2. Để đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200 chỉ được lập lưới khống chế đo vẽ 1 cấp (cấp 1) hoặc 

lưới khống chế đo vẽ đo bằng công nghệ GNSS đo tĩnh (nếu diều kiện cho phép). Trong trường 

hợp đặc biệt cho phép lưới khống chế đo vẽ cấp 1 treo không quá 4 điểm nhưng phải đo đi và 

đo về ở 2 vị trí bàn độ thuận, nghịch. 

2.3. Để đo vẽ bản đồ địa chính, tỷ lệ 1:500 được lập lưới khống chế đo vẽ 2 cấp (cấp 1 và cấp 

2) hoặc lưới khống chế đo vẽ đo bằng công nghệ GNSS đo tĩnh (nếu điều kiện cho phép). 
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Trong trường hợp đặc biệt cho phép lập lưới khống chế đo vẽ cấp 2 treo không quá 4 điểm 

nhưng phải đo đi và đo về ở 2 vị trí bàn độ thuận, nghịch. 

2.4. Để đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 được lập thêm các điểm 

trạm đo từ lưới khống chế đo vẽ để đo hết khu vực đo vẽ, nhưng sai số trung phương vị trí điểm 

sau bình sai không quá 0,1 mm theo tỷ lệ bản đồ cần lập so với điểm gốc. 

3. Khi lập lưới khống chế đo vẽ bằng phương pháp đường chuyền, căn cứ vào mật độ điểm 

khởi tính có thể thiết kế dưới dạng đường chuyền đơn hoặc thành mạng lưới có một hay nhiều 

điểm nút tùy thuộc tỷ lệ bản đồ địa chính cần đo vẽ và điều kiện địa hình. 

4. Khi thiết kế lưới khống chế đo vẽ phải quy định các chỉ tiêu kỹ thuật chính của lưới trong 

thiết kế kỹ thuật - dự toán hoặc phương án thi công, gồm: chiều dài lớn nhất của đường chuyền; 

chiều dài lớn nhất giữa điểm gốc và điểm nút, giữa hai điểm nút; chiều dài lớn nhất, nhỏ nhất 

cạnh đường chuyền; số lần đo góc, số lần đo cạnh; sai số khép góc trong của đường chuyền; sai 

số trung phương đo góc; sai số khép tương đối giới hạn của đường chuyền. 

5. Các điểm khống chế đo vẽ tùy theo yêu cầu cụ thể có thể chôn mốc tạm thời hoặc cố định, 

lâu dài ở thực địa. Nếu chôn mốc cố định, lâu dài ở thực địa thì quy cách mốc thực hiện theo 

quy định tại Phụ lục số 06 kèm theo Thông tư này và phải quy định rõ trong thiết kế kỹ thuật - 

dự toán công trình. Nếu chôn mốc tạm thời thì mốc phải đảm bảo để tồn tại đến khi kết thúc 

công trình (sau kiểm tra, nghiệm thu bản đồ địa chính). 

6. Cạnh lưới khống chế đo vẽ được đo bằng máy đo dài có trị tuyệt đối sai số trung phương đo 

dài lý thuyết theo lý lịch của máy đo không vượt quá 20 mm + D mm (D là chiều dài tính bằng 

km); góc ngoặt đường chuyền đo bằng máy đo góc có trị tuyệt đối sai số trung phương đo góc 

lý thuyết theo lý lịch của máy đo không quá 10 giây. 

7. Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản chung của lưới khống chế đo vẽ quy định như sau: 

Bảng 06 

STT 
Tiêu chí đánh giá chất Iượng lưới khống chế 

đo vẽ 

Chỉ tiêu kỹ thuật 

Lưới KC đo 

vẽ cấp 1 

Lưới KC đo 

vẽ cấp 2 

1 
Sai số trung phương vị trí điểm sau bình sai so 

với điểm gốc 
 5 cm  7 cm 

2 Sai số trung phương tương đối cạnh sau bình sai  1/25.000  1/10000 

3 Sai số khép tương đối giới hạn  1/10000  1/5.000 

8. Khi lập lưới khống chế đo vẽ bằng công nghệ GNSS thì thời gian đo ngắm đồng thời 4 vệ 

tinh trở lên tối thiểu là 15 phút; ngoài ra, tùy tỷ lệ bản đồ địa chính cần đo vẽ, khi thiết kế lưới 

trong thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình phải quy định các tiêu chí đánh giá chất lượng khác 

của lưới gồm: số vệ tinh khỏe liên tục tối thiểu; PDOP lớn nhất khi đo; góc mở lên bầu trời; các 

chỉ tiêu tính khái lược lưới. 

9. Lưới khống chế đo vẽ được phép bình sai gần đúng. Khi tính toán và trong kết quả cuối cùng 

sau bình sai giá trị góc lấy đến chẵn giây; giá trị cạnh, giá trị tọa độ lấy đến cm (0,01m). 

10. Thành quả đo đạc, tính toán và bình sai khi lập lưới đo vẽ gồm: bảng tọa độ vuông góc 

phẳng; sơ đồ lưới. 

Điều 11. Xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất 

1. Xác định ranh giới thửa đất 

1.1. Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa 

chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố... để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định 

hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác 

định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch 

sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện 
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đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan 

đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực). 

1.2. Ranh, giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo 

kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh 

chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan 

đến ranh giới thửa đất. 

Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo 

bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết. Trường hợp tranh chấp 

chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương mà xác định được ranh giới thực tế 

đang sử dụng, quản lý thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý đó; nếu không 

thể xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thi được phép đo vẽ khoanh bao các 

thửa đất tranh chấp; đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh 

chấp thành 02 bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện 

các bước giải quyết tranh chấp tiếp theo theo thẩm quyền. 

2. Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất 

2.1. Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục số 11 kèm 

theo Thông tư này cho tất cả các thửa đất trừ các trường hợp sau đây: 

a) Thửa đất có giấy tờ thỏa thuận hoặc văn bản xác định ranh giới, mốc giới sử dụng đất có bản 

vẽ thể hiện rõ ranh giới sử dụng đất mà ranh giới hiện trạng của thửa đất không thay đổi so với 

bản vẽ trên giấy tờ đó; 

b) Thửa đất có giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất mà trong giấy tờ đó thể hiện rõ đường 

ranh giới chung của thửa đất với các thửa đất liền kề và hiện trạng ranh giới của thửa đất không 

thay đổi so với giấy tờ hiện có; 

c) Đối với thửa đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản 

có bờ thửa hoặc cọc mốc cố định, rõ ràng trên thực địa thì không phải lập Bản mô tả ranh giới, 

mốc giới sử dụng đất nhưng sau khi có bản đồ thể hiện hiện trạng sử dụng đất phải công bố 

công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư trong thời gian tối thiểu là 10 ngày 

liên tục, đồng thời phải thông báo rộng rãi cho người sử dụng đất biết để kiểm tra, đối chiếu; 

hết thời gian công khai phải lập Biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính theo mẫu 

quy định tại Phụ lục số 14 kèm theo Thông tư này; 

2.2. Trường hợp trên giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất có sơ đồ thể hiện ranh giới thửa đất 

nhưng khác với ranh giới thửa đất theo hiện trạng khi đo vẽ thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc 

giới thửa đất phải thể hiện ranh giới theo hiện trạng và ranh giới theo giấy tờ đó. 

2.3. Trường hợp ranh giới thửa đất đang có tranh chấp thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới 

thửa đất thể hiện đồng thời theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và theo ý kiến của các bên 

liên quan. 

2.4. Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo 

đạc thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại và 

người dẫn đạc xác nhận. Đơn vị đo đạc có trách nhiệm chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới 

thửa đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo (hoặc gửi) cho người sử dụng đất vắng mặt 

ký sau đó. 

Điều 12. Đo vẽ chi tiết 

1. Khi đo vẽ chi tiết, tùy theo yêu cầu độ chính xác bản đo cần lập và phương pháp đo vẽ lập 

bản đồ địa chính mà lựa chọn loại máy đo, độ chính xác lý thuyết theo lý lịch của máy đo cho 

phù hợp và phải quy định rõ trong thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình. 

2. Đo vẽ đường địa giới hành chính 

2.1. Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với công chức địa chính cấp xã và 

người dẫn đạc xác định đường địa giới hành chính trên thực địa theo thực tế đang quản lý và 

thông tin trên hồ sơ địa giới hành chính. 
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2.2. Việc đo vẽ chi tiết đường địa giới hành chính được thực hiện theo đường ranh giới thực tế 

đang quản lý tại thực địa với độ chính xác tương đương điểm đo vẽ chi tiết. 

Trường hợp đường địa giới hành chính được mô tả nằm trên đối tượng giao thông, thủy hệ và 

đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất có dạng hình tuyến khác có độ rộng trên thực địa 

từ 0,5 m trở lên thì đo vẽ chi tiết 2 bên mép đối tượng đó và tính nội suy đường địa giới hành 

chính. 

Trường hợp đường địa giới hành chính có tranh chấp thì phải đo đạc và thể hiện đường địa giới 

có tranh chấp theo ý kiến của các bên liên quan. 

Trường hợp bản đồ địa chính có cùng tỷ lệ hoặc tỷ lệ nhỏ hơn tỷ lệ bản đồ địa giới hành chính 

dạng số đã có thi được chuyển vẽ đường địa giới hành chính từ bản đồ địa giới hành chính, có 

đối chiếu với thực địa. 

3. Đo vẽ ranh giới thửa đất 

3.1. Việc đo vẽ chi tiết ranh giới thửa đất được thực hiện theo hiện trạng thực tế đang sử dụng, 

quản lý đã được xác định theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này. 

Trường hợp có giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất thể hiện rõ ranh giới thửa đất (có kích 

thước cạnh hoặc tọa độ đỉnh thửa đất) nhưng ranh giới thửa đất trên thực địa đã thay đổi so với 

giấy tờ đó thì trên bản đồ địa chính phải thể hiện cả đường ranh giới thửa đất theo giấy tờ đó 

(bằng nét đứt) và ranh giới thửa đất theo hiện trạng (bằng nét liền). Đơn vị đo đạc phải thể hiện 

sự thay đổi về ranh giới thửa đất trong Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất lập 

theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 kèm theo Thông tư này; đồng thời lập danh sách các 

trường hợp thay đổi ranh giới thửa đất gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường và Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với thửa đất do tổ chức sử dụng) nơi có thửa đất 

để xử lý theo thẩm quyền. 

Trong quá trình đo vẽ chi tiết, tại mỗi trạm máy phải bố trí các điểm chi tiết làm điểm kiểm tra 

với các trạm đo kề nhau. Số lượng điểm kiểm tra phụ thuộc vào khu vực đo và không dưới 2 

điểm với mỗi trạm đo kề nhau. Trường hợp sai số vị trí điểm kiểm tra giữa hai lần đo từ hai 

trạm máy bằng hoặc nhỏ hơn sai số quy định tại Điều 7 của Thông tư này thì vị trí điểm kiểm 

tra được xác định bằng tọa độ trung bình giữa hai lần đo. Trường hợp sai số nói trên vượt quá 

sai số quy định tại Điều 7 của Thông tư này thì phải kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân để khắc 

phục. 

Đối với khu đo cùng thời điểm đo vẽ có nhiều tỷ lệ khác nhau thì phải đánh dấu các điểm chi 

tiết chung của hai tỷ lệ để đo tiếp biên. Các điểm đo tiếp biên phải được đo đạc theo chỉ tiêu kỹ 

thuật của tỷ lệ bản đồ lớn hơn. 

3.2. Sau khi bản đồ địa chính được nghiệm thu cấp đơn vị thi công, đơn vị đo đạc in Phiếu xác 

nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 kèm theo Thông tư 

này và giao cho người sử dụng đất để kiểm tra, xác nhận, kê khai đăng ký đất đai theo quy định 

và nộp lại cùng hồ sơ đăng ký đất đai để làm cơ sở nghiệm thu bản đồ địa chính. Trường hợp 

phát hiện trong kết quả đo đạc địa chính thửa đất có sai sót thì người sử dụng đất báo cho đơn 

vị đo đạc kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung. 

4. Đo vẽ nhà ở, công trình xây dựng khác và đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất 

Việc đo vẽ chi tiết nhà ở, công trình xây dựng khác và đối tượng chiếm đất không tạo thành 

thửa đất thực hiện theo đường ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý tại thực địa với độ chính 

xác tương đương điểm đo vẽ chi tiết. 

Điều 13. Kiểm tra, kiểm nghiệm máy đo đạc 

1. Máy đo đạc phải được kiểm tra, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh trước và sau mùa đo, đợt đo hoặc 

khi phát hiện có biến động có ảnh hưởng đến độ chính xác của máy. 

2. Phải lập hồ sơ kiểm nghiệm và giao nộp cùng với các tài liệu đo. 
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3. Các chỉ tiêu sai số của máy đo đạc phải nêu trong hồ sơ kiểm nghiệm; chỉ đưa vào sử dụng 

máy đo đạc khi các sai số lý thuyết theo lý lịch, của máy đo và sai số xác định trong kiểm 

nghiệm đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Máy đo chiều dài cạnh đường chuyền có trị tuyệt đối sai số trung phương đo dài không vượt 

quá 20 mm + D mm (D là chiều dài tính bằng km). 

b) Máy đo góc đường chuyền có trị tuyệt đối sai số trung phương đo góc không quá 10 giây. 

c) Sai số 2C không quá 12 giây. 

d) Sai số MO không quá 5 giây. 

đ) Sai số bọt nước dài không quá 2 giây. 

e) Sai số dọi tâm quang học không quá 2 mm. 

Điều 14. Quy định ghi sổ đo 

Khi đo lưới địa chính, lưới độ cao, lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính phải 

ghi sổ đo đầy đủ thông tin đo đạc và lập Sổ nhật ký trạm đo theo mẫu quy định tại Phụ lục số 

10 kèm theo Thông tư này, trừ trường hợp sử dụng các máy đo ghi được đầy đủ các thông tin 

đó. Các loại số đo và các biểu mẫu tính toán xây dựng lưới địa chính khác không quy định tại 

Thông tư này thì thực hiện theo mẫu quy định cho lưới tọa độ quốc gia hạng III và độ cao quốc 

gia hạng IV quy định tại Thông tư số 06/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng 

lưới tọa độ và Quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bô trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao. 

Điều 15. Tiếp biên và xử lý tiếp biên 

Bản đồ địa chính phải tiếp biên giữa các mảnh tiếp giáp nhau trong cùng đơn vị hành chính cấp 

xã và giữa các mảnh tiếp giáp nhau khác đơn vị hành chính, cấp xã trong một tỉnh. Hạn sai khi 

tiếp biên bản đồ địa chính được xác định như sau: 
2

2

2

1 mml   

Trong đó: l là độ lệch giữa đối tượng tiếp biên; m1, m2 là sai số tương ứng với từng loại tỷ lệ 

bản đồ quy định tại khoản 4 và 5 Điều 7 của Thông tư này. 

Nếu l nằm trong hạn sai cho phép nêu trên thì chỉnh sửa như sau: đối với bản đồ địa chính 

cùng tỷ lệ thì chỉnh sửa dữ liệu ở bản đồ địa chính lập mới; đối với bản đồ địa chính khác tỷ lệ 

đo vẽ thì chỉnh sửa dữ liệu ở bản đồ địa chính tỷ lệ nhỏ theo dữ liệu ở bản đồ địa chính tỷ lệ 

lớn. 

Nếu l lớn hơn hạn sai cho phép nêu trên thì phải kiểm tra lại việc đo vẽ và biên tập bản đồ địa 

chính để xử lý. 

Đối với bản đồ địa chính khác thời gian đo vẽ nếu phát hiện có sự sai lệch, chồng, hở mà I 

vượt quá hạn sai cho phép nêu trên thì phải kiểm tra lại và phải đảm bảo chất lượng sản phẩm 

do mình làm ra. Đơn vị thi công không được tự ý chỉnh sửa trên sản phẩm của mình cũng như 

trên tài liệu cũ để tiếp biên mà phải báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản các sai 

lệch, chồng, hở để quyết định. 

Điều 16. Biên tập bản đồ địa chính, tính diện tích 

1. Khung và trình bày khung bản đồ địa chính thực hiện theo mẫu quy định tại điểm 1 và 2 mục 

III của Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này. Khung trong tiêu chuẩn, khung trong mở rộng 

của mảnh bản đồ địa chính và lưới tọa độ ô vuông được xác định theo giá trị lý thuyết, không 

có sai số. 

2. Bản đồ địa chính được biên tập theo đơn vị hành chính cấp xã. Phạm vi thể hiện của một 

mảnh bản đồ địa chính được giới hạn trong khung trong tiêu chuẩn. 

3. Các đối tượng trên bản đồ địa chính được biểu thị bằng các yếu tố hình học dạng điểm, dạng 

đường (đoạn thẳng, đường gấp khúc), dạng vùng, ký hiệu và ghi chú. 
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Các đối tượng dạng đường trên bản đồ phải được thể hiện bằng các dạng polyline, linestring, 

chain hoặc complexchain... tùy theo phần mềm biên tập bản đồ; thể hiện liên tục, không đứt 

đoạn và phải có điểm nút ở những chỗ giao nhau giữa các đường thể hiện các đối tượng cùng 

kiểu. 

Các đối tượng cần tính diện tích phải được xác lập dưới dạng vùng. Các đối tượng dạng vùng 

(trừ thửa đất) không khép kín trong phạm vi thể hiện của một mảnh bản đồ địa chính hoặc 

phạm vi khu đo hoặc phạm vi địa giới hành chính thì được khép vùng giả theo khung trong tiêu 

chuẩn của mảnh bản đồ địa chính hoặc phạm vi khu đo hoặc phạm vi địa giới hành chính. 

4. Các thửa đất không thể hiện được trọn trong phạm vi khung trong tiêu chuẩn của một mảnh 

bản đồ địa chính hoặc trường hợp phải mở rộng khung để thể hiện hết các yếu tố nội dung bản 

đồ vượt ra ngoài phạm vi khung trong tiêu chuẩn để hạn chế số mảnh bản đồ địa chính tăng 

thêm ở ranh giới của khu đo hay đường địa giới hành chính thì được mở rộng khung theo quy 

định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư này để biên tập trọn thửa và thể hiện hết các yếu tố nội 

dung bản đồ vượt ra ngoài phạm vi khung trong tiêu chuẩn. 

Trường hợp khi mở rộng khung trong bản đồ mà vẫn không thể hiện được trọn thửa đất thì giữ 

nguyên khung trong tiêu chuẩn của mảnh bản đồ địa chính, phần ngoài khung được biên tập 

vào mảnh bản đồ địa chính tiếp giáp bên cạnh; số thửa, diện tích và loại đất được thể hiện trên 

tờ bản đồ chiếm diện tích phần lớn hơn của thửa đất, còn phần nhỏ hơn của thửa đất chỉ thể 

hiện loại đất. 

5. Các yếu tố hình học, đối tượng bản đồ địa chính phải được xác định đúng phân lớp thông tin 

bản đồ (level), đúng phân loại, đúng thông tin thuộc tính theo quy định tại Phụ lục số 18, đúng 

ký hiệu theo quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này. 

6. Nhãn thửa, đánh số thứ tự thửa đất và thể hiện các thông tin thửa đất trên bản đồ địa chính 

6.1. Trên bản đồ địa chính các thông tin về số thứ tự thửa đất, diện tích thửa đất, loại đất được 

thể hiện bằng ký hiệu dạng hỗn số quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này. 

6.2. Số thứ tự thửa đất được đánh số hiệu bằng số Ả Rập theo thứ tự từ 01 đến hết trên 01 mảnh 

bản đồ địa chính, bắt đầu từ thửa đất cực Bắc của mảnh bản đồ địa chính, từ trái sang phải, từ 

trên xuống dưới theo đường zích zắc. 

Đối với đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất việc khép vùng được thực hiện cho từng 

khu vực theo ranh giới khu đo, theo đường địa giới hành chính hoặc theo khung trong tiêu 

chuẩn của tờ bản đồ và được đánh số thứ tự cùng với các thửa đất. 

6.3. Khi biên tập bản đồ địa chính được phép tận dụng các lớp (level) bản đồ số còn bỏ trống để 

thể hiện yếu tố thuộc tính khác của thửa đất (tên chủ, địa chỉ...). 

7. Ghi chú và ký hiệu 

Các ghi chú phải được bố trí vào vị trí thích hợp đảm bảo dễ nhận biết đối tượng được ghi chú, 

dễ đọc, tính mỹ quan của bản đồ. Trường hợp các ghi chú và các yếu tố khác trùng, đè lên nhau 

thì ưu tiên thể hiện đúng vị trí các đối tượng theo thứ tự ưu tiên như sau: các ký hiệu dạng 

điểm, nhãn thửa, các ghi chú khác. 

8. Định dạng tệp tin bản đồ địa chính dạng số 

Bản đồ địa chính dạng số có thể được xây dựng bằng nhiều phần mềm ứng dụng khác nhau 

nhưng tệp tin sản phẩm hoàn thành phải được chuyển về định dạng file *.dgn và nhập đầy đủ 

các thông tin mô tả về dữ liệu (siêu dữ liệu, metadata) theo quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu 

địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường kèm theo từng mảnh bản đồ địa chính. 

9. Biên tập để in bản đồ địa chính 

9.1. Việc biên tập để in bản đồ địa chính được thực hiện trên bản sao của các mảnh bản đồ địa 

chính dạng số thể hiện hiện trạng khi đo vẽ bản đồ. 

9.2. Biên tập đường địa giới hành chính khi đường địa giới hành chính trùng nhau hoặc trùng 

đối tượng khác 
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a) Trường hợp đường địa giới hành chính các cấp trùng nhau thì thể hiện đường địa giới hành 

chính cấp cao nhất. 

b) Trường hợp đường địa giới hành chính trùng với các yếu tố hình tuyến có dạng đường một 

nét thì thể hiện đường địa giới hành chính so le hai bên yếu tố đó. 

c) Trường hợp đường địa giới hành chính nằm giữa yếu tố hình tuyến hai nét thì thể hiện đường 

địa giới hành chính vào tâm của yếu tố đó khi khoảng sáng giữa ký hiệu đường địa giới hành 

chính với các nét của yếu tố đó không nhỏ hơn 0,2 mm trên bản đồ; trường hợp còn lại vẽ so le 

hai bên như trường hợp đường địa giới hành chính trùng với các yếu tố hình tuyến có dạng 

đường một nét. 

9.3. Biên tập đường ranh giới chiếm đất khi đường ranh giới chiếm đất của các đối tượng trùng 

nhau 

a) Trường hợp ranh giới giữa 2 đối tượng dạng vùng khác loại thì đường ranh giới được biên 

tập trong lớp (level) lớn hơn. 

b) Trường hợp các đối tượng giao cắt nhau không cùng mức thì đối tượng ở phía trên được thể 

hiện liên tục không đứt đoạn qua vùng giao cắt. Ranh giới khép vùng của các đối tượng ở dưới 

được thể hiện theo đường tiếp giáp của hình chiếu thẳng đứng lên mặt đất của đối tượng đó với 

hình chiếu thẳng đứng lên mặt đất cửa đối tượng ở trên. 

9.4. Khi thửa đất hoặc một phần thửa đất không thể thể hiện dưới dạng vùng theo tỷ lệ trên bản 

đồ thì thửa đất đó được trích vẽ phi tỷ lệ và thể hiện ở vị trí thích hợp ở trong hoặc ngoài khung 

bản đồ. Đối với các đối tượng giao thông, thủy văn hình tuyến có độ rộng trên bản đồ dưới 0,2 

mm thì thể hiện theo đường tâm và ghi chú độ rộng của đối tượng đó. 

9.5. Biên tập các ghi chú, ký hiệu khi các ghi chú, ký hiệu chồng đè với các yếu tố khác 

a) Các ghi chú, ký hiệu phải được bố trí vào vị trí thích hợp đảm bảo dễ nhận biết đối tượng 

được ghi chú, dễ đọc, tính mỹ quan của bản đồ. Thể hiện vị trí các yếu tố theo thứ tự ưu tiên: 

các ký hiệu dạng điểm, nhãn thửa, các yếu tố khác; 

b) Nhãn thửa đất thể hiện theo thông tin hiện trạng. Các thửa đất nhỏ, hẹp không thể trình bày 

nhãn thửa vào bên trong thửa đất thì trình bày nhãn thửa tại vị trí thích hợp ngoài thửa đất; nếu 

không thể trình bày nhãn thửa ở bên ngoài thửa đất thì chỉ trình bày số thứ tự thửa đất ở bên 

trong hoặc bên ngoài thửa đất, đồng thời lập bảng liệt kê các thửa đất nhỏ, hẹp ở dưới khung 

nam của mảnh bản đồ địa chính. Khi phải trình bày nhãn thửa hoặc số thứ tự thửa đất bên ngoài 

phạm vi thửa đất thì đánh mũi tên chỉ vào thửa đất đó. 

9.6. Bản đồ địa chính dạng giấy được in màu trên giấy in vẽ bản đồ khổ giấy A0, có định lượng 

120g/m2 trở lên, bằng máy chuyên dụng in bản đồ, chế độ in đạt độ phân giải tối thiểu 1200 x 

600 dpi, mực in chất lượng cao, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật máy. 

10. Tính diện tích 

10.1. Việc tính diện tích được thực hiện trên bản đồ dạng số cho tất cả các thửa đất và đối 

tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất bằng phương pháp giải tích. 

Trường hợp các đối tượng dạng vùng cùng kiểu (cùng kiểu đối tượng giao thông hoặc cùng 

kiểu đối tượng thủy văn...) giao cắt cùng mức thì chiếm đất chung của đối tượng được tính theo 

đường ranh giới chiếm đất ngoài cùng. 

Trường hợp các đối tượng dạng vùng không cùng kiểu (không cùng kiểu đối tượng giao thông 

hoặc không cùng kiểu đối tượng thủy văn) hoặc cùng kiểu nhưng giao cắt không cùng mức thì 

diện tích phần giao nhau của hình chiếu thẳng đứng của các đối tượng đó trên mặt đất được 

tính cho đối tượng nằm trực tiếp trên mặt đất. 

10.2. Khi có sự chênh lệch giữa tổng diện tích của tất cả các đối tượng chiếm đất so với diện 

tích tính vùng bao trùm tất cả các đối tượng chiếm đất đó trong một mảnh bản đồ địa chính thì 

phải kiểm tra phát hiện nguyên nhân và xử lý các trường hợp đối tượng chiếm đất bị tính trùng 

hoặc bỏ sót. 
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11. Diện tích và các thông tin thuộc tính của thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành 

thửa đất được thể hiện và thống kê trên phạm vi từng mảnh bản đồ địa chính và phạm vi đơn vị 

hành chính cấp xã vào Sổ mục kê đất đai theo mẫu quy định tại Phụ lục số 15 và Bảng tổng 

hợp số thửa, diện tích, số chủ sử dụng, quản lý đất theo hiện trạng đo đạc lập bản đồ địa chính 

theo mẫu quy định tại Phụ lục số 16 kèm theo Thông tư này; đồng thời được tổng hợp vào biểu 

thống kê hiện trạng sử dụng đất của đơn vị hành chính cấp xã theo quy định về thống kê, kiểm 

kê đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Biểu 01/TKĐĐ, 02/TKĐĐ, 03/TKĐĐ). 

12. Trường hợp chi đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính một phần diện tích cần thiết mà không đo vẽ 

khép kín đơn vị hành chính cấp xã và phần diện tích đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính lớn hơn 

50% diện tích tự nhiên thì phải biên tập thêm bản đồ tỷ lệ phù hợp từ các loại bản đồ khác để 

tính diện tích khép kín địa giới hành chính (tính diện tích dựa vào tài liệu bản đồ khác sử dụng 

để khoanh bao khu vực này). 

Điều 17. Đo đạc chỉnh lý, bổ sung, đo vẽ lại bản đồ địa chính 

1. Chỉnh lý bản đồ địa chính 

1.1. Việc chỉnh lý bản đồ địa chính thực hiện trong các trường hợp sau: 

a) Xuất hiện thửa đất và các đối tượng chiếm đất mới (trừ các đối tượng là công trình, xây dựng 

và tài sản trên đất); 

b) Thay đổi ranh giới thửa đất và các đối tượng chiếm đất (trừ các đối tượng là công trình xây 

dựng và tài sản trên đất); 

c) Thay đổi diện tích thửa đất; 

d) Thay đổi mục đích sử dụng đất; 

đ) Thay đổi thông tin về tình trạng pháp lý của thửa đất; 

e) Thay đổi về mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp; 

g) Thay đổi về điểm tọa độ địa chính và điểm tọa độ Quốc gia; 

h) Thay đổi về mốc giới và hành lang an toàn công trình; 

i) Thay đổi về địa danh và các ghi chú trên bản đồ. 

1.2. Cơ sở để quyết định thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính 

a) Các thay đổi về ranh giới thửa đất, diện tích thửa đất, mục đích sử dụng đất được thực hiện 

trong các trường hợp: có quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, thu 

hồi đất của cấp có thẩm quyền; quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp, bản án của Tòa án 

nhân dân các cấp về việc giải quyết tranh chấp đất đai; kết quả cấp, chỉnh lý Giấy chứng nhận 

trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế có liên quan đến thay đổi ranh giới, 

mục đích sử dụng đất; quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; có thay đổi ranh giới 

thửa đất do sạt lở, sụt đất tự nhiên; người sử dụng đất, cơ quan quản lý đất đai các cấp phát 

hiện có sai sót trong đo vẽ bản đồ địa chính; 

b) Mốc giới, đường địa giới hành chính trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung trong các trường 

hợp có quyết định thay đổi địa giới hành chính, lập đơn vị hành chính mới, đã lập hồ sơ địa 

giới, cắm mốc địa giới trên thực địa; 

c) Mốc tọa độ, mốc quy hoạch, hành lang an toàn công trình trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung 

trong các trường hợp mốc giới mới được cắm trên thực địa và có thông báo của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; 

d) Việc chỉnh lý, bổ sung thông tin về địa danh, địa vật định hướng và các thông tin thuộc tính 

khác do cơ quan quản lý đất đai các cấp tự quyết định khi phát hiện có thay đổi. 

1.3. Khi chỉnh lý các thay đổi về ranh giới thửa đất thì việc thể hiện nội dung và lưu thông tin 

chỉnh lý thực hiện như sau: 

a) Đường ranh giới mới của thửa đất được thể hiện trên bản đồ địa chính bằng màu đỏ; đường 

ranh giới cũ được chuyển thành lớp riêng trên bản đồ địa chính dạng số, được gạch bỏ bằng 

mực đỏ đối với nơi sử dụng bản đồ địa chính dạng giấy; 
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b) Việc chỉnh lý bản đồ địa chính phải thực hiện đồng bộ với việc chỉnh lý thông tin trong số 

mục kê đất đai và các tài liệu liên quan khác. 

1.4. Khi đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính được phép thực hiện bằng các phương pháp đo đạc 

đơn giản như: giao hộ cạnh, dóng thẳng hàng, đo bằng thước dây, chuyển vẽ từ bản đồ quy 

hoạch... và sử dụng các điểm khởi tính gồm: các điểm tọa độ từ lưới khống chế đo vẽ, lưới 

điểm trạm đo cũ trở lên; các điểm góc thửa đất, góc công trình xây dựng chính có trên bản đồ 

và hiện còn tồn tại ở thực địa; độ chính xác chỉnh lý thực hiện theo quy định về độ chính xác 

của bản đồ địa chính. 

1.5. Việc chỉnh lý số thứ tự thửa đất được quy định như sau: 

a) Trường hợp thửa đất mới phát sinh do tách thửa, hợp thửa thì hủy bỏ số thứ tự thửa đất cũ, 

số thửa mới được đánh số tiếp theo số thứ tự thửa đất có số hiệu lớn nhất trong tờ bản đồ; đồng 

thời phải lập “Bảng các thửa đất chỉnh lý” ở vị trí thích hợp trong hoặc ngoài khung bản đồ, trừ 

trường hợp chỉnh lý bản đồ địa chính trong cơ sở dữ liệu địa chính. Nội dung “Bảng các thửa 

đất chỉnh lý” phải thể hiện số thứ tự, mã loại đất và diện tích thửa đất tách, hợp đã được chỉnh 

lý và số thứ tự thửa, mã loại đất và diện tích mới của thửa đất đó sau chỉnh lý; 

b) Trường hợp nhà nước thu hồi một phần thửa đất mà phần thu hồi không tạo thành thửa đất 

mới và phần diện tích còn lại không bị chia cắt thành nhiều thửa đất thì phần diện tích còn lại 

không thu hồi vẫn giữ nguyên số thứ tự thửa đất cũ. 

2. Đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính 

Việc đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính được thực hiện đối với đơn vị hành chính cấp xã đã có bản 

đồ địa chính nhưng chưa đo vẽ khép kín đơn vị hành chính, kể cả khu vực đã đo vẽ khoanh bao 

trên bản đồ địa chính nhưng chưa đo vẽ chi tiết đến từng thửa đất. 

3. Đo vẽ lại bản đồ địa chính 

Việc đo vẽ lại bản đồ địa chính được thực hiện đối với khu vực đã có bản đồ địa chính nhưng 

có biến động trong các trường hợp sau đây: 

3.1. Khu vực đất nông nghiệp đã thực hiện quy hoạch lại đồng ruộng và “dồn điền đổi thửa” 

làm thay đổi toàn bộ các bờ vùng, bờ thửa; 

3.2. Khu vực thực hiện quy hoạch sử dụng đất để hình thành các khu trung tâm hành chính, khu 

đô thị, khu dân cư, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công 

nghiệp; 

3.3. Khu vực chỉ có bản đồ địa chính dạng giấy đã rách nát, hư hỏng không thể khôi phục và 

không thể sử dụng để số hóa; 

3.4. Khu vực đã có bản đồ địa chính được lập bằng phương pháp ảnh hàng không, phương pháp 

bàn đạc bằng máy kinh vĩ quang cơ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, có tỷ lệ nhỏ 

hơn so với tỷ lệ cần phải đo vẽ theo quy định tại Thông tư này. 

4. Mảnh bản đồ địa chính được biên tập để in lại trong các trường hợp sau: 

4.1. Thay đổi đường địa giới hành chính liên quan đến mảnh bản đồ địa chính; 

4.2. Số lượng thửa đất có biến động do đo vẽ bổ sung, chỉnh lý biến động trên bản đồ về ranh 

giới, số hiệu thửa, loại đất, diện tích chiếm trên 40% số lượng thửa đất trên mảnh bản đồ in 

trước đó. 

Điều 18. Trích đo địa chính 

1. Trích đo địa chính thửa đất được thực hiện ở các tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 

và 1:10000. Việc xác định tỷ lệ trích đo địa chính thửa đất được thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 6 của Thông tư này và được phép lựa chọn tỷ lệ bản đồ lớn hơn một bậc so với 

quy định cho phù hợp với quy mô diện tích thửa đất. 

2. Trích đo địa chính thửa đất được thực hiện trong hệ tọa độ quốc gia VN-2000; trường hợp 

tách đo địa chính cho hộ gia đình, cá nhân thì thực hiện trong hệ tọa độ quốc gia VN-2000 hoặc 

hệ tọa độ tự do. 
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3. Khi trích đo địa chính thửa đất phục vụ cấp Giấy chứng nhận phải đồng thời lập Phiếu xác 

nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 kèm theo Thông tư 

này. 

4. Mảnh trích đo địa chính biên tập ở dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật để thể hiện thửa đất 

tích đo. Khung và trình bày khung mảnh trích đo địa chính thực hiện theo mẫu quy định tại 

điểm 3 mục III của Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này. Trường hợp trích đo địa chính phục 

vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm thì khung và trình 

bày khung mảnh trích đo địa chính thực hiện theo mẫu quy định tại điểm 4 mục III của Phụ lục 

số 01 kèm theo Thông tư này. 

Mảnh trích đo địa chính được đánh số thứ tự mảnh bằng số Ả rập từ 01 đến hết trong một năm 

trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã. 

5. Việc thực hiện trích đo và trình bày, chỉnh lý thửa đất trong mảnh trích đo thực hiện như đối 

với đối tượng là thửa đất trên bản đồ địa chính quy định tại Thông tư này. Khi trích đo địa 

chính từ hai thửa đất trở lên trong cùng một thời điểm mà có thể thể hiện trong phạm vi của 

cùng một mảnh trích đo địa chính thì phải thể hiện trong một mảnh, trích đo đó. 

6. Mảnh trích đo địa chính dạng số có thể được xây dựng bằng nhiều phần mềm ứng dụng khác 

nhau nhưng tệp tin sản phẩm hoàn thành phải được chuyển về khuôn dạng file *.dgn. Ngoài ra, 

khi thực hiện trích đo địa chính trong hệ tọa độ quốc gia VN-2000 còn phải nhập đầy đủ các 

thông tin mô tả về dữ liệu (siêu dữ liệu, metadata) theo quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa 

chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường kèm theo từng mảnh trích đo địa chính. 

7. Mảnh trích đo địa chính dạng giấy được in trên khổ giấy từ A4 đến A0 tùy theo quy mô diện 

tích thửa đất trích đo và tỷ lệ trích đo để thể hiện được trọn vẹn thửa đất trích đo và đủ vị trí để 

trình bày khung theo quy định. Giấy in phải có định lượng 120g/m2 trở lên, bằng máy chuyên 

dụng in bản đồ, chế độ in đạt độ phân giải tối thiểu 1200 x 600 dpi, mực in chất lượng cao, phù 

hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật máy. 

Điều 19. Ký hiệu bản đồ địa chính 

1. Ký hiệu bản đồ địa chính quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này được sử dụng 

chung để thể hiện các yếu tố nội dung bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính tỷ lệ 1:200, 

1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 dạng số và dạng giấy. Những trường hợp đặc biệt 

chỉ áp dụng cho bản đồ số hoặc bản đồ giấy hoặc một loại nội dung bản đồ hay một loại tỷ lệ 

bản đồ sẽ có quy định riêng trong ký hiệu và giải thích ký hiệu. 

2. Ký hiệu chia làm 3 loại: 

2.1. Ký hiệu vẽ theo tỷ lệ: vẽ đúng theo hình dạng, kích thước của địa vật tính theo tỷ lệ bản đồ. 

2.2. Ký hiệu vẽ nửa theo tỷ lệ: ký hiệu có một chiều tỷ lệ với kích thước thực của địa vật, chiều 

kia biểu thị quy ước không theo tỷ lệ bản đồ. 

2.3. Ký hiệu không theo tỷ lệ là ký hiệu vẽ quy ước, không theo đúng tỷ lệ kích thước của địa 

vật, các ký hiệu này dùng trong trường hợp địa vật không vẽ được theo tỷ lệ bản đồ và một số 

trường hợp địa vật vẽ được theo tỷ lệ nhưng cần sử dụng thêm ký hiệu quy ước đặt vào vị trí 

quy định để tăng thêm khả năng đọc, khả năng định hướng của bản đồ. 

3. Tâm của ký hiệu không theo tỷ lệ bản đồ được bố trí trùng với tâm của đối tượng bản đồ. 

3.1. Ký hiệu có dạng hình học: hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật... thì tâm 

của hình hình học là tâm của ký hiệu. 

3.2. Ký hiệu tượng hình có chân là vòng tròn ở chân: trường học, trạm biến thế... thì tâm của 

vòng tròn là tâm của ký hiệu. 

3.3. Ký hiệu tượng hình có chân dạng đường đáy: đình, chùa, tháp, đài phun nước... thì điểm 

giữa của đường đáy là tâm của ký hiệu. 

4. Ghi chú gồm ghi chú định danh thể hiện địa danh, tên các đối tượng bản đồ và ghi chú thuyết 

minh thể hiện thông tin thuộc tính của địa vật. 
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4.1. Ghi chú được thể hiện bằng tiếng Việt; địa danh bằng tiếng dân tộc ít người phải được 

phiên âm sang tiếng Việt. 

4.2. Chỉ được sử dụng ký hiệu, phông chữ, chữ số đúng với quy định tại Thông tư này để thể 

hiện nội dung ghi chú. 

4.3. Ghi chú được sắp xếp song song với khung phía Nam của mảnh bản đồ địa chính, trừ ghi 

chú địa vật hình tuyến và ghi chú thửa đất hẹp thi sắp xếp ghi chú theo hướng địa vật, đầu các 

ghi chú hướng lên phía khung Bắc. 

5. Khi thể hiện các công trình xây dựng bằng ký hiệu tượng trưng và ghi chú mà đối tượng đó 

nằm gọn trong ranh giới thửa đất thì phải thể hiện đầy đủ thông tin của thửa đất chứa đối tượng 

đó. 

Các công trình xây dựng có kích thước nhỏ, hẹp tại các khu vực thửa nhỏ và dày đặc, khi thể 

hiện có thể gây khó đọc và rối nội dung bản đồ thì được phép chỉ chọn lọc một số công trình có 

giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa định hướng cao để thể thể hiện. 

6. Các đối tượng bản đồ có ý nghĩa định hướng cao mà không ghi chú được vào bên trong đối 

tượng thì ghi chú ra ngoài và đánh mũi tên chỉ vào đối tượng. 

Điều 20. Sổ mục kê đất đai 

1. Sổ mục kê đất đai được lập để liệt kê các thửa đất và đối tượng chiếm đất không tạo thành 

thửa đất theo kết quả đo vẽ lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất trong 

phạm vi đơn vị hành chính cấp xã. 

2. Nội dung sổ mục kê đất đai gồm số thứ tự tờ bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính; số 

thứ tự thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất; tên người sử dụng, quản lý đất; 

mã đối tượng sử dụng, quản lý đất; diện tích; loại đất (bao gồm loại đất theo hiện trạng, loại đất 

theo giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, loại đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê 

duyệt). 

3. Sổ mục kê đất đai được lập dưới dạng số, lưu giữ trong cơ sở dữ liệu đất đai, được in cùng 

với bản đồ địa chính để lưu trữ và được sao để sử dụng đối với nơi chưa có điều kiện khai thác, 

sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai. 

Việc lập sổ mục kê đất đai được thực hiện sau khi hoàn thành việc biên tập mảnh bản đồ địa 

chính, mảnh trích đo địa chính. 

4. Nội dung, hình thức quy định chi tiết lập sổ mục kê đất đai thực hiện theo mẫu quy định tại 

Phụ lục số 15 kèm theo Thông tư này. 

Chương III QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 

Điều 21. Lập thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc bản đồ địa chính 

1. Khi thực hiện đo đạc bản đồ địa chính phải lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự 

toán theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý dự án, công trình trong lĩnh 

vực quản lý đất đai. 

Các thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc bản đồ địa chính phục vụ lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy 

chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải nộp về 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Quản lý đất đai) kèm theo Quyết định phê duyệt để 

kiểm tra việc thực hiện và theo dõi, giám sát. 

2. Phải lập báo cáo khảo sát trên cơ sở kết quả khảo sát, thu thập, phân tích, đánh giá các tư 

liệu, tài liệu có liên quan trước khi lập thiết kế kỹ thuật - dự toán. 

3. Khi lập thiết kế kỹ thuật - dự toán nếu áp dụng chỉ tiêu kỹ thuật khác quy định tại Thông tư 

này thì phải báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

chấp thuận bằng văn bản mới được thi công. 

4. Thiết kế kỹ thuật - dự toán bao gồm các nội dung chính sau: 

4.1. Sự cần thiết phải đo đạc lập bản đồ địa chính; 

4.2. Cơ sở pháp lý; 

4.3. Mục tiêu, yêu cầu, phạm vi nhiệm vụ, khối lượng công việc; 
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4.4. Đặc điểm tình hình tự nhiên, kinh tế, xã hội, hiện trạng sử dụng đất của địa phương nơi 

thực hiện dự án, công trình đo đạc lập bản đồ địa chính; 

4.5. Tình hình công tác đo đạc lập bản đồ địa chính của địa phương; hiện trạng và khả năng sử 

dụng tư liệu, tài liệu đo đạc, bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, bản đồ địa giới hành chính, các 

tư liệu ảnh và các loại tài liệu, bản đồ khác; 

4.6. Thực trạng nguồn nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật, năng lực thực hiện dự án, công trình đo 

đạc bản đồ địa chính của các đơn vị thuộc cơ quan quản lý đất đai của địa phương; 

4.7. Thiết kế và giải pháp kỹ thuật; 

4.8. Tổ chức thực hiện; 

4.9. Dự toán kinh phí; 

4.10. Đánh giá tính khả thi và rủi ro thực hiện dự án, công trình. 

5. Trường hợp và trích đo địa chính thửa đất thì không phải lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, 

nhưng phải lập phương án thi công và được cơ quan quyết định, đầu tư phê duyệt. 

Trường hợp trích đo địa chính thửa đất để thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng 

nhận đối với các trường hợp đơn lẻ, thường xuyên hàng năm thì phải lập kế hoạch thực hiện 

hàng năm trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trường hợp trích đo địa chính thửa đất theo nhu cầu của người sử dụng đất không sử dụng 

ngân sách nhà nước thì thực hiện theo hợp đồng dịch vụ, không phải lập phương án thi công. 

Nội dung chính của phương án thi công bao gồm: 

5.1. Căn cứ lập phương án; 

5.2. Tóm tắt mục tiêu, yêu cầu, phạm vi nhiệm vụ, khối lượng công việc; 

5.3. Tóm tắt giải pháp kỹ thuật và tổ chức thực hiện; 

5.4. Kinh phí thực hiện. 

Điều 22. Quy định giám sát, kiểm tra, nghiệm thu, xác nhận sản phẩm 

1. Các công đoạn, sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính phải được giám sát, kiểm tra, nghiệm thu 

về chất lượng sản phẩm, khối lượng thực hiện. 

2. Việc giám sát, kiểm tra, nghiệm thu thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu sản phẩm đối với công tác đo đạc bản đồ 

địa chính. 

3. Cơ sở để giám sát, kiểm tra, nghiệm thu là các quy định tại Thông tư này và trong thiết kế kỹ 

thuật - dự toán công trình, các văn bản kỹ thuật của khu đo đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. 

4. Nội dung giám sát, kiểm tra, nghiệm thu bao gồm: 

4.1. Nhân lực, máy móc trang thiết bị đo đạc sử dụng trong thi công; 

4.2. Sự tuân thủ quy trình, tiến độ thực hiện; 

4.3. Chất lượng, khối lượng sản phẩm công đoạn công trình, hoàn thành công trình và giao nộp 

sản phẩm. 

5. Nội dung chi tiết và mức độ giám sát, kiểm tra thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu sản phẩm đối với công tác đo đạc 

bản đồ địa chính. 

6. Xác nhận bản đồ địa chính 

6.1. Bản đồ địa chính phải được đơn vị thi công ký xác nhận sản phẩm; đơn vị kiểm tra ký xác 

nhận chất lượng sản phẩm; Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác nhận đo vẽ phù hợp hiện trạng quản 

lý, sử dụng; Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt nghiệm thu chất lượng sản phẩm đủ điều 

kiện đưa vào sử dụng tại vị trí phần ngoài khung bản đồ theo mẫu quy định tại điểm 1 mục III 

của Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này. 

6.2. Bản đồ địa chính được biên tập in lại phải được đơn vị thực hiện biên tập xác nhận sản 

phẩm, đơn vị kiểm tra ký xác nhận chất lượng sản phẩm; Sở Tài nguyên và Môi trường ký 
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duyệt tại vị trí phần ngoài khung bản đồ theo mẫu quy định tại điểm 2 mục III của Phụ lục số 

01 kèm theo Thông tư này. 

7. Xác nhận mảnh trích đo địa chính 

7.1. Trường hợp trích đo địa chính thửa đất do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở nơi chưa lập Văn phòng 

đăng ký đất đai (sau đây gọi chung là Văn phòng đăng ký đất đai) để phục vụ đăng ký đất đai, 

cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm thì phải có chữ ký của người thực hiện 

đo đạc, người kiểm tra và Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai ký duyệt tại vị trí phần ngoài 

khung mảnh trích đo địa chính theo mẫu quy định tại điểm 3 mục III của Phụ lục số 01 kèm 

theo Thông tư này. 

Trường hợp trích đo địa chính thửa đất do đơn vị có chức năng hành nghề đo đạc bản đồ địa 

chính khác thực hiện để phục vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên 

hàng năm thì phải có chữ ký và dấu của đơn vị đo đạc; người kiểm tra trực thuộc Văn phòng 

đăng ký đất đai; Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai ký duyệt. 

7.2. Trường hợp trích đo địa chính thửa đất phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi 

đất, đấu giá quyền sử dụng đất và mục đích quản lý đất đai khác thì việc xác nhận mảnh trích 

đo địa chính được thực hiện như quy định đối với việc xác nhận bản đồ địa chính quy định tại 

điểm 6.1 khoản 6 Điều này. 

Điều 23. Đóng gói, giao nộp sản phẩm 

1. Đóng gói sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính 

Bản đồ địa chính và các tài liệu có liên quan sau khi được kiểm tra, nghiệm thu phải được xác 

nhận đầy đủ theo các mẫu biểu quy định và đóng gói thành từng hộp, cặp, túi hay đóng thành 

từng tập có ghi chú, có mục lục để tra cứu và được kiểm tra lần cuối trước khi giao nộp. 

2. Giao nộp sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính 

2.1. Đơn vị thi công giao nộp sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính cho cơ quan chủ đầu tư để 

sử dụng ở các cấp theo quy định như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã gồm có: 

- Biên bản thỏa thuận sử dụng đất để chôn mốc, xây tường bảo vệ mốc địa chính; Ghi chú điểm 

tọa độ địa chính; Biên bản bàn giao mốc địa chính; Thông báo về việc chôn mốc, xây tường 

vây bảo vệ mốc địa chính: 01 bộ; 

- Bản đồ địa chính dạng giấy và dạng số: 01 bộ; 

- Sổ mục kê đất đai dạng giấy và dạng số: 01 bộ; 

- Biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính: 01 bộ; 

- Biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính: 01 bộ; 

- Bảng tổng hợp số thửa, diện tích, số chủ sử dụng, quản lý trong đơn vị hành chính theo hiện 

trạng đo vẽ bản đồ địa chính: 01 bộ; 

- Biên bản bàn giao sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính: 01 bộ. 

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường gồm có: 

- Bản Ghi chú điểm tọa độ địa chính; Bảng tọa độ lưới địa chính, lưới khống chế đo vẽ: 01 bộ; 

- Bản đồ địa chính dạng giấy và dạng số: 01 bộ; 

- Sổ mục kê đất đai dạng giấy và dạng số: 01 bộ; 

- Biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính: 01 bộ; 

- Biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính: 01 bộ; 

- Bảng tổng hợp số thừa, diện tích, số chủ sử dụng, quản lý trong đơn vị hành chính theo hiện 

trạng đo đạc bản đồ địa chính: 01 bộ; 

- Biên bản bàn giao sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính: 01 bộ. 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường gồm có: 

- Sơ đồ lưới địa chính, lưới đo vẽ sau thi công trên nền bản đồ địa hình dạng giấy và dạng số: 

01 bộ; 
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- Biên bản thỏa thuận sử dụng đất để chôn mốc, xây tường bảo vệ mốc địa chính; Ghi chú điểm 

tọa độ địa chính; Biên bản bàn giao mốc địa chính; Thông báo về việc chôn mốc, xây tường 

vây bảo vệ mốc địa chính: 01 bộ; 

- Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất (01 bộ); 

- Các loại sổ đo, các tài liệu liên quan khác (nếu có); 

- Tài liệu kiểm tra, kiểm nghiệm máy móc và dụng cụ đo đạc: 01 bộ; 

- Tài liệu tính toán, bình sai lưới địa chính, lưới khống chế đo vẽ: 01 bộ; 

- Bản đồ địa chính dạng giấy và dạng số: 01 bộ; 

- Sổ mục kê đất đai dạng giấy và dạng số: 01 bộ; 

- Biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính: 01 bộ; 

- Biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính: 01 bộ; 

- Bảng tổng hợp số thửa, diện tích, số chủ sử dụng, quản lý trong đơn vị hành chính theo hiện 

trạng đo đạc bản đồ địa chính: 01 bộ; 

- Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất: 01 bộ; 

- Biên bản bàn giao sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính: 01 bộ; 

- Hồ sơ giám sát, kiểm tra, nghiệm thu: 01 bộ. 

d) Tổng cục Quản lý đất đai gồm có: 

- Thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình và Quyết định phê duyệt: dạng giấy 01 bộ, dạng số 01 

bộ; 

- Bản đồ địa chính và bản đồ thể hiện khép kín ranh giới hành chính cấp xã (khi không đo đạc 

khép kín đơn vị hành chính cấp xã) dạng số: 01 bộ; 

- Biên bản nghiệm thu và Bản xác nhận chất lượng, khối lượng công trình hoàn thành dạng 

giấy: 01 bộ. 

2.2. Việc giao nộp sản phẩm giữa đơn vị thi công với chủ đầu tư, giữa chủ đầu tư với các cấp 

sử dụng phải lập thành biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục số 17 kèm theo Thông tư này. 

2.3. Ngoài số lượng sản phẩm, hồ sơ nghiệm thu giao nộp theo quy định tại điểm 2.1 khoản 2 

Điều này, cơ quan chủ đầu tư quyết định số lượng sản phẩm, hồ sơ nghiệm thu theo quy định 

về quản lý dự án, công trình đo đạc bản đồ địa chính và phải nêu rõ trong thiết kế kỹ thuật - dự 

toán công tình. 

2.4. Việc xác nhận hoàn thành và thực hiện quyết toán công trình đo đạc lập bản đồ địa chính 

chỉ được thực hiện sau khi có đầy đủ hồ sơ nghiệm thu và các sản phẩm quy định tại điểm 2.1 

khoản 2 Điều này đã được bàn giao và lưu trữ. 

3. Trường hợp trích đo địa chính thửa đất để phục vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận 

đơn lẻ, thường xuyên hàng năm thì sản phẩm đo đạc do Văn phòng đăng ký đất đai quản lý. 

Trường hợp trích đo địa chính thửa đất phục vụ các mục đích quản lý đất đai khác thì sản phẩm 

giao nộp và lưu tại cơ quan, đơn vị sử dụng mảnh trích đo địa chính theo mục đích đo đạc và 

tại Văn phòng đăng ký đất đai để cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính. 

4. Toàn bộ sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính phải được lưu trữ theo quy định lưu trữ tài liệu 

của Nhà nước, không được hủy bỏ các tài liệu cũ ngay cả trong trường hợp đã có tài liệu mới 

cập nhật, thay thế. 

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 24. Quy định chuyển tiếp 

Đối với các dự án, công trình đo đạc bản đồ địa chính đã được duyệt, thực hiện trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa hoàn thành thì thực hiện như sau: 

1. Các nội dung công việc đã thực hiện và sản phẩm đã được nghiệm thu cấp đơn vị thi công 

thì tiếp tục thực hiện nội dung công việc đó theo Dự án, Thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình, 

Phương án thi công được duyệt, trừ các nội dung công việc quy định tại khoản 2 Điều này. 
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2. Các nội dung công việc về biên tập, trình bày, xác nhận bản đồ địa chính, trích đo địa chính 

thửa đất, lập sổ mục kê đất đai và tổng hợp số liệu thống kê đất đai mà chưa được chủ đầu tư 

nghiệm thu thì phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 25. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2014. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 55/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thành lập bản đồ địa chính. 

Điều 26. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư này. 

2. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương triển khai thực hiện Thông tư này ở địa phương. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì cơ quan, tổ chức, cá nhân 

phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng 

Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hiển 

PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Bản đồ địa chính) 

Gồm các Phụ lục sau: 

1. Phụ lục số 01: Ký hiệu bản đồ địa chính 

2. Phụ lục số 02: Kinh tuyến trục theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

3. Phụ lục số 03: Sơ đồ chia mảnh và đánh số hiệu mảnh bản đồ địa chính 

4. Phụ lục số 04: Biên bản thỏa thuận sử dụng đất để chôn mốc, xây tường vây bảo vệ mốc địa 

chính 

5. Phụ lục số 05: Thông báo về việc chôn mốc, xây tường vây bảo vệ mốc địa chính 

6. Phụ lục số 06: Quy cách mốc, tường vây điểm địa chính 

7. Phụ lục số 07: Ghi chú điểm tọa độ địa chính 

8. Phụ lục số 08: Biên bản bàn giao mốc địa chính 

9. Phụ lục số 09: Biên bản xác nhận thể hiện địa giới hành chính 

10. Phụ lục số 10: Mẫu Sổ nhật ký trạm đo 

11. Phụ lục số 11: Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất 

12. Phụ lục số 12: Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất 

13. Phụ lục số 13: Mẫu trích lục bản đồ địa chính 

14. Phụ lục số 14: Biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính 

15. Phụ lục số 15: Mẫu Sổ mục kê đất đai 

16. Phụ lục số 16: Bảng tổng hợp số thửa, diện tích, số chủ sử dụng, quản lý đất theo hiện trạng 

đo đạc lập bản đồ địa chính 

17. Phụ lục số 17: Biên bản bàn giao sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính 

18. Phụ lục số 18: Bảng phân lớp, phân loại đối tượng bản đồ địa chính 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 30/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2014 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

ĐẤT, THU HỒI ĐẤT 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi 

đất. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và 

môi trường; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. 

Chương II HỒ SƠ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 

ĐẤT 

Điều 3. Hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với 

trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 
1. Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có

thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm: 

a) Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh

dự án đầu tư. 

Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm 

bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công 

trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan 

đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an. 

Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

c) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất quy định

tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 

5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi 

là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án 

đầu tư hoặc xét duyệt dự án; 

d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.
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Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất 

đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu 

cầu của người xin giao đất, thuê đất. 

2. Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với dự án không phải trình cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp 

không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình gồm: 

a) Giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm d Khoản 1 Điều này; 

b) Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; 

c) Bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng 

công trình. 

Trường hợp xin giao đất cho cơ sở tôn giáo thì phải có báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng 

công trình tôn giáo. 

3. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) 

quyết định giao đất, cho thuê đất do Sở Tài nguyên và Môi trường lập gồm: 

a) Các giấy tờ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này. 

Trường hợp dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục 

đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định đầu tư hoặc Thủ tướng Chính 

phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải có văn bản chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai và Khoản 2 

Điều 68 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. 

Trường hợp dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại đảo và xã, phường, thị 

trấn biên giới, ven biển mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định đầu tư hoặc Thủ 

tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải có văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an, Bộ Ngoại giao theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 13 của 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; 

b) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất quy định 

tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với dự án 

không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng 

nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; 

c) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định giao đất (Mẫu số 02) hoặc dự thảo quyết định cho thuê 

đất (Mẫu số 03) ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 4. Hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với 

trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
1. Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ các giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm d 

Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này; 

2. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp 

huyện) quyết định giao đất, cho thuê đất do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập gồm: 

a) Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất quy định 

tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; 

c) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định giao đất (Mẫu số 02) hoặc dự thảo quyết định cho thuê 

đất (Mẫu số 03) ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 5. Hồ sơ trình ban hành quyết định hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền 

sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng 

đất 
Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền gồm: 
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1. Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 

2. Báo cáo của cơ quan tài nguyên và môi trường về việc người trúng đấu giá không nộp đủ 

tiền theo đúng yêu cầu. 

3. Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền 

sử dụng đất. 

Điều 6. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất 
1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải 

được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm: 

a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất. 

2. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất gồm: 

a) Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Biên bản xác minh thực địa; 

c) Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; bản sao báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng 

công trình; văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét 

duyệt dự án đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy 

chứng nhận đầu tư; 

d) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp 

giấy chứng nhận đầu tư và trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào 

mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải bổ sung văn bản chấp 

thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất 

đai; 

đ) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; 

e) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 7. Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
1. Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các Điều 3, 4 và 6 của Thông tư này được lập 

trên cơ sở hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và ý kiến tại cuộc họp 

thẩm định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc kết 

quả kiểm tra thực địa. 

2. Nội dung văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất gồm: 

a) Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt có liên quan đến dự án (nếu có); 

c) Đánh giá về yêu cầu sử dụng đất của dự án theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng đất. Đối với loại dự án chưa có quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đất thì cơ 
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quan thẩm định căn cứ vào quy mô, tính chất dự án và khả năng đáp ứng về quỹ đất của địa 

phương để đánh giá; 

d) Đánh giá về khả năng sử dụng đất đảm bảo hiệu quả thông qua việc đánh giá về năng lực 

thực hiện dự án của chủ đầu tư; tác động môi trường do sử dụng đất; mức độ phù hợp với kết 

cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; hệ số, mật độ xây dựng, độ cao, độ sâu trong lòng đất đối 

với dự án xây dựng công trình; mức độ ảnh hưởng đến vấn đề quốc phòng, an ninh (nếu có); 

đ) Yêu cầu về diện tích sử dụng đất, mục đích sử dụng đất và khả năng đáp ứng về quỹ đất của 

địa phương đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư. 

3. Nội dung văn bản thẩm định về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai gồm: 

a) Xác định loại dự án đầu tư và đối tượng phải áp dụng điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất; 

b) Đánh giá về mức độ đáp ứng điều kiện ký quỹ, điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm 

việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, điều kiện về không vi phạm quy định của pháp 

luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực 

hiện dự án đầu tư khác. 

Điều 8. Hồ sơ giao đất trên thực địa 
Hồ sơ giao đất trên thực địa gồm: 

1. Biên bản giao đất trên thực địa theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này; 

2. Biên bản giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (nếu có). 

Chương III HỒ SƠ THU HỒI ĐẤT 

Mục 1. HỒ SƠ THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH; PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG 

Điều 9. Hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất 
Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất gồm: 

1. Tờ trình kèm theo dự thảo thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án theo Mẫu số 07 ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

Trường hợp dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục 

đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định đầu tư hoặc Thủ tướng Chính 

phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải có văn bản chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai và Khoản 2 

Điều 68 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; 

2. Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi để thực hiện dự án (đã có trong kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm cấp huyện); 

3. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với các thửa đất nằm 

trong ranh giới khu đất thu hồi để thực hiện dự án. 

Điều 10. Hồ sơ trình ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc, quyết định cưỡng chế thực 

hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc 
1. Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc do 

Phòng Tài nguyên và Môi trường lập gồm: 

a) Thông báo thu hồi đất; 

b) Văn bản đề nghị kiểm đếm bắt buộc của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng; 

c) Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) nơi có đất thu hồi 

về quá trình vận động, thuyết phục người sử dụng đất theo quy định để thực hiện điều tra, khảo 

sát, đo đạc, kiểm đếm; 
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d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (đã có khi lập hồ sơ trình 

ban hành thông báo thu hồi đất); 

đ) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định kiểm đếm bắt buộc theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

2. Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện 

quyết định kiểm đếm bắt buộc do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập gồm: 

a) Quyết định kiểm đếm bắt buộc; 

b) Văn bản đề nghị cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng; 

c) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc 

theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 11. Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất 
1. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất gồm: 

a) Thông báo thu hồi đất; 

b) Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được thẩm định và bản tổng hợp ý kiến 

đóng góp của người có đất bị thu hồi; 

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 

18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có); 

d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (đã có khi lập hồ sơ trình 

ban hành thông báo thu hồi đất); 

đ) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông 

tư này. 

2. Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất 

do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập gồm: 

a) Quyết định thu hồi đất; 

b) Văn bản đề nghị cưỡng chế thu hồi đất của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 

mặt bằng; 

c) Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi về quá trình vận động, thuyết phục 

người có đất thu hồi theo quy định nhưng không chấp hành việc bàn giao đất cho Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; 

d) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo Mẫu số 11 ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

Mục 2. HỒ SƠ THU HỒI ĐẤT DO VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI, DO CHẤM 

DỨT VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT THEO PHÁP LUẬT, TỰ NGUYỆN TRẢ LẠI ĐẤT, CÓ 

NGUY CƠ ĐE DỌA TÍNH MẠNG CON NGƯỜI 

Điều 12. Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất 

do vi phạm pháp luật về đất đai 
1. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất gồm: 

a) Biên bản về vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm thuộc trường hợp quy định tại các 

Điểm a, b, đ và e Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai (đã có khi xử phạt vi phạm hành chính); 

b) Biên bản làm việc để xác định hành vi vi phạm thuộc trường hợp quy định tại các Điểm c, d, 

g, h và i Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai (đã có khi thực hiện kiểm tra, thanh tra xác định vi 

phạm hành chính); 

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 

18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có); 
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d) Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (nếu có); 

đ) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; 

e) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông 

tư này. 

2. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất 

gồm: 

a) Quyết định thu hồi đất; 

b) Báo cáo của cơ quan tài nguyên và môi trường về quá trình vận động, thuyết phục người có 

đất thu hồi nhưng không chấp hành quyết định thu hồi đất; 

c) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo Mẫu số 11 ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

Điều 13. Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất 

do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa 

tính mạng con người 
1. Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định tại 

Điểm a Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai gồm: 

a) Văn bản thông báo hoặc văn bản trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức được 

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 

mà tiền sử dụng đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê 

đất hàng năm nay chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; 

b) Quyết định giải thể, phá sản đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức được Nhà nước giao 

đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng 

đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm bị 

giải thể, phá sản; 

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 

18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có); 

d) Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (nếu có); 

đ) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; 

e) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông 

tư này. 

2. Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định tại 

Điểm b Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai gồm: 

a) Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố cá nhân sử dụng đất là đã chết theo quy định của 

pháp luật; 

b) Văn bản xác nhận không có người thừa kế của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của cá 

nhân sử dụng đất đã chết; 

c) Các giấy tờ quy định tại các Điểm c, d, đ và e Khoản 1 Điều này. 

3. Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất được 

quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai gồm: 

a) Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất hoặc văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có 

đất xác nhận về việc trả lại đất của người sử dụng đất; 

b) Các giấy tờ quy định tại các Điểm c, d, đ và e Khoản 1 Điều này. 

4. Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định tại 

Điểm d Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai gồm: 

a) Quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất; 

b) Văn bản thông báo cho người sử dụng đất biết không được gia hạn sử dụng đất; 

c) Các giấy tờ quy định tại các Điểm c, d, đ và e Khoản 1 Điều này. 
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5. Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người theo 

quy định tại Điểm đ và Điểm e Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai gồm: 

a) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị 

ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người; 

b) Các giấy tờ quy định tại các Điểm c, d, đ và e Khoản 1 Điều này. 

6. Hồ sơ trình ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo 

pháp luật, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người gồm các giấy tờ theo quy định tại Khoản 2 

Điều 12 của Thông tư này. 

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2014. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 

trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. 

3. Đối với hồ sơ giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền tiếp nhận nhưng đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 chưa có quyết định giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì giải quyết theo quy định sau đây: 

a) Người xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất không phải làm lại hồ sơ đã nộp, 

trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện 

theo trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Luật Đất đai năm 

2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

b) Trường hợp hồ sơ đã nộp không phù hợp về hình thức giao đất, thuê đất; về đối tượng xin 

giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất 

phải xin phép so với quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì 

cơ quan đã tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ để được tiếp tục 

giải quyết theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan tài nguyên và môi trường 
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện 

Thông tư này. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện 

Thông tư này ở địa phương và rà soát, bãi bỏ các quy định của địa phương trái với quy định của 

Thông tư này. 

3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện ở địa phương theo đúng quy định tại Thông tư này. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./. 

  KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Mạnh Hiển 
 Mẫu số 01. Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

Mẫu số 02. Quyết định giao đất  

Mẫu số 03. Quyết định cho thuê đất 

Mẫu số 04. Hợp đồng cho thuê đất 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
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HỢP ĐỒNG THUÊ ĐÂ ́T 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: .... ..., ngày..... tháng .....năm .... 

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành mô ̣t số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số………….ngày…tháng …năm…của Ủy ban nhân dân……..về việc cho 

thuê đất……………..1 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... tại ……………………………., chúng tôi gồm: 

I. Bên cho thuê đâ ́t: 
…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

II. Bên thuê đất là: ..................................................................................

 (Đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; đối với cá 

nhân thì ghi tên cá nhân, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân, tài 

khoản (nếu có); đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, họ tên và chức vụ 

người đại diện, số tài khoản…..). 

III. Hai Bên thỏa thuận ký hợp đồng thuê đất với các điều, khoản sau đây:

Điều 1. Bên cho thuê đất cho Bên thuê đất thuê khu đất như sau: 

1. Diện tích đất .............. m2 (ghi rõ bằng số và bằng chữ, đơn vị là mét vuông)

Tại ... (ghi tên xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố 

trực thuộc Trung ương nơi có đất cho thuê). 

2. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo

địa chính) số ..., tỷ lệ …….. do ... .......lập ngày … tháng … năm ... đã được ... thẩm định. 

3. Thời hạn thuê đất ... (ghi rõ số năm hoặc số tháng thuê đất bằng số và bằng chữ phù hợp

với thời hạn thuê đất), kể từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ... 

4. Mục đích sử dụng đất thuê:.......................................

Điều 2. Bên thuê đất có trách nhiệm trả tiền thuê đất theo quy định sau: 

1. Giá đất tính tiền thuê đất là ... đồng/m2/năm, (ghi bằng số và bằng chữ).

2. Tiê ̀n thuê đất được tính từ ngày ... tháng ... năm...............................

3. Phương thức nô ̣p tiền thuê đất: ...........................

4. Nơi nô ̣p tiêǹ thuê đất: .......................................

5. Việc cho thuê đất không làm mất quyền của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đất đai và mọi

tài nguyên nằm trong lòng đất. 

Điều 3. Việc sử dụng đất trên khu đất thuê phải phù hợp với mục đích sử dụng đất đã ghi tại 

Điều 1 của Hợp đồng này 2..... 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên 

1. Bên cho thuê đất bảo đảm việc sử dụng đất của Bên thuê đất trong thời gian thực hiện

hợp đồng, không được chuyển giao quyền sử dụng khu đất trên cho bên thứ ba, chấp hành 

quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên thuê đất có các quyền và nghĩa vụ theo quy định

của pháp luật về đất đai. 
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Trường hợp Bên thuê đất bị thay đổi do chia tách, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp, bán 

tài sản gắn liê ̀n với đất thuê............................ thì tổ chức, cá nhân được hình thành hợp pháp 

sau khi Bên thuê đất bị thay đổi sẽ thực hiện tiê ́p quyền và nghĩa vụ của Bên thuê đất trong 

thời gian còn lại của Hợp đồng này. 

3. Trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực thi hành, nê ́u Bên thuê đất trả lại toàn bộ hoặc mô ̣t 

phần khu đất thuê trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên cho thuê đất biết trước ít nhất là 

6 tháng. Bên cho thuê đất trả lời cho Bên thuê đất trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày nhận 

được đề nghị của Bên thuê đất. Thời điểm kết thúc hợp đồng tính đến ngày bàn giao mặt 

bằng. 

4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thoả thuận của các Bên (nê ́u có) 3 

.................................................................................................................. 

Điều 5. Hợp đồng thuê đất chấm dứt trong các trường hợp sau: 

1. Hết thời hạn thuê đất mà không được gia hạn thuê tiếp; 

2. Do đề nghị của mô ̣t bên hoặc các bên tham gia hợp đồng và được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cho thuê đất chấp thuận; 

3. Bên thuê đất bị phá sản hoặc bị phát mại tài sản hoặc giải thể; 

4. Bên thuê đất bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật 

về đất đai. 

Điều 6. Việc giải quyết tài sản gắn liê ̀n với đất sau khi kết thúc Hợp đồng này được thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Hai Bên cam kết thực hiện đúng quy định của hợp đồng này, nếu Bên nào không 

thực hiện thì phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật. 

Cam kết khác (nê ́u có) 4............................................... 

Điều 8. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 

bản và gửi đê ́n cơ quan thuế, kho bạc nhà nước nơi thu tiền thuê đất. 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày……………………………….../. 

Bên thuê đâ ́t 
(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu 

có) 

Bên cho thuê đất 
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

------------------------------- 
1 Ghi thêm văn bản công nhận kết quả đấu thầu; Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá 

quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận đầu tư …. 
2 Ghi thêm theo Giấy chứng nhận đầu tư….đối với trường hợp bên thuê đất có Giấy chứng 

nhận đầu tư 
3 Phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan 
4 Phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan 

Mẫu số 05. Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất  

Mẫu số 06. Biên bản giao đất trên thực địa  

Mẫu số 07. Thông báo thu hồi đất  

Mẫu số 08. Quyết định kiếm đếm bắt buộc  

Mẫu số 09. Quyết định cưỡng chế kiếm đếm bắt buộc  

Mẫu số 10. Quyết định thu hồi đất  

Mẫu số 11. Quyết định cưỡng chế thu hồi đất 
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BỘ TÀI CHÍNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 76/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2014 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 

NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Luật Quản lý Thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Quản lý Thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn việc xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền sử dụng đất; 

miễn, giảm tiền sử dụng đất; ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất; hướng dẫn xử lý chuyển 

tiếp và một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là Nghị định số 45/2014/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân, người Việt

Nam định cư ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân) được Nhà 

nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận 

quyền sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 

và Nghị định số 45/2014/NĐ-CP. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1. XÁC ĐỊNH VÀ THU NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Điều 3. Xác định tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 
Việc xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 

được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại 

Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau: 

1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không

thông qua hình thức đấu giá thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định bằng giá đất tính thu 

tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất được giao tại thời điểm có quyết định giao đất nhân 

(x) với diện tích phải nộp tiền sử dụng đất, trong đó: 

1.1. Về giá đất tính thu tiền sử dụng đất: 

a) Trường hợp được Nhà nước giao đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc

khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành 

phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ 

đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất cụ thể do Ủy 
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ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh) quyết định được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng 

dư quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất. 

b) Trường hợp được Nhà nước giao đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc 

khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố 

trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng 

đối với các tỉnh còn lại thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định bằng giá đất do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất. 

1.2. Diện tích tính thu tiền sử dụng đất là diện tích đất có thu tiền sử dụng đất được ghi tại 

quyết định giao đất. 

2. Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất do Sở Tài chính chủ trì 

xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù 

hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, trình Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh ban hành hàng năm sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

Trường hợp tại một số vị trí đất thực hiện dự án trong cùng một khu vực, tuyến đường có hệ số 

sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) khác với mức bình quân chung của khu 

vực, tuyến đường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất cao hơn hoặc 

thấp hơn mức bình quân chung để tính thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp này và quy 

định cụ thể trong Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất của địa phương. 

Điều 4. Xác định tiền sử dụng đất khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất đối với tổ chức kinh tế 
Khi chuyển mục đích sử dụng đất, tổ chức kinh tế phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Khoản này được hướng dẫn 

cụ thể như sau: 

1. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không 

phải là đất ở được Nhà nước cho thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất sang đất ở để thực 

hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc nhà ở để bán kết hợp với cho thuê thì phải nộp 

tiền sử dụng đất như sau: 

1.1. Trường hợp đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, khi 

được chuyển mục đích sử dụng đất cùng với chuyển từ thuê đất sang giao đất phải nộp số tiền 

bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất theo mục đích của loại đất sau khi chuyển mục đích 

được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này trừ (-) đi số tiền thuê đất nộp 

một lần cho thời gian thuê đất còn lại tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Số tiền thuê đất nộp một lần cho thời gian thuê đất còn lại quy định tại điểm này được xác định 

theo công thức sau: 

Tiền thuê đất nộp một 

lần cho thời gian thuê 

đất còn lại 

  

= 

Tiền thuê đất nộp một lần 

của cả thời gian thuê đất 
  

x 

  

Số năm thuê đất 

còn lại Tổng thời gian thuê đất 

1.2. Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và đã nộp tiền sử dụng đất 

theo quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được Nhà nước cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở thì tổ chức kinh tế phải nộp số tiền bằng chênh lệch 

giữa tiền sử dụng đất theo mục đích của loại đất sau khi chuyển mục đích được xác định theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này trừ (-) đi số tiền sử dụng đất tính theo giá đất của 

loại đất trước khi chuyển mục đích của thời gian sử dụng đất còn lại tại thời điểm được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

Số tiền sử dụng đất của loại đất trước khi chuyển mục đích của thời gian sử dụng đất còn lại 

quy định tại điểm này được xác định theo công thức sau: 
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loại đất trước khi 

chuyển mục đích của 

thời gian sử dụng đất 

còn lại 

= của thời hạn sử dụng đất có thu 

tiền sử dụng đất 

x Số năm sử 

dụng đất 

còn lại Tổng thời hạn sử dụng đất có thu 

tiền sử dụng đất 

1.3. Số tiền thuê đất nộp một lần cho thời gian thuê đất còn lại quy định tại Điểm 1.1 Khoản 

này và tiền sử dụng đất của loại đất trước khi chuyển mục đích của thời hạn sử dụng đất còn lại 

quy định tại Điểm 1.2 Khoản này được xác định theo giá đất tại thời điểm được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cụ thể: 

a) Nếu giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích của loại đất sau khi chuyển mục đích 

thuộc trường hợp được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì giá đất tính tiền 

thuê đất nộp một lần cho thời gian thuê đất còn lại hoặc giá đất tính tiền sử dụng đất của loại 

đất trước khi chuyển mục đích cũng được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất 

tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

b) Nếu giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích của loại đất sau khi chuyển mục đích 

thuộc trường hợp được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, 

thặng dư thì giá đất tính tiền thuê đất nộp một lần cho thời gian thuê đất còn lại hoặc giá đất 

tính tiền sử dụng đất của loại đất trước khi chuyển mục đích cũng là giá đất cụ thể được xác 

định theo các phương pháp nêu trên tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

Việc xác định trường hợp xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo phương pháp hệ số 

điều chỉnh giá đất hoặc theo các phương pháp định giá khác được thực hiện theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 3 Thông tư này. 

2. Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng hợp pháp quyền sử dụng đất nông nghiệp 

trong hạn mức sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân; đất nông nghiệp, đất phi 

nông nghiệp được giao có thời hạn (mà người sử dụng đất trước đó đã hoàn thành nghĩa vụ tài 

chính về tiền sử dụng đất) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc nhà ở để bán 

kết hợp với cho thuê hoặc dự án xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa thì tiền sử dụng đất 

phải nộp được xác định như sau: 

2.1. Trường hợp sử dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để xác định tiền sử dụng đất khi 

chuyển mục đích sử dụng đất: 

a) Căn cứ vào hồ sơ địa chính, giá đất tại Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định, số tiền mà tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất do cơ quan tài chính xác định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ về các thông tin có liên quan nêu trên, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất theo loại 

đất sau khi chuyển mục đích của dự án tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích và số tiền sử 

dụng đất phải nộp sau khi trừ (-) đi số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức 

kinh tế. 

b) Số tiền mà tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định 

quy đổi về thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất theo công thức sau: 

- Đối với đất nhận chuyển nhượng là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp có nguồn gốc được 

Nhà nước giao có thời hạn và người sử dụng đất đã nộp tiền sử dụng đất: 

Số tiền tổ chức 

kinh tế đã trả để 

được nhận 

chuyển nhượng 

quyền sử dụng 

đất 

 

 

 

= 

Diện tích 

đất 

chuyển 

mục đích 

sử dụng 

đất 

x 

Giá của loại đất 

trước khi chuyển 

mục đích quy định 

tại Bảng giá đất 

tương ứng với thời 

hạn sử dụng đất 

x 

Hệ số 

điều 

chỉnh 

giá đất 

 

 

 

x 

 

Số năm 

sử dụng 

đất còn 

lại 
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Trong đó: Diện tích đất chuyển mục đích là diện tích mà người sử dụng đất trước đó đã hoàn 

thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất. 

- Đối với đất nhận chuyển nhượng là đất nông nghiệp được giao trong hạn mức sử dụng đất của 

hộ gia đình, cá nhân: 

Số tiền tổ chức kinh 

tế đã trả để được 

nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất 

= 

Diện tích đất 

chuyển mục 

đích sử dụng 

đất 

x 

Giá của loại đất 

trước khi chuyển 

mục đích quy định 

tại Bảng giá đất 

x 

Hệ số điều 

chỉnh giá 

đất 

Căn cứ thông tin về số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án tương ứng với trường 

hợp được Nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hoặc Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chuyển đến; số tiền mà tổ chức kinh tế đã trả để 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định quy đổi theo công thức nêu trên, cơ 

quan tài chính thực hiện xác định số tiền cụ thể mà tổ chức kinh tế được khấu trừ vào tiền sử 

dụng đất phải nộp theo nguyên tắc quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP và chuyển cho cơ quan thuế thực hiện. 

Quy trình và thời gian luân chuyển hồ sơ để xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất 

giữa cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan thuế và cơ quan tài chính thực hiện theo Thông 

tư hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính và Tài nguyên và Môi trường. 

2.2. Trường hợp sử dụng các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư để 

tính thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất: 

Căn cứ giá đất cụ thể của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và giá đất cụ thể của loại 

đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất của thời hạn sử dụng đất còn lại do Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định; căn cứ số tiền tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp do cơ quan tài chính xác định theo công thức dưới đây 

và theo nguyên tắc quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ về các thông tin có liên quan nêu trên, cơ 

quan thuế xác định và thông báo số tiền sử dụng đất phải nộp. 

- Đối với đất nhận chuyển nhượng là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp có nguồn gốc được 

Nhà nước giao có thời hạn và người sử dụng đất đã nộp tiền sử dụng đất: 

Số tiền tổ 

chức kinh tế 

đã trả để nhận 

chuyển 

nhượng 

quyền sử 

dụng đất 

 

 

= 

Diện tích đất 

được chuyển mục 

đích sử dụng đất 

x 

Giá đất cụ thể của loại đất 

trước khi chuyển mục đích 

của thời hạn sử dụng đất do 

UBND cấp tỉnh quyết định 

 

 

x 

 

Số năm 

sử dụng 

đất còn 

lại 

Thời hạn sử dụng của đất nhận chuyển nhượng   

Trong đó: Diện tích đất chuyển mục đích là diện tích mà người sử dụng đất trước đó đã hoàn 

thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất. 

- Đối với đất nhận chuyển nhượng là đất nông nghiệp được giao trong hạn mức sử dụng đất của 

hộ gia đình, cá nhân: 

Số tiền tổ chức kinh 

tế đã trả để được 

nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất 

= 

Diện tích đất 

được chuyển mục 

đích sử dụng đất 

x 

Giá đất cụ thể của loại đất 

trước khi chuyển mục đích 

do UBND cấp tỉnh quyết 

định 

3. Trường hợp chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở (đang sử dụng hoặc 

có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng) sang đất ở theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 

này thì giá đất của loại đất trước khi chuyển mục đích là giá đất của loại đất phi nông nghiệp 

tương ứng theo quy định của Chính phủ về giá đất (đất thương mại dịch vụ tại nông thôn; đất 

sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất 
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thương mại dịch vụ tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất 

thương mại, dịch vụ tại đô thị). 

4. Trường hợp thời gian sử dụng đất còn lại được xác định theo công thức quy định tại Điểm 

1.1, Điểm 1.2 Khoản 1 và Điểm 2.1 Khoản 2 Điều này không tròn năm thì tính theo tháng; thời 

gian không tròn tháng thì thời gian từ 15 ngày trở lên được tính tròn 01 tháng, dưới 15 ngày thì 

không tính tiền sử dụng đất. 

Điều 5. Xác định tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở 
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất sang đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị 

định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại khoản này được hướng dẫn như sau: 

1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp (không phải là 

đất ở) dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích 

sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức 

chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) đi tiền thuê đất phải nộp một lần tính 

theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn thuê đất còn lại tại thời điểm được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 5 

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, cụ thể: 

Tiền thuê đất nộp một lần của thời hạn thuê đất còn lại được xác định theo công thức quy 

định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 4 Thông tư này. Giá đất tính thu tiền thuê đất phải nộp một 

lần của thời hạn thuê đất còn lại được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất nếu 

diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất ở 

trong Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; 

dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại. 

Đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất có mức giá trị quyền sử dụng đất của diện tích tính 

thu tiền sử dụng đất cao hơn các mức giá trị nêu trên thì giá đất tính thu tiền thuê đất phải nộp 

một lần của thời hạn thuê đất còn lại được xác định theo phương pháp so sánh trực tiếp, chiết 

trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất. 

2. Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất 

hợp pháp sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau: 

a) Đất có nguồn gốc là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được 

công nhận là đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo 

giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. 

b) Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất nông nghiệp được giao trong hạn mức sử dụng 

đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa 

tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. 

c) Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất thì thu 

tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng 

đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại. 

Số tiền sử dụng đất phi nông nghiệp của thời gian sử dụng đất còn lại quy định tại Điểm này 

được xác định theo công thức quy định tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 4 Thông tư này. 

3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 

này là giá đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền, cụ thể: 

a) Đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở, giá đất tính thu tiền sử dụng đất của mục đích 

trước và sau khi chuyển mục đích là giá đất quy định tại Bảng giá đất tương ứng với từng mục 

đích. 
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b) Đối với diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở, giá đất tính thu tiền sử dụng đất của mục đích 

trước và sau khi chuyển mục đích là giá đất tương ứng với từng mục đích và từng trường hợp 

áp dụng các phương pháp định giá đất quy định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 3 Thông tư này. 

c) Trường hợp chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở (đang sử dụng hoặc 

có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng) sang đất ở thì giá đất của loại đất trước khi chuyển mục 

đích là giá đất của loại đất phi nông nghiệp tương ứng theo quy định của Chính phủ về giá đất 

(đất thương mại dịch vụ tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là 

đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất thương mại dịch vụ tại đô thị; đất sản xuất, kinh 

doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị). 

Điều 6. Phân bổ tiền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng tại công trình hỗn hợp có nhà 

ở 
Việc phân bổ tiền sử dụng đất đối với trường hợp công trình xây dựng nhiều tầng gắn liền với 

đất được Nhà nước giao đất cho nhiều đối tượng sử dụng quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị 

định số 45/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau: 

1. Đối với công trình xây dựng là nhà cao tầng, nhà chung cư, nhà có mục đích sử dụng hỗn 

hợp (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này) thì tiền sử dụng đất được phân bổ cho từng 

đối tượng sử dụng theo hệ số phân bổ nhân (x) với diện tích nhà của từng đối tượng sử dụng 

như sau: 

a) Hệ số phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa diện tích đất xây dựng nhà và tổng diện tích 

nhà của các đối tượng sử dụng. 

b) Trường hợp nhà có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm được cộng vào tổng diện tích nhà 

của các đối tượng sử dụng để tính hệ số phân bổ. 

Trường hợp diện tích các tầng hầm được xác định là thuộc sở hữu chung của các đối tượng sinh 

sống trong toà nhà thì diện tích các tầng hầm được phân bổ đều cho các đối tượng sử dụng nhà. 

Trường hợp diện tích các tầng hầm được xác định là thuộc sở hữu của chủ đầu tư thì diện tích 

các tầng hầm được phân bổ để tính thu tiền sử dụng đất cho đối tượng là chủ đầu tư. 

2. Đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê thì thực hiện phân 

bổ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

Điều 7. Xác định hạn mức giao đất ở để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân 

khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất 
Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền 

sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị 

định số 45/2014/NĐ-CP; diện tích đất ở được xác định trong hạn mức để tính thu tiền sử dụng 

đất được hướng dẫn như sau: 

1. Việc xác định diện tích đất trong hạn mức phải đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia đình (bao 

gồm cả hộ gia đình hình thành do tách hộ theo quy định của pháp luật), cá nhân chỉ được xác 

định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở một 

lần và trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương thì hộ gia đình, cá nhân đó được cộng dồn diện tích đất của các thửa đất 

để xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn mức công nhận quyền sử 

dụng đất ở nhưng tổng diện tích đất lựa chọn không vượt quá hạn mức giao đất ở hoặc hạn 

mức công nhận quyền sử dụng đất ở tại địa phương nơi lựa chọn đầu tiên.  

Ví dụ 1: 
Ông A đang sử dụng 02 thửa đất; thửa đất thứ nhất là đất có nhà ở, không có giấy tờ theo quy 

định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, sử dụng ổn định không có tranh chấp từ 

năm 1997, có diện tích 60 m2 ở quận X, thành phố Z; thửa đất thứ hai 1.640 m2 ở huyện Y, 

thành phố Z là đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, nay nằm trong quy hoạch sử dụng đất 

ở tại địa phương. Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất tại quận X, thành phố Z là 100m2; 
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Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất tại huyện Y là 150 m2. Thành phố Z là thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

Năm 2015, ông A được Nhà nước xem xét công nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất thứ nhất 

và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của thửa đất thứ hai sang đất ở. Ông A lựa chọn 

thửa đất thứ nhất để xác định diện tích đất trong hạn mức. 

Khi được cấp Giấy chứng nhận tại thửa đất thứ nhất thì 60 m2 đất nêu trên được xác định là 

diện tích đất trong hạn mức và ông A phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại 

Bảng giá đất. 

Tiếp đó, ông A làm thủ tục và được chuyển mục đích sử dụng thửa đất thứ 2 sang đất ở thì tiền 

sử dụng đất được xác định như sau: 

- Hạn mức còn thiếu của thửa đất thứ nhất chuyển sang là 40 m2 (= 100 m2 - 60 m2), diện tích 

40 m2 này sẽ được áp giá đất tại Bảng giá đất để tính thu tiền sử dụng đất. 

- Diện tích vượt hạn mức là 1.600 m2 (= 1.640 m2 - 40 m2). Giả sử giá đất của thửa đất thứ hai 

tính theo giá đất ở trong Bảng giá đất của thành phố Z là 20.000.000 đồng/m2 thì giá trị của 

thửa đất thứ hai tính trên diện tích vượt hạn mức này (theo giá đất ở trong Bảng giá đất) là: 

1.600 m2 x 20.000.000 đồng/m2 = 32.000.000.000 đồng 

Do diện tích đất vượt hạn mức có giá trị trên 30 tỷ đồng nên tiền sử dụng đất khi chuyển mục 

đích sử dụng đất của diện tích đất vượt hạn mức nêu trên được tính theo giá đất cụ thể được 

xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư và do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đồng sở hữu quyền sử dụng đất của 01 thửa đất, diện tích 

trong hạn mức giao đất ở được xác định như sau: 

a) Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tách 

thửa đất cho mỗi hộ thì việc xác định diện tích trong hạn mức để tính thu tiền sử dụng đất được 

tính theo từng thửa đất khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận và theo nguyên tắc mỗi hộ gia 

đình, cá nhân được tách thửa chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở hoặc hạn 

mức công nhận đất ở một lần và trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo 

quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP. 

b) Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân không thực hiện hoặc không được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cho phép tách thửa đất thì việc xác định diện tích trong hạn mức giao đất ở được 

tính theo tiêu chuẩn xác định hạn mức của hộ gia đình hoặc cá nhân được cử là đại diện các 

đồng sở hữu làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận. 

Ví dụ 2: 
Ông A, ông B, và bà C được bố mẹ để lại thừa kế 01 thửa đất 210 m2 tại huyện X, tỉnh Y có 

nguồn gốc là đất không có giấy tờ theo khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, có nhà ở và 

sử dụng ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, không 

tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở tại địa phương. Ông A, ông B chưa được xác 

định diện tích đất trong hạn mức để tính thu tiền sử dụng đất lần nào; Bà C đã được xác định 

đủ diện tích trong hạn mức để tính thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất khác. Hạn mức sử 

dụng đất tại huyện X là 100 m2. Năm 2016, thửa đất trên được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cho phép cấp Giấy chứng nhận, tiền sử dụng đất được xác định như sau: 

- Trường hợp ông A, ông B và bà C thống nhất và hoàn thành việc tách thửa đất làm 03 thửa, 

mỗi thửa 70 m2 thì: 

+ Ông A và ông B được cấp Giấy chứng nhận với mỗi phần diện tích 70 m2 đã tách thửa của 

mình và được xác định là diện tích đất trong hạn mức, và ông A và ông B phải nộp 50% tiền sử 

dụng đất theo giá đất quy định tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đối với 

thửa đất được cấp Giấy chứng nhận. 

+ Thửa đất 70 m2 của bà C được xác định là diện tích đất vượt hạn mức và bà C phải nộp 

100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Bảng giá đất nhân (x) hệ số điều chỉnh giá đất. 
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- Trường hợp ông A, ông B và bà C cử ông B làm đại diện thực hiện thủ tục xin cấp Giấy 

chứng nhận cho toàn bộ thửa đất 210 m2 (trong trường hợp không được phép tách thửa) thì 

phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích 100 m2 trong hạn mức công nhận đất ở tại địa 

phương theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy 

định tại Bảng giá đất nhân (x) hệ số điều chỉnh giá đất tại địa phương đối với diện tích đất 110 

m2 vượt hạn mức. 

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử 

dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp mà không phải nộp tiền sử dụng 

đất hoặc có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, nay được cấp đổi Giấy chứng nhận thì không 

được tính là một lần đã xác định diện tích đất trong hạn mức để tính thu tiền sử dụng đất theo 

quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP. 

Ví dụ 3: 
Năm 2012, ông A được bố mẹ thừa kế cho một thửa đất 250 m2, đã được cấp Giấy chứng nhận 

và nộp đủ tiền sử dụng đất nên ông A chỉ làm thủ tục chuyển tên trên Giấy chứng nhận mà 

không phải nộp tiền sử dụng đất. Ngoài ra, ông A chưa được xác định diện tích đất trong hạn 

mức để tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất nào. 

Năm 2015, ông A làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với 200 m2 đất nông nghiệp, 

có nguồn gốc được Nhà nước giao đất năm 2004 theo quy định của pháp luật về đất đai sang 

đất ở và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì ông 

A được xác định diện tích đất trong hạn mức để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi 

chuyển mục đích sử dụng đất đối với thửa đất trên. 

4. Căn cứ phiếu chuyển thông tin địa chính do cơ quan tài nguyên môi trường cung cấp, trong 

đó có xác định diện tích đất trong hạn mức, diện tích đất vượt hạn mức theo quy định tại Điểm 

a Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; cơ quan thuế tính và ra thông báo tiền sử 

dụng đất phải nộp cho hộ gia đình, cá nhân. 

5. Việc cộng dồn thửa đất để xác định hạn mức tính thu tiền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 

Điều này được áp dụng cho những trường hợp hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử 

dụng đất, được công nhận quyền sử dụng đất kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Trường hợp 

trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đối với 

thửa đất đã lựa chọn hạn mức nhưng thửa đất được cấp Giấy chứng nhận có diện tích đất nhỏ 

hơn hạn mức công nhận hoặc hạn mức giao đất ở tại địa phương, sau ngày 01 tháng 7 năm 

2014 hộ gia đình, cá nhân đó nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất thứ hai thì 

phần diện tích đất trong hạn mức còn thiếu của thửa đất thứ nhất đã lựa chọn nêu trên sẽ được 

sử dụng để tính cho thửa đất thứ hai khi xác định diện tích trong và ngoài hạn mức để tính thu 

tiền sử dụng đất. 

Ví dụ 4: 
Ông A đang sử dụng 02 thửa đất: Thửa đất thứ nhất là đất có nhà ở, không có giấy tờ theo quy 

định tại khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, sử dụng ổn định không có tranh chấp từ năm 

1997, có diện tích 70 m2 ở huyện X, tỉnh K; thửa đất thứ hai có diện tích 120 m2 ở huyện Y, tỉnh 

K là đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, nay nằm trong quy hoạch sử dụng đất ở tại địa 

phương. 

Năm 2012, ông A được Nhà nước xem xét công nhận quyền sử dụng đất tại khu đất thứ nhất. 

Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất tại huyện X, tỉnh K là 100 m2. Khi được cấp Giấy 

chứng nhận tại thửa đất thứ nhất, toàn bộ diện tích 70 m2 đất được xác định là diện tích đất ở 

trong hạn mức. 

Năm 2015, ông A tiếp tục làm thủ tục và được chuyển mục đích sử dụng thửa đất thứ 2 sang 

đất ở thì tiền sử dụng đất được xác định như sau: 

- Hạn mức còn thiếu của thửa đất thứ nhất chuyển sang là 30 m2 (= 100 m2 - 70 m2), diện tích 

30 m2 này sẽ được áp giá đất tại Bảng giá đất để tính thu tiền sử dụng đất. 
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- Diện tích vượt hạn mức là 90 m2 (= 120 m2 - 30 m2), diện tích này sẽ được áp giá đất tại 

Bảng giá đất nhân (x) hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất. 

Điều 8. Xác định tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng 

nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm 

quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 
Việc xác định tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ 

gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 

tháng 7 năm 2004 được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một 

số nội dung tại Điều này được hướng dẫn như sau: 

Giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất khi xác định 

tiền sử dụng đất quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; 

bao gồm: 

1. Biên lai, phiếu thu, hóa đơn thu tiền để được sử dụng đất, thu tiền đền bù theo Quyết định số 

186/HĐBT ngày 31 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về đền bù thiệt hại đất nông 

nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác. 

2. Biên lai, phiếu thu, hóa đơn thu tiền theo Thông tư số 60/TC-TCT ngày 16 tháng 7 năm 1993 

của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý thu đối với việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, 

việc cấp quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở và công trình. 

3. Biên lai, phiếu thu, hóa đơn hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng 

đất của Ủy ban nhân dân các cấp hoặc của cơ quan, tổ chức giao đất không đúng thẩm quyền. 

Điều 9. Trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất 
1. Đối với tổ chức kinh tế 

a) Trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để xác định tiền sử dụng đất: căn 

cứ hệ số điều chỉnh giá đất và bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành; số tiền bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào 

tiền sử dụng đất (nếu có) do cơ quan tài chính xác định; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp, cơ quan thuế 

thực hiện xác định và thông báo tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế. 

b) Trường hợp áp dụng các phương pháp so sánh, chiết trừ, thu nhập, thặng dư để tính thu tiền 

sử dụng đất: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ địa chính do cơ quan tài 

nguyên và môi trường cung cấp; giá đất tính thu tiền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định; số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có) do cơ quan tài chính xác định; cơ quan thuế 

thực hiện xác định và thông báo tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế. 

Cơ quan thuế lập hồ sơ theo dõi thu nộp tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế theo mẫu quy 

định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân: 

a) Trường hợp được Nhà nước giao đất ở mới, được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất 

ở, được công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) mà giá đất tính thu tiền sử 

dụng đất được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất: 

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc xin chuyển mục đích sử dụng 

đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường (trong 

trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất). 

Căn cứ hồ sơ địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi 

trường chuyển đến, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế 

căn cứ vào Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và diện 

tích đất tính thu tiền sử dụng đất để xác định tiền sử dụng đất phải nộp và thông báo cho hộ gia 

đình, cá nhân. 
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Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định tiền sử dụng đất phải nộp thì trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho Văn phòng 

đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường để bổ sung hồ sơ. 

b) Trường hợp giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà giá đất 

tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo các phương pháp thu nhập, thặng dư, chiết trừ, so 

sánh: căn cứ hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường chuyển đến, giá đất cụ thể do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thuế xác định 

và thông báo tiền sử dụng đất phải nộp cho hộ gia đình, cá nhân. 

Cơ quan thuế lập hồ sơ theo dõi thu nộp tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân theo mẫu 

quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Quy trình và thời gian luân chuyển hồ sơ giữa cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan 

thuế, cơ quan tài chính trong việc xác định giá đất để tính, thu nộp tiền sử dụng đất quy định tại 

Khoản 1 và Khoản 2 Điều này được thực hiện theo hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính và Tài 

nguyên và Môi trường. 

Điều 10. Thu tiền sử dụng đất khi thay đổi quy hoạch xây dựng chi tiết 
1. Trường hợp tổ chức kinh tế được giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng 

đất, được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài 

chính về tiền sử dụng đất, sau đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thay đổi quy 

hoạch xây dựng chi tiết dẫn đến thay đổi hệ số sử dụng đất (mật độ, chiều cao của công trình) 

thì xử lý như sau: 

1.1. Trường hợp tổ chức kinh tế đề nghị và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 

thay đổi quy hoạch xây dựng chi tiết (mật độ, chiều cao của công trình) dẫn đến tăng hệ số sử 

dụng đất thì phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất (nếu có) theo nguyên tắc: 

a) Trường hợp giá đất tính tiền sử dụng đất được xác định theo các phương pháp so sánh trực 

tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư thì thực hiện thu chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo 

giá đất xác định theo các phương pháp nêu trên của quy hoạch xây dựng chi tiết trước và sau 

khi điều chỉnh tại cùng thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thay đổi quy 

hoạch. 

b) Trường hợp giá đất tính tiền sử dụng đất được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá 

đất thì thực hiện thu chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất được xác định theo 

phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất của quy hoạch xây dựng chi tiết trước và sau khi điều 

chỉnh tại cùng thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thay đổi quy hoạch. 

1.2. Trường hợp do yêu cầu quản lý, Nhà nước điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết làm 

giảm hệ số sử dụng đất (mật độ, chiều cao của công trình) dẫn đến giảm tiền sử dụng đất thì tổ 

chức kinh tế được hoàn trả tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo quy 

hoạch xây dựng chi tiết trước và sau khi điều chỉnh tại cùng thời điểm được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch. Việc xác định số tiền chênh lệch được thực 

hiện theo quy định tại Điểm 1.1 Khoản này. 

Việc hoàn trả tiền sử dụng đất quy định tại Khoản này được thực hiện dưới hình thức hoàn trả 

trực tiếp hoặc bù trừ vào nghĩa vụ tài chính của tổ chức kinh tế với Nhà nước theo quy định của 

pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về quản lý thuế. 

2. Trường hợp tổ chức kinh tế được giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để 

thực hiện dự án đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, sau đó đề nghị 

thay đổi quy hoạch xây dựng chi tiết dẫn đến thay đổi hệ số sử dụng đất (mật độ, chiều cao của 

công trình) thì phải xác định và nộp bổ sung tiền sử dụng đất (nếu có) theo nguyên tắc quy định 

tại Khoản 1 Điều này; cụ thể: 

a) Trường hợp giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được xác định theo các phương pháp 

so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư thì thực hiện thu chênh lệch giữa tiền sử dụng 

đất tính theo giá đất xác định theo các phương pháp nêu trên của quy hoạch xây dựng chi tiết 
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trước và sau khi điều chỉnh tại cùng thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 

thay đổi quy hoạch. 

b) Trường hợp giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được xác định theo phương pháp hệ số 

điều chỉnh giá đất thì căn cứ Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và nguyên tắc điều chỉnh hệ 

số này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định để thực hiện thu chênh lệch giữa tiền sử dụng đất 

tính theo giá đất được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất tương ứng với quy 

hoạch xây dựng trước và sau khi điều chỉnh tại cùng thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cho phép thay đổi quy hoạch. 

3. Xác định tiền sử dụng đất trong trường hợp thay đổi các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng chi tiết 

đối với các trường hợp đã được giao đất, được chuyển mục đích sử dụng đất và đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính trước ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

a) Đối với các trường hợp đã tính và nộp tiền sử dụng đất theo chính sách về thu tiền sử dụng đất 

mà giá đất được xác định có căn cứ vào các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án (hệ số 

sử dụng đất, mật độ, chiều cao của công trình xây dựng), khi được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cho phép thay đổi các chỉ tiêu quy hoạch của dự án thì phải xác định lại và thu chênh lệch 

tiền sử dụng đất (nếu có) theo quy định của pháp luật tại thời điểm được cấp có thẩm quyền có 

quyết định thay đổi chỉ tiêu quy hoạch. 

b) Đối với các trường hợp đã tính và nộp tiền sử dụng đất theo chính sách về thu tiền sử dụng đất 

mà giá đất được xác định không căn cứ vào các chỉ tiêu quy hoạch của dự án, khi được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh thay đổi các chỉ tiêu quy hoạch của dự án thì không 

phải xác định để thu chênh lệch tiền sử dụng đất (nếu có). 

Điều 11. Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 
Việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định 

số 45/2014/NĐ-CP, một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau: 

1. Đối với trường hợp giao đất thông qua hình thức đấu giá, việc hoàn trả chi phí bồi thường, giải 

phóng mặt bằng do ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 

nước. 

2. Đối với trường hợp giao đất không thông qua hình thức đấu giá, việc hoàn trả chi phí bồi 

thường, giải phóng mặt bằng cho ngân sách nhà nước do người được giao đất thực hiện và được 

nộp vào ngân sách nhà nước. Số tiền này, người sử dụng đất được trừ vào số tiền sử dụng đất phải 

nộp (nếu có) hoặc được tính vào vốn đầu tư của dự án (trong trường hợp người sử dụng đất không 

phải nộp tiền sử dụng đất). 

3. Trường hợp người sử dụng đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP thì cơ quan tài chính thực 

hiện ghi thu, ghi chi số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất phải 

nộp theo quy định tại pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Điều 12. Ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất 
Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp 

tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao 

đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử 

dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại 

Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau: 

1. Thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất 

a) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 16 

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ 

sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư; hoặc có đơn xin ghi nợ khi 

nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất nộp về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng 

Tài nguyên và Môi trường (trong trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) 

thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất. 
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b) Căn cứ hồ sơ địa chính, trong đó có đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân 

do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) chuyển đến, 

cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp của hộ gia đình, cá nhân theo quy định và 

lập hồ sơ theo dõi nợ tiền sử dụng đất (sổ theo dõi nợ được lập chi tiết theo diện tích đất trong 

hạn mức và ngoài hạn mức); đồng thời chuyển thông tin về số tiền sử dụng đất phải nộp cho 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường. 

c) Căn cứ vào số tiền sử dụng đất do cơ quan thuế xác định, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 

đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng 

nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận. 

Trường hợp sau khi nhận Thông báo nộp tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân mới có đơn đề 

nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ 

gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì Văn phòng 

đăng ký quyền sử dụng đất chuyển thông tin về ghi nợ tiền sử dụng đất đến cơ quan thuế cùng 

cấp để lập sổ theo dõi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định. 

2. Thanh toán nợ tiền sử dụng đất: 

a) Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế kê khai thanh toán 

nợ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này, cơ quan thuế căn cứ 

vào sổ theo dõi nợ để làm thủ tục thanh toán nợ cho hộ gia đình, cá nhân. 

Trường hợp sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ trên Giấy chứng nhận, hộ gia đình, cá nhân mới thanh 

toán nợ hoặc trong thời hạn 5 năm mà chưa thanh toán hết nợ thì số tiền sử dụng đất còn nợ đối 

với từng loại diện tích trong hạn mức và ngoài hạn mức được quy đổi ra tỷ lệ (%) chưa hoàn 

thành nghĩa vụ tài chính và hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích 

này như sau: 

Tiền sử dụng đất phải nộp bằng (=) tiền sử dụng đất còn nợ chia (:) cho tổng số tiền sử dụng 

đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận nhân (x) với tiền sử dụng đất xác 

định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. 

b) Sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành việc thanh toán nợ, căn cứ sổ theo dõi nợ, cơ quan 

thuế xác nhận theo Mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này để người 

sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi 

trường) làm thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận. 

3. Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng thì phải nộp đủ số tiền 

sử dụng đất còn nợ. Trường hợp được phép chuyển nhượng một phần thửa đất, trên cơ sở hồ sơ 

cho phép tách thửa, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích 

chuyển nhượng. Trường hợp khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người để lại di sản thừa 

kế là quyền sử dụng đất chưa trả nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp 

tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

Mục 2. MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Điều 13. Miễn tiền sử dụng đất 
Việc miễn tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau: 

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người có công với 

Cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công. Việc miễn tiền sử 

dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người 

có công. 

2. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được miễn tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường 

trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; vùng biên giới, 
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hải đảo theo quy định của pháp luật về Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn, vùng biên giới hải đảo. 

3. Người được giao đất ở mới theo dự án di dời do thiên tai được miễn nộp tiền sử dụng đất khi 

không được bồi thường về đất tại nơi phải di dời (nơi đi). 

Điều 14. Giảm tiền sử dụng đất 
Việc giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau: 

1. Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn theo Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên 

giới hải đảo và không thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 

Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định 

giao đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) lần đầu hoặc cho phép chuyển 

mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất ở thì 

được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở. Hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân 

tộc thiểu số được giảm tiền sử dụng đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có đất 

được cấp Giấy chứng nhận, được công nhận quyền sử dụng đất, được chuyển mục đích sử dụng 

đất. 

2. Việc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng theo quy định tại Khoản 2 

Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 

người có công (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền hay phân cấp). 

Điều 15. Hồ sơ đề nghị và nơi tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất 
1. Hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất gồm: 

1.1. Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền sử dụng đất; trong đó ghi rõ: diện tích, lý do miễn, 

giảm; 

1.2. Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất 

(bản sao có chứng thực), cụ thể: 

a) Trường hợp người có công với Cách mạng phải có giấy tờ liên quan đến chế độ được miễn, 

giảm tiền sử dụng đất hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 13 và Khoản 2 Điều 14 Thông tư này; 

b) Đối với người thuộc diện hộ nghèo phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về hộ 

nghèo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

c) Đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt 

khó khăn, vùng biên giới hải đảo phải có hộ khẩu thường trú hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân 

dân cấp xã; 

d) Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở phải có văn bản 

chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phê duyệt dự án và quyết định về việc 

miễn tiền sử dụng đất; 

đ) Đối với đất xây dựng nhà ở cho người phải di dời do thiên tai phải có xác nhận của cơ quan 

có thẩm quyền không được bồi thường, hỗ trợ di chuyển tại nơi phải di dời. 

1.3. Các giấy tờ có liên quan về thửa đất (nếu có). 

2. Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau: 

a) Đối với tổ chức kinh tế: Trong thời hạn tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, tổ chức kinh tế nộp hồ sơ đề nghị 

miễn, giảm tiền sử dụng đất đến cơ quan thuế nơi có đất. 

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân: Việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện 

cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Văn phòng 

đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường. 

Điều 16. Trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất 
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Căn cứ hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất nhận được từ tổ chức kinh tế hoặc từ cơ quan tài 

nguyên và môi trường chuyển đến, trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan thuế xác định và ban 

hành Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất, cụ thể như sau: 

1. Trường hợp thuộc đối tượng xác định giá đất theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết 

trừ, thu nhập, thặng dư: cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm bằng (=) 

diện tích phải nộp tiền sử dụng đất nhân (x) với giá đất tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều 

chỉnh giá đất và ghi số tiền được miễn, giảm cụ thể vào Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng 

đất; đồng thời tại Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất ghi rõ nội dung: “Trường hợp tổ chức 

kinh tế chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đã được miễn, giảm tiền sử 

dụng đất thì phải nộp số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm cho Nhà nước; số tiền sử dụng 

đất được ghi tại Quyết định này sẽ được tính lại theo quy định của pháp luật tại thời điểm 

chuyển nhượng”. 

2. Trường hợp thuộc đối tượng xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất tại Bảng giá 

đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất: cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất được miễn, 

giảm bằng (=) diện tích phải nộp tiền sử dụng đất nhân (x) với giá đất tại Bảng giá đất nhân (x) 

với hệ số điều chỉnh giá đất và ghi số tiền được miễn, giảm cụ thể vào Quyết định miễn, giảm 

tiền sử dụng đất. 

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 17. Xử lý chuyển tiếp một số vấn đề phát sinh khi Thông tư có hiệu lực thi hành 
1. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành được hệ số điều chỉnh giá đất theo quy 

định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này thì được tiếp tục sử dụng 

hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành của năm 2014 theo quy định tại Thông tư số 93/2011/TT-

BTC ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài chính và được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 

năm 2014 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất. 

2. Đối với các hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì cơ quan đó tiếp tục chủ trì 

thực hiện. 

3. Đối với những hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của hộ gia đình, 

cá nhân đã nộp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi 

trường hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc đã chuyển cho cơ quan thuế trước ngày 01 tháng 7 

năm 2014 thì tiếp tục xử lý theo chính sách và giá đất tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ. 

Đối với những hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của tổ chức kinh tế 

đã nộp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc 

đã chuyển cho cơ quan thuế, cơ quan tài chính trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì tiếp tục xử lý 

theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất hoặc thời điểm bàn giao đất thực tế theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất 

trước ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

4. Đối với dự án nhà ở, dự án khu đô thị mới đã có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cho phép thu, nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 192/2009/TT-BTC ngày 01 

tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án 

khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại Nghị quyết số 

33/2008/NQ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được tiếp tục thực hiện theo các quy định 

này. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau, những dự án nhà ở, dự án khu đô thị mới chưa 

thực hiện xác định giá đất và thu, nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết số 

33/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ thì thực hiện xác định và thu, nộp 

tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. 

5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) kể từ ngày 01 tháng 7 
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năm 2014 trở về sau thì thực hiện nộp tiền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định chuyển mục 

đích sử dụng đất hoặc quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp hồ sơ hợp lệ xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin 

cấp Giấy chứng nhận nhưng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm ban hành quyết định 

chuyển mục đích sử dụng đất hoặc quyết định công nhận quyền sử dụng đất thì nghĩa vụ tài 

chính về tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được xác định theo chính sách và giá đất 

tại thời điểm chậm nhất theo thời hạn mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải ban hành 

quyết định chuyển mục đích sử dụng đất hoặc quyết định công nhận quyền sử dụng đất theo 

quy định tại Thông tư của Liên Bộ Tài chính và Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc 

luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất. 

Điều 18. Trách nhiệm thi hành 
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo cơ quan tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương thực 

hiện xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng chậm nhất từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.  

b) Chỉ đạo các cơ quan tài chính, thuế, kho bạc nhà nước, tài nguyên và môi trường phối hợp 

với các cơ quan có liên quan khác ở địa phương thực hiện việc xác định và thu nộp tiền sử 

dụng đất theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

c) Kiểm tra và xử lý các trường hợp sai phạm hoặc các trường hợp khiếu nại, tố cáo theo 

thẩm quyền pháp luật quy định. 

d) Quy định quy trình phối hợp giữa các cơ quan chức năng của địa phương trong việc luân 

chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất quy định tại Thông tư này 

phù hợp các văn bản có liên quan và thực tế của địa phương; trong đó quy định rõ thời hạn, 

trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người sử dụng đất trong việc kê khai, xác định và thực 

hiện thu nộp tiền sử dụng đất. 

2. Tổng cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện xác định và thu nộp tiền sử 

dụng đất theo quy trình cải cách thủ tục hành chính; chỉ đạo việc xem xét và quyết định miễn, 

giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại 

Thông tư này. 

3. Kho bạc nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thu tiền sử dụng đất theo đúng quy 

trình thu ngân sách nhà nước và thoả thuận với cơ quan thuế để tổ chức thu tiền sử dụng đất, 

thuận lợi cho người nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước. 

Điều 19. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014. 

2. Các trường hợp phát sinh nghĩa vụ về tiền sử dụng đất kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 được 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và hướng dẫn tại Thông tư này. 

3. Bãi bỏ Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng 

đất; Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004; Thông tư số 

93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004. 

4. Thông tư này bãi bỏ nội dung về thu tiền sử dụng đất quy định tại Mẫu số 01/TKTH-

SDDPNN, Mẫu số 02/TSDĐ, Mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-

BTC ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 

83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ; bãi bỏ nội dung về thu tiền sử dụng 
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đất quy định tại Mẫu số 23/QTr-KK ban hành kèm theo Quy trình kê khai số 1864/QĐ-TCT 

ngày 21 tháng 12 năm 2011 quy định về việc ban hành quy trình quản lý, khai thuế, nộp thuế 

và kế toán thuế.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được xem xét, giải quyết./. 

 Nơi nhận: 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc CP; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- HĐND, UBND, Sở TC, Cục Thuế, 

KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam; 

- Công báo; 

- Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ 

Tài chính, Cục Quản lý công sản; 

- Các đơn vị thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, QLCS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chí 

 

PHỤ LỤC 
MẪU THÔNG BÁO NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ 

DỤNG ĐẤT, THANH TOÁN NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THÔNG BÁO VIỆC HOÀN 

THÀNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, SỔ THEO DÕI THU 

TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT  

(Kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính) 

Mẫu số 01: Thông báo nộp tiền sử dụng đất 

Mẫu số 02: Quyết định về việc miễn (giảm) tiền sử dụng đất 

Mẫu số 03: Thanh toán nợ tiền sử dụng đất 

Mẫu số 04: Thông báo về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng 

đất 

Mẫu số 05: Sổ theo dõi thu tiền sử dụng đất 
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BỘ TÀI CHÍNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 77/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2014 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 

NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Luật Quản lý Thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Quản lý Thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước. 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn việc xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu nộp tiền thuê đất, thuê 

mặt nước; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; hướng dẫn xử lý chuyển tiếp và một số nội 

dung cụ thể tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 

định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 46/2014/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính (đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo

đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên), đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức nước ngoài có 

chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước; công nhận quyền sử 

dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1. XÁC ĐỊNH VÀ THU NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT 

Điều 3. Xác định đơn giá thuê đất 
1. Trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua đấu giá

Đơn giá thuê đất hàng năm được xác định bằng mức tỷ lệ (%) nhân (x) với giá đất tính thu tiền 

thuê đất, trong đó: 

a) Mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định cụ thể theo từng khu vực, tuyến 

đường tương ứng với từng mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị 

định số 46/2014/NĐ-CP và được công bố công khai trong quá trình tổ chức thực hiện. 

b) Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá

mà diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất tại 

Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng 

trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại thì giá 
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đất tính thu tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định được xác 

định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị 

định của Chính phủ về giá đất. 

c) Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá 

mà diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất tại 

Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối 

với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại thì giá đất tính thu tiền 

thuê đất là giá đất được tính theo mục đích sử dụng đất thuê do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 

định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất. 

d) Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền thuê đất do Sở Tài chính chủ trì xác 

định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp 

với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, trình Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh ban hành hàng năm sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

Trường hợp tại một số vị trí đất thực hiện dự án trong cùng một khu vực, tuyến đường có hệ số 

sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) khác với mức bình quân chung của 

khu vực, tuyến đường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất cao hơn 

hoặc thấp hơn mức bình quân chung để tính thu tiền thuê đất đối với các trường hợp này và quy 

định cụ thể trong Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất của địa phương. 

2. Trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá 

Đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê là giá đất được xác định theo thời hạn sử dụng 

đất tương ứng với thời gian thuê đất, trong đó: 

a) Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không thông qua 

hình thức đấu giá mà diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo 

giá đất tại Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 

tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại 

thì giá đất tính thu tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định được 

xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị 

định của Chính phủ về giá đất. 

b) Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không thông qua 

hình thức đấu giá mà diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo 

giá đất tại Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ 

đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại thì giá đất tính 

thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê là giá đất của thời hạn thuê đất do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại 

Điểm d Khoản 1 Điều này. 

c) Trường hợp thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá đất thì giá 

đất để xác định đơn giá thuê đất được xác định theo công thức sau: 

Giá đất của thời 

hạn thuê đất 
= 

Giá đất tại Bảng giá đất 
x 

Thời hạn thuê 

đất Thời hạn của loại đất tại Bảng giá đất 

3. Trường hợp xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê 

a) Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, 

đơn giá khởi điểm để thực hiện đấu giá là giá đất được xác định theo mục đích sử dụng đất thuê 

tương ứng với thời hạn thuê đất quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất 

nhân (x) với mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. 

b) Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho 

cả thời gian thuê, giá đất để xác định đơn giá khởi điểm để thực hiện đấu giá được xác định theo 

các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư. 

4. Trường hợp điều chỉnh đơn giá thuê đất 
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Đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm, khi hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, đơn giá thuê đất áp dụng cho chu 

kỳ ổn định tiếp theo được xác định bằng giá đất tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá 

đất nhân (x) với mức tỷ lệ (%) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm điều chỉnh 

đơn giá thuê đất. 

5. Trường hợp xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa 

mà doanh nghiệp cổ phần hóa lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 

thì giá đất tính thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê được xác định theo quy định tại 

Khoản 2 Điều này. 

6. Trách nhiệm xác định đơn giá thuê đất 

a) Cơ quan thuế theo thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP 

thực hiện xác định đơn giá thuê đất đối với trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4 

Điều này. 

b) Cơ quan tài chính thực hiện xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê, giá trị 

quyền sử dụng đất thuê để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa quy định tại Khoản 3, 

Khoản 5 Điều này. 

Điều 4. Diện tích phải nộp tiền thuê đất 
1. Diện tích phải nộp tiền thuê đất là diện tích đất có thu tiền thuê đất ghi trong quyết định cho 

thuê đất. Trường hợp diện tích ghi trong hợp đồng thuê đất lớn hơn so với diện tích trong quyết 

định cho thuê đất thì diện tích đất cho thuê được xác định theo diện tích ghi trong hợp đồng thuê 

đất. 

2. Đối với trường hợp chưa có quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất nhưng đang sử dụng 

đất vào mục đích thuộc đối tượng phải thuê đất theo quy định của Luật Đất đai thì diện tích tính 

thu tiền thuê đất là diện tích thực tế đang sử dụng. 

3. Trường hợp đất sử dụng đồng thời vào mục đích phải nộp tiền thuê đất, mục đích không phải 

nộp tiền thuê đất thì số tiền thuê đất phải nộp được xác định trên cơ sở phân bổ diện tích theo 

mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau: 

a) Trường hợp tách riêng được diện tích đất phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải 

nộp tiền thuê đất thì diện tích phải nộp tiền thuê đất là diện tích đất thực tế sử dụng vào mục đích 

sản xuất kinh doanh, dịch vụ. 

b) Trường hợp không tách riêng được diện tích đất phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh, dịch 

vụ phải nộp tiền thuê đất thì việc tính tiền thuê đất được thực hiện theo phương pháp phân bổ. Số 

tiền thuê đất phải nộp được tính theo diện tích đất, diện tích công trình, nhà xưởng sử dụng vào 

mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Trường hợp không phân bổ được theo diện tích nêu trên 

thì tiêu thức phân bổ là doanh thu hàng hoá, dịch vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 

so với tổng doanh thu của cơ quan, đơn vị thực hiện trong năm. 

c) Cơ quan thuế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác định, tính và thu tiền thuê đất đối 

với các trường hợp quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này. 

Điều 5. Xác định tiền thuê đất 
1. Việc xác định tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, tiền thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho 

cả thời gian thuê thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 46/2014/NĐ-

CP. Số tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước được xác định sau khi đã được trừ (-) đi số tiền 

thuê đất được miễn, giảm (nếu có) và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định tại 

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. 

2. Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp 

của hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 46/2014/NĐ-

CP để thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà phải chuyển 

mục đích sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về nộp 

tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào số tiền 
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thuê đất phải nộp; số tiền được trừ vào tiền thuê đất phải nộp được xác định theo giá đất của 

mục đích đất nhận chuyển nhượng tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không vượt quá số tiền phải bồi thường, hỗ trợ tương 

ứng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất, cụ thể: 

a) Trường hợp người thuê đất lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời 

gian thuê thì số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định theo quy 

định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. 

b) Trường hợp người thuê đất lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, số tiền đã trả 

để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên được quy đổi ra thời gian đã hoàn thành nghĩa 

vụ nộp tiền thuê đất tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất. Việc quy đổi số tiền này ra số năm, tháng hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất 

trong trường hợp lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được thực hiện theo công 

thức sau: 

  

n 

  

= 

Số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất 

Tiền thuê đất phải nộp một năm 

Trong đó: 

- n: Số năm, tháng hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất 

- Số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp của hộ gia đình, 

cá nhân được xác định theo giá đất của mục đích nhận chuyển nhượng tại thời điểm được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và theo quy định tại Khoản 4, 

Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. 

- Tiền thuê đất phải nộp một năm được xác định bằng đơn giá thuê đất hàng năm tại thời điểm 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhân (x) với 

diện tích đất phải nộp tiền thuê đất. 

3. Trường hợp nhận chuyển nhượng hợp pháp quyền sử dụng đất đất sản xuất, kinh doanh phi 

nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; sau đó chuyển mục đích sử dụng đất sang 

đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai thì số tiền đã 

trả để nhận chuyển nhượng được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp nếu lựa chọn hình thức thuê đất 

trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất lựa chọn 

hình thức thuê đất trả tiền hàng năm thì số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng được quy đổi ra thời 

gian đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

Việc xác định số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào số tiền thuê 

đất phải nộp hoặc quy đổi ra thời gian hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất và được xác định như 

sau: 

a) Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì số tiền đã trả để 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định bằng số tiền thuê đất theo mục đích sử 

dụng đất phải nộp một lần cho thời gian sử dụng đất còn lại trước khi chuyển mục đích sử dụng đất 

nhưng không vượt quá số tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và được xác định theo 

quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. 

b) Đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì số tiền đã trả để nhận chuyển nhượng được 

quy đổi ra số năm, tháng hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất theo công thức quy định tại Điểm 

b Khoản 2 Điều này. 

4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp trong hạn mức sử 

dụng đất nông nghiệp, nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất sang mục đích sản xuất kinh, doanh phi nông nghiệp mà lựa chọn hình thức thuê 

đất thì được trừ giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp vào tiền thuê đất phải nộp; mức được trừ 
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không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp. Giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp trừ vào tiền 

thuê đất phải nộp được xác định như sau: 

a) Nếu giá đất để xác định đơn giá thuê đất được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh 

giá đất thì giá đất nông nghiệp cũng được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất 

tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

b) Nếu giá đất để xác định đơn giá thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư thì giá 

đất nông nghiệp cũng được xác định theo giá đất cụ thể tương ứng và do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất. 

5. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 

không thông qua hình thức đấu giá và đã nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật, nhưng 

trong quá trình thực hiện dự án, tổ chức được Nhà nước cho thuê đất đề nghị thay đổi quy 

hoạch xây dựng chi tiết dẫn đến tăng hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công 

trình) thì xử lý như sau: 

a) Trường hợp giá đất để tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê được 

xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư thì thực hiện thu 

chênh lệch giữa tiền thuê đất tính theo giá đất xác định theo các phương pháp nêu trên của quy 

hoạch xây dựng chi tiết trước và sau khi điều chỉnh tại cùng thời điểm được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cho phép thay đổi quy hoạch xây dựng. 

b) Trường hợp giá đất để tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê được 

xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì thực hiện thu chênh lệch giữa tiền thuê 

đất tính theo giá đất xác định theo các phương pháp nêu trên của quy hoạch xây dựng chi tiết 

trước và sau khi điều chỉnh tại cùng thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 

thay đổi quy hoạch xây dựng. 

6. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông 

qua hình thức đấu giá và đã nộp tiền trúng đấu giá theo quy định của pháp luật, nhưng trong 

quá trình thực hiện dự án, tổ chức được Nhà nước cho thuê đất đề nghị thay đổi quy hoạch xây 

dựng chi tiết dẫn đến tăng hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) thì xử 

lý như sau: 

a) Trường hợp giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được xác định theo các phương pháp 

so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư thì thực hiện thu chênh lệch giữa tiền thuê đất 

tính theo giá đất xác định theo các phương pháp nêu trên của quy hoạch xây dựng chi tiết trước 

và sau khi điều chỉnh tại cùng thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thay 

đổi quy hoạch xây dựng. 

b) Trường hợp giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được xác định bằng phương pháp hệ 

số điều chỉnh giá đất thì căn cứ vào Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và nguyên tắc điều 

chỉnh hệ số này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định để thực hiện thu chênh lệch giữa tiền 

thuê đất tính theo giá đất được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất tương ứng 

với quy hoạch xây dựng trước và sau khi điều chỉnh tại cùng thời điểm được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cho phép thay đổi quy hoạch xây dựng. 

7. Trường hợp do yêu cầu quản lý, Nhà nước điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết làm giảm 

hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) dẫn đến giảm tiền thuê đất đối 

với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì tổ 

chức được hoàn trả chênh lệch giữa tiền thuê đất xác định theo quy hoạch xây dựng chi tiết 

trước và sau khi điều chỉnh tại cùng thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 

điều chỉnh quy hoạch. Việc xác định số tiền chênh lệch được thực hiện theo quy định tại Khoản 

5, Khoản 6 Điều này. 
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Việc hoàn trả tiền thuê đất theo quy định tại Khoản này được thực hiện dưới hình thức hoàn trả 

trực tiếp hoặc bù trừ vào nghĩa vụ tài chính của tổ chức với Nhà nước theo quy định của pháp 

luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về quản lý thuế. 

8. Trường hợp người sử dụng đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 

2014, khi chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư 

với thời hạn thuê đất dài hơn thời gian sử dụng đất còn lại của đất nhận chuyển nhượng thì phải 

nộp tiền thuê đất theo mục đích sử dụng đất mới tại thời điểm chuyển từ giao đất sang thuê đất và 

được trừ đi số tiền đã nhận chuyển nhượng. 

Số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất theo quy định tại 

Khoản này được xác định theo công thức sau: 

Số tiền nhận chuyển 

nhượng được trừ 
= 

Tiền sử dụng đất tính theo giá đất 

của thời hạn sử dụng đất có thu 

tiền sử dụng đất tại thời điểm 

chuyển từ giao đất sang thuê đất 
x 

Thời hạn sử 

dụng đất còn lại 

Tổng thời hạn sử dụng đất có thu 

tiền sử sụng đất 

9. Mẫu Thông báo số tiền thuê đất phải nộp được thực hiện theo quy định tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

Điều 6. Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 
1. Đối với trường hợp Quỹ phát triển đất ứng vốn cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá hoặc không thông 

qua hình thức đấu giá và không thuộc trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất thì người được 

Nhà nước cho thuê đất phải nộp tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp 

luật. Việc hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Quỹ phát triển đất được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Trường hợp không cân đối được ngân sách để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, khi 

cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 

quyết định việc người được Nhà nước cho thuê đất trả trước tiền thuê đất tương ứng với số tiền 

bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt và số tiền này được quy đổi ra số năm, tháng hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất hàng 

năm. 

2. Đối với trường hợp Quỹ phát triển đất ứng vốn cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để cho thuê đất và thuộc trường hợp được miễn, giảm tiền 

thuê đất thì việc hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Quỹ phát triển đất được 

thực hiện như sau: 

a) Trường hợp thuộc đối tượng được miễn toàn bộ tiền thuê đất trong thời gian thuê đất theo 

quy định tại Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, người được Nhà nước cho thuê đất phải 

hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt vào ngân sách nhà nước và khoản chi phí này được tính vào vốn đầu tư 

của dự án. Việc hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Quỹ phát triển đất được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

b) Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm một phần tiền thuê đất theo quy định tại Điều 

19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, người được Nhà nước cho thuê đất phải hoàn trả chi 

phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt vào ngân sách nhà nước và được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp trong trường hợp 

thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc được quy đổi ra số năm, tháng hoàn 

thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo 

chính sách và giá đất tại thời điểm được Nhà nước cho thuê đất; số tiền còn lại (nếu có) được 2172



tính vào vốn đầu tư của dự án. Việc hoàn trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Quỹ 

phát triển đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

3. Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải 

phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số 

tiền đã ứng trước vào tiền thuê đất phải nộp theo phương án được phê duyệt. 

Trường hợp số tiền ứng trước về bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vượt quá tiền thuê đất phải nộp thì chỉ được trừ bằng tiền 

thuê đất phải nộp; số còn lại được tính vào vốn đầu tư của dự án. 

Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì số tiền bồi thường, giải 

phóng mặt bằng đã ứng trước theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 

được trừ vào tiền thuê đất phải nộp, được quy đổi theo chính sách và giá đất tại thời điểm được 

Nhà nước cho thuê đất và được xác định là thời gian đã hoàn thành việc nộp tiền thuê đất hàng 

năm. 

5. Cơ quan tài chính thực hiện ghi thu, ghi chi số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà 

người được Nhà nước cho thuê đất đã tự nguyện ứng trước được trừ vào tiền thuê đất, thuê mặt 

nước phải nộp theo quy định tại pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Điều 7. Trình tự, thủ tục xác định đơn giá thuê đất và thu nộp tiền thuê đất 
1. Đối với trường hợp cho thuê đất mới 

a) Căn cứ quyết định cho thuê đất, hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường chuyển 

đến, cơ quan thuế xác định đơn giá thuê đất như sau: 

- Trường hợp áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư: căn cứ giá đất 

cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, mức tỷ lệ (%) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 

định, cơ quan thuế xác định đơn giá thuê đất cho kỳ ổn định đơn giá thuê đất đầu tiên để thông báo 

bằng văn bản cho người thuê đất và chuyển cho cơ quan tài nguyên và môi trường làm căn cứ 

ghi vào hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất: căn cứ vào Bảng giá đất, hệ số 

điều chỉnh giá đất, mức tỷ lệ (%) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, cơ quan thuế xác định 

đơn giá thuê đất của chu kỳ ổn định đầu tiên để thông báo bằng văn bản cho người thuê đất và 

chuyển cho cơ quan tài nguyên và môi trường để làm căn cứ ghi vào hợp đồng thuê đất theo 

quy định của pháp luật. 

b) Căn cứ vào đơn giá thuê đất xác định tại Điểm a Khoản này và diện tích phải nộp tiền thuê 

đất; số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

được trừ vào tiền thuê đất do cơ quan tài chính xác định và chuyển đến (nếu có), cơ quan thuế 

xác định và ban hành Thông báo số tiền thuê đất phải nộp và mở sổ theo dõi việc thu, nộp tiền 

thuê đất. 

c) Cơ quan tài chính xác định các khoản được trừ về tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) theo quy định tại 

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, hướng dẫn tại Thông tư này và chuyển cho cơ quan thuế làm cơ 

sở xác định tiền thuê đất phải nộp. 

2. Đối với trường hợp điều chỉnh đơn giá thuê đất khi hết chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất 

Khi đến thời điểm phải điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị 

định số 46/2014/NĐ-CP; căn cứ giá đất tại Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, mức tỷ lệ 

(%) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, cơ quan thuế xác định lại đơn giá thuê đất và thông 

báo số tiền thuê đất phải nộp hàng năm của chu kỳ ổn định tiếp theo cho người thuê đất. 

3. Hàng năm cơ quan thuế thông báo nộp tiền thuê đất trực tiếp cho người phải nộp tiền thuê 

đất. Trường hợp căn cứ tính tiền thuê đất có thay đổi thì phải xác định lại tiền thuê đất theo quy 

định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này, gửi thông báo cho người 

thuê đất thực hiện. 
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Năm nộp tiền thuê đất tính theo năm dương lịch, từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 

hàng năm. Trường hợp năm đầu tiên thuê đất, năm kết thúc thuê đất không đủ 12 tháng thì tiền 

thuê năm đầu và năm kết thúc tính theo số tháng thuê. Trường hợp thời gian thuê đất của tháng 

thuê đầu tiên hoặc tháng thuê kết thúc không đủ số ngày của một (01) tháng thì: 

a) Nếu số ngày thuê đất từ 15 ngày trở lên đến đủ tháng ( >= 15 ngày) thì tính tròn 01 tháng. 

b) Nếu số ngày thuê đất dưới 15 ngày (< 15 ngày) thì không tính tiền thuê đất. 

4. Người thuê đất căn cứ vào thông báo nộp tiền thuê đất nộp tiền tại địa điểm đã ghi trong 

Thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời hạn quy định, cụ thể: 

a) Đối với thuê đất, thuê mặt nước trả tiền hàng năm 

- Việc nộp tiền mỗi năm được chia làm 2 kỳ: kỳ thứ nhất nộp tối thiểu 50% trước ngày 31 

tháng 5; kỳ thứ hai trước ngày 31 tháng 10 hàng năm. Đối với trường hợp thuê đất mới mà thời 

điểm xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất phải nộp của năm đầu tiên sau ngày ngày 31 

tháng 10 thì cơ quan thuế ra Thông báo nộp tiền thuê đất cho thời gian còn lại của năm. 

- Quá thời hạn nộp tiền thuê đất mỗi kỳ nộp tiền ghi trên Thông báo của cơ quan thuế, người 

thuê đất phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về 

quản lý thuế. 

b) Đối với trường hợp nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo tiền thuê đất của cơ quan thuế, người thuê 

đất phải nộp 50% tiền thuê đất theo Thông báo. 

- Trong thời hạn 60 ngày tiếp theo, người thuê đất phải nộp đủ tiền thuê đất còn lại theo Thông 

báo. 

- Quá thời hạn quy định nêu trên, người được Nhà nước cho thuê đất chưa nộp đủ tiền thuê đất 

theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuê đất chưa nộp theo mức quy định 

của pháp luật về quản lý thuế. 

5. Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại được ủy nhiệm phối hợp thu ngân sách nhà nước 

hoặc cơ quan thuế khi thu tiền thuê đất phải sử dụng chứng từ thu tiền vào ngân sách nhà nước 

theo quy định về hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua kho bạc 

nhà nước. 

6. Việc ủy nhiệm thu tiền thuê đất, thuê mặt nước của tổ chức, cá nhân được thuê đất, thuê mặt 

nước trong cảng hàng không, sân bay cho Cảng vụ hàng không thực hiện theo quy định của pháp 

luật về quản lý thuế. 

7. Cơ quan thuế phải mở sổ thu nộp tiền thuê đất tại địa phương theo quy định của pháp luật về 

quản lý thuế. 

Điều 8. Áp dụng đơn giá thuê đất 
1. Dự án thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu 

lực thi hành và đang trong thời gian ổn định đơn giá thuê đất nhưng đơn giá thuê đất đang nộp 

cao hơn đơn giá thuê đất quy định tại Nghị định này thì được thực hiện điều chỉnh lại đơn giá 

thuê đất theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP nếu người thuê đất có đề nghị 

bằng văn bản. Cơ quan thuế chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác định lại đơn 

giá thuê đất đối với trường hợp nêu trên; thời điểm xác định lại và bắt đầu ổn định đơn giá thuê 

đất được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

2. Dự án thuê đất trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà tại một 

trong ba loại giấy tờ sau đây: Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê 

đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (ký kết) có quy định đơn giá 

thuê đất và có ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất thì việc điều chỉnh đơn giá thuê đất 

được thực hiện như sau: 

a) Đối với dự án đầu tư mà tại một trong ba loại giấy tờ nêu trên có quy định đơn giá thuê đất 

và nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê theo các quy định về đơn giá cho thuê đất của Bộ Tài 

chính (Quyết định số 210A-TC/VP ngày 01 tháng 4 năm 1990, Quyết định số 1417/TC-TCĐN 
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ngày 30 tháng 12 năm 1994, Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24 tháng 02 năm 1998, 

Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2000, Quyết định số 1357/TC/QĐ-

TCT ngày 30 tháng 12 năm 1995) hoặc đã thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy 

phép đầu tư), thay đổi lại mẫu Hợp đồng thuê đất do quy định về thủ tục hành chính mà tại các 

giấy tờ được cấp đổi không còn nội dung ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất nhưng 

mục đích sử dụng đất không thay đổi; đến ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi 

hành chưa thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị 

định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ và không thuộc trường 

hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư này thì cơ quan thuế báo cáo Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất tương ứng với mỗi chu kỳ điều chỉnh theo 

nguyên tắc sau mỗi chu kỳ ổn định 5 năm tăng 15% so với chu kỳ trước đó. 

b) Đối với dự án đầu tư mà tại một trong ba loại giấy tờ nêu trên có quy định đơn giá thuê đất, 

thuê mặt nước và nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê theo các quy định về đơn giá cho thuê 

đất, thuê mặt nước của Bộ Tài chính như Điểm a Khoản này nhưng đã thực hiện điều chỉnh lại 

đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2005 của Chính phủ hoặc đã thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy 

phép đầu tư), thay đổi lại mẫu Hợp đồng thuê đất do quy định về thủ tục hành chính mà tại các 

giấy tờ được cấp đổi không còn nội dung ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất nhưng 

mục đích sử dụng đất không thay đổi và đã thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, khi đến các kỳ điều chỉnh đơn giá thuê 

đất tiếp theo thì cơ quan thuế báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết mức điều chỉnh đơn giá 

thuê đất nhưng không vượt quá mức tỷ lệ (%) điều chỉnh đơn giá thuê đất đã được quy định tại 

một trong ba loại giấy tờ nêu trên so với đơn giá thuê đất đã được điều chỉnh của kỳ ổn định 

trước đó và áp dụng cho thời gian thuê đất còn lại theo đề nghị bằng văn bản của người thuê 

đất. 

Mục 2. XÁC ĐỊNH, THU NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM, 

TIỀN THUÊ ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC, THUÊ MẶT NƯỚC 

Điều 9. Xác định, thu nộp tiền thuê đất xây dựng công trình ngầm 
1. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, Sở Tài chính phối hợp 

với các cơ quan có liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định 

mức đơn giá đất xây dựng công trình ngầm không gắn với công trình xây dựng trên mặt đất có 

mục đích kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. 

2. Đối với đất xây dựng công trình ngầm gắn với phần ngầm công trình xây dựng trên mặt đất 

mà có phần diện tích xây dựng công trình ngầm vượt ra ngoài phần diện tích đất trên bề mặt có 

thu tiền thuê đất thì đơn giá thuê đất của phần diện tích xây dựng công trình ngầm vượt thêm 

này được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3. Căn cứ mức thu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và hồ sơ, thông tin địa chính do cơ 

quan tài nguyên và môi trường cung cấp, Cục Thuế xác định số tiền thuê đất phải nộp đối với 

trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và thông báo cho người thuê đất để thực 

hiện nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. 

4. Đơn giá thuê đất trong trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để xây dựng công 

trình ngầm được ổn định 05 năm. Hết chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất, cơ quan thuế thực hiện 

điều chỉnh lại đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm theo chính sách và giá đất tại thời 

điểm điều chỉnh. 

Điều 10. Xác định, thu nộp tiền thuê đất có mặt nước 
1. Căn cứ quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, Sở Tài 

chính phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban 

hành mức thu đối với phần diện tích đất có mặt nước, trong đó: 
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a) Đối với trường hợp thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; phần diện tích đất có mặt nước sử dụng vào mục đích 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất có mặt nước sử dụng làm 

mặt bằng sản xuất, kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt 

khuyến khích đầu tư thì đơn giá thuê đất có mặt nước được xác định bằng 50% đơn giá thuê 

của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng. 

b) Đối với trường hợp không thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản này, đơn giá thuê đất có 

mặt nước được xác định không thấp hơn 50% đơn giá thuê của loại đất có vị trí liền kề có cùng 

mục đích sử dụng. 

2. Đối với trường hợp tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài thuê đất có mặt nước để thực hiện dự án đầu tư, căn cứ mức thu do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định và hồ sơ, thông tin về địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường 

cung cấp, Cục Thuế xác định số tiền thuê đất có mặt nước phải nộp và thông báo cho người cho 

thuê đất theo quy định của pháp luật. Số tiền thuê đất có mặt nước phải nộp được xác định bằng 

số tiền thuê đất của phần diện tích không có mặt nước cộng với số tiền thuê của phần diện tích 

mặt nước. 

3. Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê đất có mặt nước để sản xuất kinh doanh, căn cứ 

mức thu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và hồ sơ, thông tin về địa chính do cơ quan tài 

nguyên và môi trường cung cấp, Chi cục Thuế xác định số tiền thuê đất có mặt nước phải nộp 

và thông báo cho người cho thuê đất theo quy định của pháp luật tương tự đối với trường hợp 

quy định tại Khoản 2 Điều này. 

4. Trường hợp do biến động thường xuyên của mức nước mà không thể xác định được chính 

xác phần diện tích đất, phần diện tích mặt nước tại thời điểm được Nhà nước cho thuê thì phần 

diện tích mặt nước được xác định theo mức bình quân trong năm làm cơ sở tính tiền thuê đối 

với phần diện tích này. 

Điều 11. Xác định, thu nộp tiền thuê mặt nước 
1. Căn cứ vào khung giá thuê mặt nước quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 46/2014/NĐ-

CP, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể (trừ các dự án thuộc Khoản 2 Điều 

này), trong đó: 

a) Dự án sử dụng mặt nước cố định quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP là mặt nước sử dụng cho dự án hoạt động cố định tại một địa điểm nhất định; 

xác định rõ địa điểm, tọa độ cố định mặt nước cho thuê trong suốt thời gian thực hiện dự án. 

b) Dự án sử dụng mặt nước không cố định quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP là mặt nước cho thuê không xác định rõ được địa điểm, không xác định rõ giới 

hạn trong phạm vi tọa độ nhất định để cho thuê và dự án hoạt động không cố định tại một địa 

điểm mặt nước nhất định. 

c) Diện tích mặt nước thuê để tính tiền thuê mặt nước là diện tích được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền quyết định cho thuê theo quy định của pháp luật. 

d) Thời điểm tính tiền thuê mặt nước là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định 

cho thuê theo quy định của pháp luật. 

e) Số tiền thuê mặt nước phải nộp được xác định theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định 

số 46/2014/NĐ-CP. 

2. Riêng đối với dự án khai thác dầu khí ở lãnh hải và thềm lục địa Việt Nam, việc xác định 

tiền thuê mặt nước (mặt biển) được thực hiện như sau: 

a) Diện tích để tính tiền thuê mặt nước (mặt biển) là diện tích được giao để thăm dò, khai thác 

dầu khí. 

b) Đơn giá thuê mặt nước (mặt biển) được áp dụng ở mức giá tối đa của khung giá thuê mặt 

nước quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 46/ 2014/NĐ-CP và được ổn định 05 năm theo 
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quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP hoặc theo các cam kết riêng của 

Chính phủ Việt Nam với Chính phủ hoặc tổ chức nước ngoài theo các Hiệp định đã ký kết. Đối 

với dự án khai thác dầu khí đang thuê mặt nước và đơn giá thuê mặt nước đang áp dụng theo 

quy định tại Điều 5 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ 

thì tiếp tục được áp dụng đơn giá thuê mặt nước đó cho thời gian thuê còn lại của dự án; hết 

thời hạn thuê mặt nước của dự án, đơn giá thuê mặt nước áp dụng theo quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều 7 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. 

c) Thời điểm tính tiền thuê mặt nước (mặt biển) được tính từ thời điểm được giao mặt nước để 

thăm dò, khai thác dầu khí. 

d) Đối với dự án khai thác dầu khí theo cơ chế chia sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 

33/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về ban hành Hợp đồng mẫu của 

Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí thì nhà thầu nước ngoài không phải nộp tiền thuê mặt nước 

(mặt biển) theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. 

3. Căn cứ đơn giá thuê mặt nước và diện tích mặt nước thuê, cơ quan thuế xác định, thông báo 

số tiền thuê mặt nước phải nộp và tổ chức thực hiện thu nộp theo quy định của pháp luật. 

Mục 3. MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC 

Điều 12. Áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 
1. Dự án đầu tư có sử dụng đất được xét miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước là dự án được 

lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

2. Dự án đầu tư được miễn, giảm tiền thuê đất gắn với việc cho thuê đất mới áp dụng trong 

trường hợp chủ đầu tư được Nhà nước cho thuê đất lần đầu trên diện tích đất thực hiện dự án 

hoặc được gia hạn thuê đất khi hết thời hạn thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng 

mức ưu đãi (miễn, giảm thấp hơn) quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP 

thì được áp dụng mức miễn, giảm theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP cho thời hạn miễn, giảm còn lại. Thời hạn miễn, giảm tiền thuê đất còn lại tính 

theo thời gian quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP trừ (-) đi thời gian 

đã được miễn, giảm trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Dự án đang 

hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước là dự án đã được cấp 

Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (đã được ghi tại Giấy phép đầu tư) hoặc đã được cơ quan thuế 

ra quyết định miễn, giảm theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP 

có hiệu lực thi hành. 

Trường hợp ngày bắt đầu tính tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu 

lực thi hành nhưng từ ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, người thuê đất 

mới làm thủ tục xin miễn, giảm thì áp dụng quy định về miễn, giảm và các quy định khác theo 

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. 

4. Dự án đang hoạt động và thực hiện nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm trước ngày 

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền 

thuê đất, thuê mặt nước, nay thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 

theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thì được thực hiện miễn, giảm cho thời hạn ưu đãi còn lại 

theo đề nghị của chủ đầu tư. 

5. Người được Nhà nước cho thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi 

làm các thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Trường hợp thuộc đối tượng 

được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng người được Nhà nước cho thuê đất không làm thủ tục để 

được miễn, giảm tiền thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Trường 

hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không 

được miễn, giảm tiền thuê đất. 

Trường hợp khi nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất đã hết thời gian được miễn, giảm theo 

quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thì người được Nhà nước cho thuê 
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đất không được xét miễn, giảm tiền thuê đất; nếu đang trong thời gian được miễn, giảm tiền 

thuê đất theo quy định thì chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ 

thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn, giảm tiền thuê đất. 

6. Trong quá trình quản lý, theo dõi, nếu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện người 

sử dụng đất đã được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP nhưng không đáp ứng các điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê đất có 

nguyên nhân từ phía người sử dụng đất hoặc sử dụng đất không đúng mục đích đã được ghi tại 

quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất nhưng không thuộc trường hợp bị thu hồi đất theo 

quy định của pháp luật về đất đai thì cơ quan thuế xác định, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài) hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với hộ gia đình, cá nhân) quyết định thu 

hồi số tiền thuê đất được miễn, giảm theo quy định về chính sách và giá đất tại thời điểm được 

miễn, giảm tiền thuê đất cộng thêm tiền chậm nộp tính trên số tiền thuê đất được miễn, giảm 

theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

7. Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất đã được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy 

định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP nhưng sau đó được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án theo quy định của pháp luật thì nghĩa vụ tài 

chính được thực hiện như sau: 

a) Người chuyển nhượng không được tính số tiền thuê đất đã được miễn, giảm vào giá chuyển 

nhượng. 

b) Đối với người nhận chuyển nhượng 

- Trường hợp người nhận chuyển nhượng tiếp tục thực hiện dự án thì tiếp tục được miễn, giảm 

tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đầu tư cho thời gian còn lại của dự án. 

- Trường hợp người nhận chuyển nhượng không tiếp tục thực hiện dự án theo mục đích khi 

nhận chuyển nhượng mà chuyển sang sử dụng vào mục đích khác thì phải nộp tiền thuê đất 

theo quy định của pháp luật. 

- Trường hợp người chuyển nhượng đã thực hiện một phần nghĩa vụ tài chính về đất đai thì 

người nhận chuyển nhượng được kế thừa phần nghĩa vụ mà người chuyển nhượng đã nộp. 

c) Trường hợp người chuyển nhượng đang được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào 

số tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật thì người nhận chuyển nhượng được kế 

thừa và tiếp tục được trừ số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại vào số tiền thuê đất 

phải nộp; số tiền còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án. 

Điều 13. Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong một số trường hợp 
1. Việc giảm tiền thuê đất đối với hợp tác xã quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định 

số 46/2014/NĐ-CP được áp dụng cho toàn bộ thời gian thuê đất. 

2. Việc giảm tiền thuê đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ 

sản, làm muối mà bị thiên tai, hoả hoạn làm thiệt hại theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 

20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau: 

a) Nếu thiệt hại dưới 40% sản lượng, được xét giảm tiền thuê đất theo tỷ lệ % tương ứng với tỷ 

lệ % thiệt hại. 

b) Nếu thiệt hại từ 40% sản lượng trở lên, được xét miễn tiền thuê đất đối với năm bị thiệt hại. 

Tỷ lệ % sản lượng thiệt hại được căn cứ theo sản lượng thu hoạch của vụ thu hoạch trong điều 

kiện sản xuất bình thường của vụ sản xuất liền kề trước đó hoặc của vụ thu hoạch gần nhất sản 

xuất trong điều kiện bình thường trước đó và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định. 

Điều 14. Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 
1. Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

2. Người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

Điều 15. Trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 
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1. Trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cho thuê đất, 

người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

2. Căn cứ vào Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, cơ quan thuế ban hành quyết định miễn, giảm 

tiền thuê đất cho thời gian được miễn, giảm theo thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 21 

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, cụ thể: 

a) Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì số tiền miễn, giảm được xác định 

như sau: 

- Trường hợp thuộc đối tượng xác định giá đất theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết 

trừ, thu nhập, thặng dư: cơ quan thuế xác định số tiền thuê đất được miễn, giảm bằng diện tích 

phải nộp tiền thuê đất nhân (x) với giá đất tại Bảng giá đất nhân (x) với mức tỷ lệ (%) nhân (x) 

với hệ số điều chỉnh giá đất (x) với số năm được miễn, giảm và ghi số tiền được miễn, giảm cụ 

thể vào Quyết định miễn, giảm tiền thuê đất. 

- Trường hợp thuộc đối tượng xác định giá đất tính thu tiền thuê đất theo phương pháp hệ số 

điều chỉnh giá đất: cơ quan thuế xác định số tiền thuê đất được miễn, giảm bằng diện tích phải 

nộp tiền thuê đất nhân (x) với giá đất tại Bảng giá đất nhân (x) với mức tỷ lệ (%) nhân (x) với 

hệ số điều chỉnh giá đất nhân (x) với số năm được miễn, giảm và ghi số tiền được miễn, giảm 

cụ thể vào Quyết định miễn, giảm tiền thuê đất. 

b) Đối với trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì số tiền thuê đất được 

miễn xác định như sau: 

- Trường hợp thuộc đối tượng xác định giá đất theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết 

trừ, thu nhập, thặng dư: cơ quan thuế xác định số tiền thuê đất được miễn cho cả thời hạn thuê 

đất đất được tính bằng diện tích phải nộp tiền thuê đất nhân (x) với giá đất tại Bảng giá đất 

tương ứng với thời hạn thuê đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất và ghi số tiền được miễn 

cụ thể vào Quyết định miễn tiền thuê đất. 

- Trường hợp thuộc đối tượng xác định giá đất tính thu tiền thuê đất theo phương pháp hệ số 

điều chỉnh giá đất: cơ quan thuế xác định số tiền thuê đất được miễn bằng diện tích phải nộp 

tiền thuê đất nhân (x) với giá đất tại Bảng giá đất tương ứng với thời hạn thuê đất nhân (x) với 

hệ số điều chỉnh giá đất và ghi số tiền được miễn cụ thể vào Quyết định miễn tiền thuê đất. 

c) Quyết định miễn hoặc giảm tiền thuê đất phải ghi rõ: lý do được miễn, giảm; thời gian thuê 

đất; thời gian được miễn, giảm tiền thuê đất và số tiền thuê đất được miễn, giảm và phải ghi rõ 

nội dung: “Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền 

đã được miễn, giảm theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2014 thì phải nộp lại số tiền thuê đất được miễn, giảm theo quy định về chính sách 

và giá đất tại thời điểm được miễn, giảm tiền thuê đất cộng thêm một khoản tương đương với 

khoản tiền chậm nộp tiền thuê đất của thời gian đã được miễn, giảm”. 

3. Đối với trường hợp miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản quy định tại Khoản 2 

Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP; căn cứ vào hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, cơ quan thuế 

phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thẩm định, xác định thời gian xây dựng cơ bản 

và ban hành Quyết định miễn tiền thuê đất đối với từng dự án đầu tư nhưng tối đa không quá 

03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. 

4. Đối với trường hợp bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất khả kháng, căn cứ Biên bản xác định 

mức độ thiệt hại và các giấy tờ khác có liên quan, cơ quan thuế ra thông báo giảm tiền thuê đất 

theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. 

5. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan thuế ra 

quyết định miễn, giảm tiền thuê đất hoặc thông báo cho người thuê đất biết lý do không thuộc 

diện được miễn, giảm. Quyết định miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện theo mẫu quy định tại 

Phụ lục số ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 16. Xác định tiền thuê đất trong trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất 
1. Trường hợp nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm. 
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a) Đối với trường hợp được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 19 Nghị 

định số 46/2014/NĐ-CP, số tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm phải nộp tại thời điểm bắt 

đầu phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước sau khi đã hết thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê 

mặt nước được xác định như sau: 

Tiền thuê đất, thuê 

mặt nước phải nộp 

01 năm 
= 

Đơn giá thuê đất, thuê mặt 

nước 01 năm tại thời điểm 

bắt đầu phải nộp tiền thuê 

đất, thuê mặt nước 

x 

Diện tích phải nộp tiền 

thuê đất, thuê mặt 

nước 

Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm bắt đầu 

phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước. Chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước được tính từ 

thời điểm phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

b) Đối với trường hợp được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 20 Nghị 

định số 46/2014/NĐ-CP 

Tiền thuê đất, 

thuê mặt nước 

phải nộp 01 

năm 

= 

Đơn giá thuê 

đất, thuê mặt 

nước 

x 

Diện tích phải 

nộp tiền thuê 

đất, thuê mặt 

nước 

- 

Số tiền thuê đất, 

thuê mặt nước 

được giảm theo 

quy định 

2. Trường hợp nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước một lần cho cả thời gian thuê 

a) Đối với trường hợp được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 19 Nghị 

định số 46/2014/NĐ-CP 

Tiền thuê đất, thuê 

mặt nước phải nộp 
= 

Đơn giá thuê đất thu một lần 

của thời hạn thuê sau khi đã 

trừ đi thời gian được miễn 

theo quy định (X) 

x 

Diện tích phải nộp 

tiền đất thuê đất, thuê 

mặt nước 

 

Đơn giá thuê đất thu một lần của 

thời hạn thuê sau khi đã trừ đi thời 

gian được miễn theo quy định (X) 

= Y/N x (N-n) 

Trong đó: 

- Y: Đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê 

- N: Số năm thuê đất 

- n: Số năm được miễn tiền thuê đất 

b) Đối với trường hợp được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 20 Nghị 

định số 46/2014/NĐ-CP 

Tiền thuê đất, 

thuê mặt nước 

phải nộp 

= 

Đơn giá thuê 

đất, thuê mặt 

nước thu một 

lần của thời 

hạn thuê 

x 

Diện tích phải 

nộp tiền thuê 

đất, thuê mặt 

nước 

- Số tiền thuê đất, 

thuê mặt nước 

được giảm theo 

quy định 

Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước thu một lần của thời hạn thuê được xác định theo quy định tại 

Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư này. 

Mục 4. XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ 

Điều 17. Xử lý một số nội dung chuyển tiếp 
1. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành được hệ số điều chỉnh giá đất theo quy 

định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này thì được tiếp tục sử dụng 

hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành của năm 2014 theo quy định tại Thông tư số 94/2011/TT-

BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính và được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 

năm 2014 để xác định đơn giá thuê đất. 
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2. Đối với các hồ sơ đề nghị xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì cơ quan đó tiếp tục chủ trì thực hiện. 

3. Trường hợp được Nhà nước giao đất và đã nộp tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 07 năm 

2014, nay có nhu cầu chuyển sang thuê đất thì không phải nộp tiền thuê đất cho thời hạn sử 

dụng đất còn lại theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. Trường hợp 

khi chuyển sang thuê đất mà thời gian thuê đất dài hơn thời hạn sử dụng đất còn lại trước khi 

chuyển sang thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất cho khoảng thời gian kéo dài. 

4. Trường hợp đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 07 

năm 2014, khi chuyển sang thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật Đất đai năm 2013 

thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. 

5. Trường hợp nhà đầu tư thực hiện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo 

phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo chính sách bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2003 nhưng 

đang trừ dần số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp hàng năm hoặc 

đang trong thời gian ưu đãi miễn tiền thuê đất thì số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn 

lại được quy đổi ra số năm, tháng hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất theo đơn giá 

thuê đất được xác định tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2015 theo quy định tại Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP và được xác định là số năm, tháng đã hoàn thành việc nộp tiền thuê đất hàng 

năm. 

6. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và đã hoàn 

thành nghĩa vụ tài chính trước ngày 01 tháng 07 năm 2014, nhưng trong quá trình thực hiện dự 

án, tổ chức được Nhà nước cho thuê đất đề nghị thay đổi quy hoạch xây dựng chi tiết dẫn đến 

tăng hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) thì xử lý như sau: 

a) Đối với các trường hợp đã tính và nộp tiền thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất mà giá 

đất được xác định có căn cứ vào các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án, khi được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thay đổi các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng chi tiết của dự 

án (hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) thì phải xác định và thu 

chênh lệch tiền thuê đất (nếu có) theo quy định của pháp luật tại thời điểm được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền có quyết định thay đổi chỉ tiêu quy hoạch. 

b) Đối với các trường hợp đã tính và nộp tiền thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất mà giá 

đất được xác định không căn cứ vào các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án, khi được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh thay đổi các chỉ tiêu quy hoạch của dự án thì không 

phải xác định để thu tiền thuê đất bổ sung (nếu có). 

Điều 18. Xử lý một số vấn đề cụ thể 
1. Xử lý nộp tiền thuê đất đối với nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất 

a) Đối với trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để 

đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất 

mà một trong ba loại giấy tờ Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê 

đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (ký kết) có ghi nguyên tắc điều 

chỉnh đơn giá thuê đất nhưng đã cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức trả tiền thuê 

đất một lần cho cả thời gian thuê trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 và chưa thực hiện điều 

chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì nhà đầu tư 

xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng phải nộp cho Nhà nước số tiền thuê đất một lần được xác 

định trên cơ sở thời gian, diện tích đất đã cho thuê lại, đơn giá thuê đất hàng năm do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền xác định theo đơn giá thuê đất tại thời điểm cho thuê lại đất (theo 

nguyên tắc sau mỗi chu kỳ ổn định 5 năm thì tăng 15% so với chu kỳ trước đó) và được trừ số 
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tiền thuê đất hàng năm đã nộp cho nhà nước xác định theo nguyên tắc nêu trên đối với phần 

diện tích này tính từ thời điểm cho thuê lại đất (nếu có). 

Ví dụ: Năm 1999, Công ty đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng (A) được nhà nước cho 

thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm với thời hạn 50 năm. Năm 2004, Công ty A ký hợp đồng 

cho Công ty B thuê lại đất theo phương thức thu tiền một lần cho cả thời gian thuê với thời 

gian thuê đất là 45 năm. Tại thời điểm ký hợp đồng cho thuê lại đất (năm 2004), số tiền thuê 

đất hàng năm Công ty A phải nộp là 100 triệu đồng. Ngày 01/01/2015, Công ty A làm thủ tục 

để nộp số tiền thuê đất cho nhà nước đối với phần diện tích đất đã cho thuê lại theo phương 

thức thu tiền một lần cho cả thời gian thuê. Số tiền thuê đất mà Công ty A phải nộp cho nhà 

nước theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP trong trường hợp này 

được xác định như sau: 

- Chu kỳ cho thuê lại thứ nhất từ năm 2004 đến năm 2009 (n1) = 100 triệu đồng x 5 năm = 500 

triệu đồng 

- Chu kỳ cho thuê lại thứ hai (n2) = n1 x (1 +15%) = 575 triệu đồng 

- Chu kỳ cho thuê lại thứ ba (n3) = n2 x (1+15%) = 661,25 triệu đồng 

- Chu kỳ cho thuê lại thứ tư (n4) = n3 x (1+15%) = 760,44 triệu đồng 

- Chu kỳ cho thuê lại thứ năm (n5) = n4 x (1+15%) = 874,50 triệu đồng 

- Chu kỳ cho thuê lại thứ sáu (n6) = n5 x (1+15%) = 1.005,68 triệu đồng 

- Chu kỳ cho thuê lại thứ bảy (n7) = n6 x (1+15%) = 1.156,53 triệu đồng 

- Chu kỳ cho thuê lại thứ tám (n8) = n7 x (1+15%) = 1.330,01 triệu đồng 

- Chu kỳ cho thuê lại thứ chín (n9) = n8 x (1+15%) = 1.529,51 triệu đồng 

Số tiền thuê đất hàng năm Công ty A đã nộp cho nhà nước xác định theo nguyên tắc nêu trên 

đối với phần diện tích này tính từ thời điểm cho thuê lại đất (năm 2004 đến hết năm 2014) là: 

100 triệu x 5 năm + 100 triệu (1+15%) x 5 năm = 1,075 tỷ đồng. 

Tổng số tiền Công ty A phải nộp (N) = (n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + n6 + n7 + n8 + n9) – 1,075 tỷ 

đồng = 7,325 tỷ đồng. 

b) Đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này nhưng khi thực hiện cấp đổi Giấy 

chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), thay đổi lại mẫu Hợp đồng thuê đất do quy định về thủ 

tục hành chính mà tại các giấy tờ được cấp đổi không còn nội dung ghi nguyên tắc điều chỉnh 

đơn giá thuê đất và chưa thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2 

Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì tổ chức cũng được áp dụng việc nộp tiền thuê đất 

cho Nhà nước theo số năm đã thu tiền thuê đất một lần của nhà đầu tư thứ cấp đối với phần 

diện tích đã cho thuê lại theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP như 

Điểm a Khoản 1 Điều này. 

2. Đối với trường hợp người sử dụng đất chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê 

đất, đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh, nếu đã được cơ quan thuế Thông báo 

tạm nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo chính sách và giá đất tại thời điểm ban hành Thông 

báo tạm nộp theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thì xử lý như 

sau: 

a) Cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu tiền thuê đất theo số tiền mà người sử dụng đất phải nộp 

theo thông báo tạm nộp và không phải điều chỉnh lại số tiền thuê đất đã thông báo. 

b) Căn cứ giá đất tại Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, mức tỷ lệ (%) giá đất để xác định 

đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, diện tích đất và mục đích sử dụng đất 

thực tế đang sử dụng, cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan theo chức năng, 

nhiệm vụ được phân công thực hiện xác định đơn giá thuê đất và thông báo số tiền thuê đất 

phải nộp hàng năm kể từ ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Người sử 

dụng đất không được ổn định đơn giá thuê đất theo chu kỳ 05 năm quy định tại Khoản 1 Điều 
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14 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP cho đến khi hoàn tất thủ tục và được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền quyết định cho thuê đất. 

3. Đối với trường hợp đã có quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất trước Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng chưa thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo 

quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP và nộp tiền thuê 

đất hàng năm theo thông báo tạm nộp của cơ quan thuế quy định tại Khoản 4 Điều 32 Nghị 

định số 46/2014/NĐ-CP thì: 

a) Cơ quan thuế báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thu tiền thuê đất theo 

số mà người sử dụng đất đã tạm nộp theo thông báo tạm nộp và không phải điều chỉnh lại số 

tiền thuê đất đã thông báo đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 32 Nghị định 

số 46/2014/NĐ-CP. 

b) Cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc 

thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định của pháp luật từng thời kỳ đối với trường 

hợp quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, cơ 

quan thuế quyết toán số tiền thuê đất đã tạm nộp và truy thu số tiền thuê đất phải nộp bổ sung 

(nếu có). 

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 19. Trách nhiệm thi hành 
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo cơ quan tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan ở địa phương thực 

hiện xây dựng mức tỷ lệ (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất, hệ số điều chỉnh giá đất để áp 

dụng chậm nhất tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

b) Chỉ đạo các cơ quan tài chính, thuế, kho bạc nhà nước, tài nguyên môi trường phối hợp với 

các cơ quan có liên quan ở địa phương thực hiện việc xác định và thu nộp tiền thuê đất theo 

hướng dẫn tại Thông tư này. 

c) Kiểm tra và xử lý các trường hợp sai phạm hoặc các trường hợp khiếu nại, tố cáo theo thẩm 

quyền pháp luật quy định. 

d) Quy định quy trình phối hợp giữa các cơ quan chức năng của địa phương trong việc luân 

chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Thông 

tư này phù hợp các văn bản có liên quan và thực tế của địa phương; trong đó quy định rõ thời 

hạn, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người sử dụng đất trong việc kê khai, xác định và 

thực hiện thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

2. Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức xác định và thu nộp tiền thuê đất, mặt 

nước theo quy trình cải cách thủ tục hành chính; chỉ đạo việc xem xét và quyết định miễn, giảm 

tiền thuê đất, mặt nước theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông 

tư này. 

3. Kho bạc nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức thu tiền thuê đất, mặt nước theo đúng quy trình 

thu ngân sách nhà nước và tạo thuận lợi cho người nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Điều 20. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014. 

2. Các trường hợp phát sinh kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014 được thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 

thuê đất, thuê mặt nước và hướng dẫn tại Thông tư này. 

3. Thông tư này thay thế Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của 

Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 

11 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 

12 năm 2005; Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005; bãi bỏ Mẫu số 
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01/TMĐN, Mẫu số 02/TMĐN, Mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 

156/2013/TT-BTC ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị 

định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được xem xét, giải quyết./ 

 Nơi nhận: 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc 

hội; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế, KBNN 

các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam; 

- Công báo; 

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

(Bộ Tư pháp); 

- Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ 

Tài chính, Cục Quản lý công sản; 

- Các đơn vị thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, QLCS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chí 

 

PHỤ LỤC 
MẪU THÔNG BÁO NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT, QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ 

ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC 

(Kèm theo Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính) 

Mẫu số 01: Thông báo về việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước 

Mẫu số 02: Quyết định về việc miễn (giảm) tiền thuê đất, thuê mặt nước 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số: 34/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT 

ĐAI 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, 

khai thác hệ thống thông tin đất đai. 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai; điều kiện của 

tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về xây dựng hệ thống thông tin đất đai. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; cơ quan chuyên môn về tài nguyên

và môi trường; công chức địa chính xã, phường, thị trấn. 

2. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông

tin đất đai. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Dữ liệu đất đai là thông tin đất đai dưới dạng số được thể hiện bằng hình thức ký hiệu, chữ

viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự. 

2. Chia sẻ dữ liệu đất đai là việc cung cấp tệp dữ liệu hoặc chuyển dữ liệu giữa hệ thống thông

tin đất đai với hệ thống thông tin khác. 

3. Cổng thông tin đất đai là điểm truy cập duy nhất của cơ quan quản lý đất đai trên môi trường

mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng về đất đai mà qua đó 

người dùng có thể truy cập, khai thác thông tin về đất đai.  

Điều 4. Nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai 
1. Hệ thống thông tin đất đai được xây dựng theo các nguyên tắc sau:

a) Xây dựng theo một hệ thống thiết kế thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước; cung cấp dữ

liệu đất đai cho nhiều đối tượng sử dụng và phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng; 

b) Bảo đảm tính an toàn, bảo mật và hoạt động thường xuyên;

c) Bảo đảm tính mở, cho phép chia sẻ với hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của các ngành,

các cấp có liên quan. 

2. Việc quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai theo các nguyên tắc sau:

a) Phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội,

bảo đảm quốc phòng, an ninh; 

b) Bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan;

c) Bảo đảm tính khoa học, thuận tiện cho khai thác và sử dụng;

d) Bảo đảm tính cập nhật, đầy đủ và có hệ thống;

đ) Sử dụng dữ liệu đúng mục đích; 
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e) Khai thác và sử dụng dữ liệu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; 

g) Tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

Chương II XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT 

ĐAI 

Mục 1. XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI 

Điều 5. Mô hình tổng thể hệ thống thông tin đất đai  
1. Hệ thống thông tin đất đai là một thành phần của hệ thống thông tin tài nguyên và môi 

trường.  

2. Hệ thống thông tin đất đai được xây dựng, kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu, quản lý và vận 

hành tại cấp Trung ương và cấp tỉnh theo quy định sau đây: 

a) Tại Trung ương là cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia do Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai 

thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý và vận hành. 

Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được kết nối và chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia 

khác và cơ sở dữ liệu của các bộ ngành có liên quan đến sử dụng đất. 

b) Tại địa phương là cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 

tắt là cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh) do Văn phòng đăng ký đất đai quản lý, vận hành và cập 

nhật biến động. 

Cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh được tập hợp từ cơ sở dữ liệu đất đai của các quận, huyện, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện). 

Cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện được xây dựng trên cơ sở tổng hợp dữ liệu đất đai của xã, 

phường, thị trấn. 

Cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh được kết nối và chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu của các ban 

ngành khác tại tỉnh. 

Cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh được kết nối và đồng bộ với cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia qua 

mạng chuyên dụng. 

c) Các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường; công 

chức địa chính xã, phường, thị trấn được truy cập vào cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh thông qua 

mạng cục bộ (LAN) hoặc mạng diện rộng (WAN) để khai thác, cập nhật thông tin đối với các 

trường hợp thuộc thẩm quyền. 

3. Thiết kế tổng thể hệ thống thông tin đất đai để áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước phải 

được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. 

Điều 6. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai 
1. Hệ thống thông tin đất đai gồm hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai; hệ thống phần 

mềm hệ điều hành, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. 

2. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai phải bảo đảm vận hành theo mô hình tại Điều 5 

của Thông tư này và quy định sau đây: 

a) Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai bao gồm hệ thống các máy chủ, hệ thống lưu 

trữ, thiết bị mạng, máy trạm, thiết bị ngoại vi và các thiết bị hỗ trợ khác; 

b) Hạ tầng mạng kết nối sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà 

nước, mạng diện rộng ngành tài nguyên và môi trường hoặc mạng truyền số liệu do các nhà 

dịch vụ cung cấp; trong đó ưu tiên sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan 

Đảng, Nhà nước. 

3. Hệ thống phần mềm phải bảo đảm theo thiết kế tổng thể của hệ thống thông tin đất đai được 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Bảo đảm nhập liệu, quản lý, cập nhật được thuận tiện đối với toàn bộ dữ liệu đất đai; 

b) Bảo đảm yêu cầu bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu trong việc cập nhật, chỉnh lý dữ liệu 

đất đai; bảo đảm việc phân cấp chặt chẽ đối với quyền truy cập thông tin trong cơ sở dữ liệu; 

c) Thể hiện thông tin đất đai theo hiện trạng và lưu giữ được thông tin biến động về sử dụng đất 

trong lịch sử; 
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d) Thuận tiện, nhanh chóng, chính xác trong việc khai thác các thông tin đất đai. 

4. Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia phải bảo đảm theo thiết kế tổng thể của hệ thống thông tin đất 

đai và chuẩn dữ liệu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 

a) Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tại Trung ương được xây dựng từ các nguồn dữ liệu về đất đai 

được lưu trữ tại Trung ương; tích hợp và đồng bộ từ cơ sở dữ liệu đất đai của các địa phương; 

tích hợp kết quả điều tra cơ bản và các dữ liệu, thông tin có liên quan đến đất đai do các Bộ, 

ngành cung cấp; các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; 

b) Cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương được xây dựng từ kết quả đo đạc, lập bản đồ địa chính; 

đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất; thống kê, kiểm kê đất đai; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất; giá đất và bản đồ giá đất; điều tra cơ bản về đất đai; thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh 

chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai. 

5. Các thành phần của hệ thống thông tin đất đai được cơ quan nhà nước xây dựng hoặc thuê 

các nhà cung cấp dịch vụ. 

Điều 7. Chuẩn kỹ thuật của hệ thống thông tin đất đai 
1. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai phải tuân thủ các chuẩn kỹ thuật về hạ tầng 

công nghệ thông tin theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Hệ thống phần mềm, nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin cơ sở dữ liệu đất đai phải tuân thủ 

các chuẩn kỹ thuật về phần mềm, cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành. 

Mục 2. QUẢN LÝ, KHAI THÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI 

Điều 8. Quản lý hệ thống thông tin đất đai 
1. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý hệ 

thống thông tin đất đai theo quy định sau đây: 

a) Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai 

quốc gia và thực hiện dịch vụ công điện tử trong lĩnh vực đất đai; 

b) Tích hợp kết quả điều tra cơ bản và các dữ liệu, thông tin có liên quan đến đất đai do các Bộ, 

ngành, cơ quan có liên quan cung cấp; 

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác hệ thống thông 

tin đất đai và thực hiện dịch vụ công điện tử trong lĩnh vực đất đai tại địa phương; 

d) Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành quy định về phân quyền truy cập vào hệ thống thông tin 

đất đai; quản lý việc kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu với cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, 

cơ quan Trung ương và địa phương; 

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường phê duyệt phần mềm trong hệ thống thông tin đất đai. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc xây dựng, quản 

lý, cập nhật và khai thác hệ thống thông tin đất đai tại địa phương. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các 

công việc sau đây: 

a) Lập kế hoạch xây dựng hệ thống thông tin đất đai trong phạm vi toàn tỉnh trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phê duyệt; 

b) Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương; 

Trung tâm công nghệ thông tin quản lý hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn, 

an ninh, bảo mật cơ sở dữ liệu của địa phương; 

c) Chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, khai thác và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. 

Điều 9. Các hình thức khai thác thông tin đất đai 
1. Khai thác thông tin đất đai qua mạng internet, cổng thông tin đất đai, dịch vụ tin nhắn SMS. 

2. Khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản tại cơ quan có thẩm quyền 

cung cấp dữ liệu đất đai. 
2187



3. Việc khai thác thông tin đất đai phải trả phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai theo quy 

định của pháp luật, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều này và các trường 

hợp sau đây: 

a) Danh mục dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu đất đai; 

b) Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét 

duyệt;  

c) Khung giá đất, bảng giá đất đã công bố; 

d) Thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

đ) Các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai. 

4. Trường hợp cung cấp dữ liệu đất đai để phục vụ cho các mục đích quốc phòng và an ninh, 

phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc trong tình trạng khẩn cấp, cơ 

quan cung cấp dữ liệu đất đai có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ 

quan, không thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. 

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan tài nguyên và môi trường ở địa phương, Ủy ban nhân 

dân các cấp được cung cấp dữ liệu đất đai không phải trả phí khai thác và sử dụng tài liệu đất 

đai để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai. 

Điều 10. Khai thác dữ liệu trên mạng internet, cổng thông tin đất đai, dịch vụ tin nhắn 

SMS 
1. Tổ chức, cá nhân khi khai thác dữ liệu đất đai trên mạng internet, cổng thông tin đất đai phải 

đăng ký và được cấp quyền truy cập, khai thác dữ liệu từ hệ thống thông tin đất đai.  

2. Tổ chức, cá nhân được cấp quyền truy cập có trách nhiệm: 

a) Truy cập đúng địa chỉ, mã khóa; không được làm lộ địa chỉ, mã khóa truy cập đã được cấp; 

b) Khai thác dữ liệu trong phạm vi được cấp, sử dụng dữ liệu đúng mục đích, không xâm nhập 

trái phép cơ sở dữ liệu đất đai; 

c) Quản lý nội dung các dữ liệu đã khai thác, không được cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác 

trừ trường hợp đã được thỏa thuận, cho phép bằng văn bản của cơ quan cung cấp dữ liệu đất 

đai; 

d) Không được thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc 

toàn bộ dữ liệu; không được tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, 

phá hoại hệ thống thông tin đất đai; thông báo kịp thời cho cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai về 

những sai sót của dữ liệu đã cung cấp. 

3. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai có trách nhiệm: 

a) Bảo đảm cho tổ chức, cá nhân truy cập thuận tiện; có công cụ tìm kiếm dữ liệu dễ sử dụng 

và cho kết quả đúng nội dung cần tìm kiếm; 

b) Bảo đảm khuôn dạng dữ liệu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định để dễ dàng tải 

xuống, hiển thị nhanh chóng và in ấn bằng các phương tiện điện tử phổ biến; 

c) Hỗ trợ tổ chức, cá nhân truy cập hệ thống thông tin đất đai; 

d) Bảo đảm tính chính xác, thống nhất về nội dung, cập nhật thường xuyên và kịp thời của dữ 

liệu trong hệ thống thông tin đất đai; 

đ) Quy định rõ thời hạn tồn tại trực tuyến của từng loại thông tin; 

e) Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

4. Trường hợp tạm ngừng cung cấp dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên môi trường mạng, cơ 

quan cung cấp dữ liệu đất đai có trách nhiệm: 

a) Thông báo công khai chậm nhất là 07 ngày làm việc trước khi chủ động tạm ngừng cung cấp 

dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên mạng để sửa chữa, khắc phục các sự cố hoặc nâng cấp, mở 

rộng cơ sở hạ tầng thông tin; nội dung thông báo phải nêu rõ khoảng thời gian dự kiến phục hồi 

các hoạt động cung cấp dữ liệu, dịch vụ có liên quan trên môi trường mạng, trừ trường hợp bất 

khả kháng; 
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b) Tiến hành các biện pháp khắc phục sự cố ngay sau khi hệ thống thông tin đất đai bị lỗi trong 

quá trình hoạt động làm ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc gây ngừng cung cấp dữ liệu, dịch vụ có 

liên quan trên môi trường mạng. 

Điều 11. Khai thác dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu 
1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản 

yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC được ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

2. Khi nhận được phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân, cơ quan cung 

cấp dữ liệu đất đai thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác dữ 

liệu. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

3. Việc khai thác dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu được thực hiện theo 

các quy định của pháp luật. 

Điều 12. Trình tự, thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai  
1. Việc nộp văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện theo một trong các 

phương thức sau: 

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai; 

b) Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;  

c) Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai. 

2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường 

hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ 

liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết. 

3. Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai 

thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu. 

4. Thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện theo quy định sau: 

a) Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp 

nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc 

tiếp theo; 

b) Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn 

cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai 

và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng. 

Điều 13. Những trường hợp không cung cấp dữ liệu 
1. Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu mà nội dung không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung 

cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định. 

2. Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ 

chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ 

liệu. 

3. Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật. 

4. Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

Điều 14. Khai thác dữ liệu bằng hình thức hợp đồng 
Đối với các trường hợp khai thác dữ liệu cần phải tổng hợp, xử lý trước khi cung cấp cho tổ 

chức, cá nhân thì phải thực hiện bằng hình thức hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự 

giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu. Mẫu 

hợp đồng cung cấp, khai thác dữ liệu đất đai theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 15. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai 
1. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở Trung ương là Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai 

thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai. 
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Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban 

nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản 

lý hồ sơ địa chính. 

Điều 16. Phí và chi phí phải trả cho việc cung cấp dữ liệu đất đai 
1. Phí và chi phí phải trả để được cung cấp dữ liệu đất đai bao gồm các khoản sau: 

a) Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; 

b) Chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu; 

c) Chi phí gửi tài liệu (nếu có). 

2. Tổng cục Quản lý đất đai xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để cấp có 

thẩm quyền ban hành mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng 

nhân dân thông qua mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.  

Điều 17. Chia sẻ dữ liệu đất đai giữa các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
Việc chia sẻ dữ liệu đất đai được thực hiện theo quy định sau: 

1. Bộ, ngành, cơ quan có liên quan có trách nhiệm cung cấp kết quả điều tra cơ bản và các dữ 

liệu, thông tin có liên quan đến đất đai cho Tổng cục Quản lý đất đai để cập nhật vào cơ sở dữ 

liệu đất đai quốc gia, hệ thống thông tin đất đai. 

2. Tổng cục Quản lý đất đai cung cấp cho các Bộ, ngành, địa phương quyền truy cập để sử 

dụng dữ liệu từ hệ thống thông tin đất đai.  

3. Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp cho các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã quyền truy cập để sử dụng dữ liệu từ hệ thống thông tin đất đai. 

4. Các cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu, cơ quan được chia sẻ dữ liệu có trách nhiệm áp dụng các 

biện pháp nghiệp vụ - kỹ thuật cần thiết bảo đảm sự chia sẻ dữ liệu an toàn, chính xác, kịp thời.  

Điều 18. Bảo đảm an toàn dữ liệu đất đai 
1. Cơ quan quản lý hệ thống thông tin đất đai phải có các biện pháp quản lý, nghiệp vụ và kỹ 

thuật nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu, an toàn máy tính và an ninh mạng theo các quy 

định sau: 

a) Bảo đảm tính sẵn sàng, ổn định và hoạt động hiệu quả của các thiết bị lưu trữ thông tin như ổ 

cứng máy tính, băng từ, đĩa từ và các phương tiện điện tử khác; 

b) Số liệu cần đảm bảo an toàn theo đúng các nguyên tắc, định dạng các hệ cơ sở dữ liệu, tránh 

các hiện tượng cố tình làm hỏng cấu trúc và nội dung dữ liệu; 

c) Bảo đảm an toàn thông tin, chống truy cập trái phép và chống thất thoát thông tin từ hệ thống 

thông tin đất đai bằng hệ thống tường lửa, phần mềm chống vi rút. 

2. Hệ thống thông tin đất đai phải có hệ thống dự phòng để bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục 

trong điều kiện có sự cố về thiên tai, hỏa hoạn và các sự cố khác. Việc xây dựng hệ thống dự 

phòng theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin. 

3. Cơ sở dữ liệu đất đai phải được sao lưu vào các thiết bị lưu trữ dữ liệu để lưu theo định kỳ 

hàng tuần, hàng tháng, hàng năm nhằm phòng tránh trường hợp sai hỏng, mất dữ liệu trong quá 

trình quản lý, sử dụng. 

Dữ liệu sao lưu hàng tuần phải được lưu giữ tối thiểu trong 03 tháng; sao lưu hàng tháng phải 

được lưu giữ tối thiểu trong 01 năm; sao lưu hàng năm phải được lưu giữ vĩnh viễn và dữ liệu 

sao lưu được lưu trữ ít nhất tại hai địa điểm. 

Điều 19. Chế độ bảo mật dữ liệu đất đai 
1. Việc in, sao, vận chuyển, giao nhận, truyền dữ liệu, lưu giữ, bảo quản, cung cấp dữ liệu và 

các hoạt động khác có liên quan đến dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải tuân theo quy 

định về bảo vệ bí mật nhà nước. 

2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, phát 

hiện những dữ liệu không an toàn bảo mật để kịp thời xử lý. 
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3. Cán bộ, công chức, nhân viên thực hiện cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai được cấp 

quyền truy cập và cập nhật trong từng thành phần dữ liệu, bảo đảm việc quản lý chặt chẽ đối 

với quyền truy cập, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai. 

4. Danh mục tài liệu mật về đất đai thuộc danh mục tài liệu bí mật nhà nước được quy định tại 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà 

nước độ Mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Mục 3. ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN VỀ HỆ 

THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI 

Điều 20. Điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm 
Điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn về xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông 

tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

Điều 21. Phạm vi hoạt động tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 
Phạm vi hoạt động tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai bao gồm: 

1. Tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện. 

2. Tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh. 

3. Tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.  

Điều 22. Điều kiện của tổ chức hoạt động tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 
1. Có chức năng tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 

2. Có các cá nhân đủ điều kiện hoạt động tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định 

tại Điều 23 của Thông tư này như sau: 

a) Có ít nhất 10 cá nhân đối với tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện; 

b) Có ít nhất 15 cá nhân đối với tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu 

đất đai quốc gia. 

Điều 23. Điều kiện của cá nhân hoạt động tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 
Cá nhân được hoạt động tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong tổ chức có chức năng tư 

vấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có năng lực hành vi dân sự. 

2. Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên về chuyên ngành công nghệ thông tin, quản lý đất đai, 

địa chính, trắc địa bản đồ và có kinh nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tối thiểu 03 năm. 

Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2014. 

Điều 25. Trách nhiệm thực hiện  
1. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phổ biến, chỉ đạo, 

thực hiện Thông tư này. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm triển khai việc thực hiện Thông tư này ở địa 

phương. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét quyết định./. 

 Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ 

tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ;  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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Mẫu số 02 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI 
(Kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường) 

…………………… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số:        /HĐCCTT …………., ngày    tháng    năm ………. 

HỢP ĐỒNG 

CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI 
- Căn cứ Bộ luật dân sự; 

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên, 

Hôn nay, ngày ….. tháng ….. năm ….., tại ……………., chúng tôi gồm: 

1. Bên cung cấp dữ liệu (Bên A):

Cơ sở dữ liệu ………………………….. thuộc ......................................................... 

Đại diện ................................................................................................................... 

Chức vụ: .................................................................................................................. 

Địa chỉ: ..................................................................................................................... 

Điện thoại ……………………….., Fax: ………………….. Email: ............................. 

2. Bên yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai (Bên B):

Tên tổ chức, cá nhân: .............................................................................................. 

Đại diện: ................................................................................................................... 

Chức vụ: .................................................................................................................. 

Địa chỉ: ..................................................................................................................... 

Điện thoại ………………………, Fax: ………….........….. Email: ............................. 

Số tài khoản: ........................................................................................................... 

Hai bên nhất trí thỏa thuận ký hợp đồng cung cấp dữ liệu đất đai như sau: 

Điều 1. Nội dung hợp đồng: 

(về việc cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu) 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Điều 2. Thời gian thực hiện: 

………………… ngày, kể từ ngày ………. tháng …….. năm ................................... 

Điều 3. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: 

- Hình thức khai thác, sử dụng: ................................................................................ 

- Khai thác sử dụng thông qua việc truy cập:............................................................ 

- Nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu: ......................................................... 

- Nhận gửi qua đường bưu điện: ............................................................................. 

Điều 4. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán: 

Phí và chi phí phải trả cho việc cung cấp dữ liệu đất đai là: ..........................  đồng. 

(Bằng chữ: .....................................................................................................  đồng) 

Trong đó: Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai là: ....................................  đồng 

Phí dịch vụ cung cấp dữ liệu là: ......................................................................  đồng 

Số tiền đặt trước: ............................................................................................  đồng 

Hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản): ....................................................... 

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của hai bên: 

................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................  

Điều 6. Bổ sung, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng và xử lý tranh chấp: 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

Điều 7. Điều khoản chung 

1. Hợp đồng này được làm thành …………. Bản, có giá trị pháp lý ngang nhau, bên A giữ 

……… bản, bên B giữ ……… bản. 

2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ............................................................................  

  

BÊN B 

(Ký tên, đóng dấu đối với tổ chức, ghi 

họ tên đối với cá nhân) 

BÊN A 

(Ký tên, đóng dấu) 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
Số: 35/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH VIỆC ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công 

nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định việc điều tra, đánh giá 

đất đai. 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này quy định về hoạt động, nội dung, trách nhiệm tổ chức thực hiện và công bố kết

quả điều tra, đánh giá đất đai theo quy định của Luật Đất đai, bao gồm: 

a) Điều tra, đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm

đất; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp; 

b) Điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề;

c) Xây dựng và duy trì hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên đất.

2. Thông tư này không quy định việc thống kê, kiểm kê đất đai; điều tra thống kê giá đất, theo

dõi biến động giá đất. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài 

nguyên và môi trường, các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Chất lượng đất là thuộc tính của đất có ảnh hưởng tới tính bền vững đối với mục đích sử

dụng đất cụ thể. 

2. Tiềm năng đất đai là khả năng về số lượng, chất lượng đất cho mục đích sử dụng đất.

3. Đất bị thoái hóa là đất bị thay đổi những đặc tính và tính chất vốn có ban đầu (theo chiều

hướng xấu) do tác động của điều kiện tự nhiên và con người. 

4. Ô nhiễm đất là sự gia tăng hàm lượng của một số chất, hợp chất so với tiêu chuẩn Việt Nam

(TCVN), quy chuẩn Việt Nam (QCVN) cho phép làm nhiễm bẩn đất. 

5. Phân hạng đất nông nghiệp là phân chia đất nông nghiệp thành các hạng đất phù hợp với

từng mục đích sử dụng cụ thể. 

6. Bản đồ chất lượng đất là bản đồ thể hiện vị trí, quy mô và ranh giới không gian của từng

khoanh đất theo chất lượng đất. 

7. Bản đồ tiềm năng đất đai là bản đồ thể hiện vị trí, quy mô và ranh giới không gian của từng

khoanh đất ứng với từng mức tiềm năng cụ thể. 

8. Bản đồ ô nhiễm đất là bản đồ thể hiện vị trí, quy mô và ranh giới không gian các khoanh đất

hoặc các điểm bị ô nhiễm đất. 

9. Bản đồ phân hạng đất nông nghiệp là bản đồ thể hiện sự phân bố các khoanh đất theo các

hạng đất. 

10. Quan trắc tài nguyên đất là quá trình thu thập thông tin, lấy mẫu, phân tích đất theo các chỉ

tiêu đánh giá chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất tại các vị trí cố định, vào thời điểm nhất 

định trong năm. 
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11. Điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề là hoạt động điều tra, đánh giá về chất lượng đất, 

tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp đối với loại đất cụ thể 

theo yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai ở Trung ương tại một thời điểm xác định. 

Chương II HOẠT ĐỘNG, NỘI DUNG ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI 

Điều 4. Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai 
1. Điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng kinh tế - xã hội (cấp vùng) gồm các hoạt 

động sau đây: 

a) Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra thoái hóa đất; 

b) Quan trắc giám sát tài nguyên đất; 

c) Điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề. 

2. Điều tra, đánh giá đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) gồm các 

hoạt động sau đây: 

a) Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra thoái hóa đất; 

b) Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất được thực hiện ở những khu vực có nguồn gây ô nhiễm ở địa 

phương; 

c) Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp được thực hiện đối với nhóm đất nông nghiệp trừ đất 

nông nghiệp khác. 

3. Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai được thực hiện theo định kỳ hoặc thực hiện đột xuất 

theo nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

a) Các hoạt động quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm a, b, c Khoản 2 Điều này được thực hiện 

định kỳ 5 năm một lần, điều tra toàn diện lần đầu và rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho những lần 

tiếp theo; 

b) Hoạt động quan trắc giám sát tài nguyên đất được thực hiện hàng năm; 

c) Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề được thực hiện đột xuất theo yêu cầu 

quản lý nhà nước về đất đai khi có quyết; định phê duyệt nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 5. Nội dung điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, cấp vùng 
1. Nội dung điều tra, đánh giá đất đai lần đầu, gồm: 

a) Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; 

b) Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa; 

c) Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội và ngoại nghiệp; 

d) Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai; bản đồ thoái hóa đất; 

đ) Phân tích thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất; 

e) Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững; 

g) Xây dựng báo cáo đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất. 

2. Nội dung điều tra, đánh giá đất đai lần tiếp theo, gồm: 

a) Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, khảo sát thực địa và xử lý tài liệu điều 

tra; 

b) Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai; bản đồ thoái hóa đất; 

c) Phân tích, đánh giá những thay đổi về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất so với 

kỳ trước và đề xuất bổ sung các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất 

bền vững; 

d) Xây dựng báo cáo đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất. 

3. Nội dung quan trắc giám sát tài nguyên đất hàng năm, gồm: 

a) Lập kế hoạch và lấy mẫu quan trắc tài nguyên đất; 

b) Tổng hợp số liệu quan trắc, phân tích, đánh giá các chỉ tiêu về chất lượng đất; thoái hóa đất; 

ô nhiễm đất và cảnh báo sớm các khu vực đất bị thoái hóa, ô nhiễm mạnh cần giám sát; 

c) Xây dựng báo cáo quan trắc giám sát tài nguyên đất. 

4. Nội dung điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề, gồm: 

a) Xác định địa bàn điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề; 
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b) Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, khảo sát thực địa và xử lý tài liệu điều 

tra; 

c) Xây dựng các bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai và thoái hóa đất của loại đất theo 

chuyên đề; 

d) Phân tích, đánh giá những thay đổi về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất của 

loại đất theo chuyên đề điều tra và đề xuất bổ sung các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định 

hướng quản lý sử dụng đất bền vững; 

đ) Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề. 

Điều 6. Nội dung điều tra, đánh giá đất đai cấp tỉnh 
1. Nội dung điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất được thực hiện 

theo quy định sau đây: 

a) Điều tra, đánh giá lần đầu thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư này; 

b) Điều tra, đánh giá lần tiếp theo thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Thông tư 

này. 

2. Nội dung điều tra, đánh giá ô nhiễm đất, gồm: 

a) Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ để xác định các nguồn gây ô nhiễm đất, các khu 

vực có nguy cơ ô nhiễm đất; 

b) Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu đất tại thực địa; 

c) Phân tích mẫu đất, tổng hợp số liệu và cảnh báo các khu vực đất bị ô nhiễm và có nguy cơ ô 

nhiễm (cận ô nhiễm); 

d) Xây dựng bản đồ các khu vực đất bị ô nhiễm; 

đ) Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững; 

e) Xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng ô nhiễm đất. 

3. Nội dung điều tra, phân hạng đất nông nghiệp, gồm: 

a) Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; 

b) Lập kế hoạch và điều tra thực địa hiệu quả sử dụng đất; 

c) Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp; 

d) Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp; 

đ) Xây dựng báo cáo kết quả phân hạng đất nông nghiệp. 

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI 

Điều 7. Trách nhiệm thực hiện, công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai 
1. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm: 

a) Xây dựng kế hoạch thực hiện điều tra, đánh giá đất đai trên phạm vi cả nước; 

b) Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, cấp vùng; 

c) Xây dựng và duy trì hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên đất theo mô hình thống nhất, tổ 

chức thực hiện việc quan trắc giám sát tài nguyên đất; 

d) Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề phục vụ yêu cầu quản lý nhà 

nước về đất đai; 

đ) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện điều tra, đánh giá đất đai của cấp tỉnh; 

e) Tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kế hoạch thực 

hiện; kết quả điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, cấp vùng; kết quả điều tra, đánh giá đất đai 

theo chuyên đề và công bố kết quả trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a) Phê duyệt kế hoạch thực hiện, kết quả điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương và công bố 

trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

b) Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá đất đai về Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: 

a) Xây dựng kế hoạch điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương; 
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b) Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương; 

c) Tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

phê duyệt kế hoạch thực hiện; kết quả điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương và công bố trên 

cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 8. Hồ sơ trình phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá đất đai 
1. Tờ trình phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, 

đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp; quan trắc giám sát tài 

nguyên đất; điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề. 

2. Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, 

đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp; điều tra, đánh giá đất 

đai theo chuyên đề; báo cáo kết quả quan trắc giám sát tài nguyên đất. 

3. Bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất, ô nhiễm đất; phân hạng đất nông 

nghiệp. 

Điều 9. Tài liệu công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai 
1. Quyết định phê duyệt kết quả điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều 

tra, đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp; quan trắc giám sát 

tài nguyên đất. 

2. Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, 

đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp; báo cáo kết quả quan 

trắc giám sát tài nguyên đất. 

3. Bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất, ô nhiễm đất; phân hạng đất nông 

nghiệp. 

Điều 10. Thời điểm báo cáo, công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai 
1. Thời điểm nộp báo cáo kết quả điều tra, đánh giá đất đai trước ngày 15 tháng 3 các năm có 

số cuối là số 5 và số 0. 

Đối với kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu nộp báo cáo trước ngày 15 tháng 3 năm 

2015. 

Đối với kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, ô nhiễm đất và phân hạng 

đất nông nghiệp lần đầu nộp báo cáo trước ngày 15 tháng 3 năm 2020. 

2. Thời điểm nộp báo cáo kết quả quan trắc giám sát tài nguyên đất trước ngày 15 tháng 3 hàng 

năm, bắt đầu từ năm 2020, trừ những năm thực hiện công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai 

theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3. Thời điểm nộp báo cáo kết quả điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề được thực hiện theo 

yêu cầu của dự án nhiệm vụ. 

4. Kết quả điều tra, đánh giá đất đai được công bố công khai chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. 

Điều 11. Lưu trữ kết quả điều tra, đánh giá đất đai 
1. Kết quả điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng kinh tế - xã hội và kết quả điều tra, 

đánh giá đất đai theo chuyên đề được lưu trữ 02 bộ (bản giấy và bản số) tại Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

2. Kết quả điều tra, đánh giá đất đai cấp tỉnh được lưu trữ 01 bộ (bản giấy và bản số) tại Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, 01 bộ (bản giấy và bản số) tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 01 bộ (bản 

giấy và bản số) tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Hồ sơ lưu trữ kết quả điều tra, đánh giá đất đai bao gồm các tài liệu theo quy định tại Điều 9 

Thông tư này. 

Điều 12. Điều kiện năng lực của đơn vị thực hiện điều tra, đánh giá đất đai 
1. Tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được thực hiện điều tra, đánh giá đất đai khi có đủ các điều 

kiện sau: 

a) Có chức năng thực hiện điều tra, đánh giá đất đai; 
2197



b) Có ít nhất 05 cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này; 

c) Có đủ trang thiết bị và công nghệ phù hợp với phương pháp thực hiện theo quy định kỹ thuật 

về điều tra, đánh giá đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai trong tổ chức có chức năng tư vấn điều tra, đánh 

giá đất đai khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự; 

b) Có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành về quản lý đất đai, địa 

chính, khoa học đất, thổ nhưỡng, môi trường và các chuyên ngành khác có liên quan đến điều 

tra, đánh giá đất đai; 

c) Có thời gian công tác trong lĩnh vực điều tra, đánh giá đất đai theo quy định tại Điều 4 của 

Thông tư này hoặc các điều tra, đánh giá đất trong lĩnh vực nông nghiệp từ 36 tháng trở lên. 

3. Các đơn vị thực hiện phân tích mẫu đất phải có phòng phân tích đất được cấp có thẩm quyền 

cấp chứng nhận. 

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2014. 

Điều 14. Trách nhiệm thi hành 
Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị 

thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ 

TN&MT; 

- UBND, Sở TN&MT các tỉnh, thành 

phố trực thuộc TW; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư 

pháp); 

- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, 

Cổng TTĐT Bộ TN&MT; 

- Lưu: VT, TCQLĐĐ, KHCN, PC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hiển 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số: 36/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014 

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT; XÂY DỰNG, ĐIỀU CHỈNH 

BẢNG GIÁ ĐẤT; ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ VÀ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết phương pháp 

định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; 

định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng,

điều chỉnh, thẩm định bảng giá đất, định giá đất cụ thể. 

2. Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Chương II  PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT 

Điều 3. Phương pháp so sánh trực tiếp 

Trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp so sánh trực tiếp thực hiện theo quy định 

sau đây: 

1. Khảo sát, thu thập thông tin

a) Khảo sát thực địa để thu thập thông tin về thửa đất cần định giá.

b) Khảo sát, thu thập thông tin của tối thiểu 03 thửa đất có đặc điểm tương tự với thửa đất cần

định giá về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và 

hạ tầng xã hội, diện tích, kích thước, hình thể và tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất (sau 

đây gọi là thửa đất so sánh) đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất 

trong khoảng thời gian không quá 02 năm tính đến thời điểm định giá đất. Nội dung thông tin 

thu thập bao gồm: 

- Giá đất; 

- Mục đích sử dụng đất, vị trí, diện tích, kích thước, hình thể, các yếu tố về hạ tầng kỹ thuật và 

hạ tầng xã hội, tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, thời điểm chuyển nhượng, trúng đấu 

giá quyền sử dụng đất và các thông tin khác có ảnh hưởng đến giá đất. 

c) Thông tin về giá đất của thửa đất so sánh được thu thập từ các nguồn sau đây:

- Giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất; 

- Giá đất thị trường trong cơ sở dữ liệu về đất đai; 

- Giá đất giao dịch thành công trên sàn giao dịch bất động sản; 

- Giá đất đã giao dịch thành công trên thị trường do người chuyển nhượng hoặc người nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất cung cấp thông qua phỏng vấn trực tiếp. 

Giao dịch thành công là giao dịch mà bên nhận chuyển nhượng đã thanh toán cho bên chuyển 

nhượng theo thỏa thuận và đã nhận quyền sử dụng đất. 
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d) Khi khảo sát, thu thập thông tin về giá đất ưu tiên lựa chọn các thông tin về giá trúng đấu giá 

quyền sử dụng đất, giá đất giao dịch thành công trên sàn giao dịch bất động sản, giá đất thị 

trường trong cơ sở dữ liệu về đất đai, các thông tin phát sinh gần nhất với thời điểm định giá 

đất và tại khu vực định giá đất. Trường hợp tại khu vực định giá không đủ thông tin về giá đất 

thì thu thập thông tin tại khu vực lân cận có điều kiện tương tự về điều kiện tự nhiên, kinh tế - 

xã hội, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với khu vực có thửa đất cần định giá. 

Trong quá trình khảo sát, thu thập thông tin, không điều tra đối với thửa đất sẽ được chuyển 

mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt và thửa đất không đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định 

của pháp luật về đất đai. 

2. Phân tích, so sánh, điều chỉnh mức giá do các yếu tố khác biệt của các thửa đất so sánh với 

thửa đất cần định giá 

a) Phân tích, so sánh để xác định các yếu tố giống nhau và khác biệt của thửa đất so sánh với 

thửa đất cần định giá. 

b) Điều chỉnh mức giá do các yếu tố khác biệt của các thửa đất so sánh với thửa đất cần định 

giá 

Căn cứ vào các yếu tố khác biệt của các thửa đất so sánh với thửa đất cần định giá để điều 

chỉnh mức giá của thửa đất so sánh theo giá trị tuyệt đối hoặc tỷ lệ phần trăm (%). 

Việc điều chỉnh mức giá của thửa đất so sánh thực hiện theo nguyên tắc lấy thửa đất cần định 

giá làm chuẩn; thực hiện điều chỉnh theo giá trị tuyệt đối trước, điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm 

(%) sau; các yếu tố của thửa đất so sánh kém hơn so với thửa đất cần định giá thì điều chỉnh 

tăng (cộng) mức giá của thửa đất so sánh; các yếu tố của thửa đất so sánh tốt hơn so với thửa 

đất cần định giá thì điều chỉnh giảm (trừ) mức giá của thửa đất so sánh. 

3. Ước tính giá đất của thửa đất cần định giá 

Giá đất ước tính của thửa đất cần định giá được xác định bằng cách điều chỉnh giá đất của từng 

thửa đất so sánh do các yếu tố khác biệt của các thửa đất so sánh với thửa đất cần định giá theo 

công thức sau: 

Giá đất ước tính của 

thửa đất cần định giá 

theo từng thửa đất so 

sánh 

= 

Giá đất của 

từng thửa đất 

so sánh 
 

Mức điều chỉnh về giá 

do các yếu tố khác biệt 

của từng thửa đất so 

sánh với thửa đất 

Đối với trường hợp giá đất thị trường có biến động trong khoảng thời gian từ thời điểm chuyển 

nhượng, trúng đấu giá quyền sử dụng đất của thửa đất so sánh đến thời điểm xác định giá đất 

thì phải thực hiện điều chỉnh mức giá đất của thửa đất so sánh về thời điểm xác định giá đất 

theo chỉ số biến động giá đất thị trường do Sở Tài nguyên và Môi trường công bố. Trường hợp 

Sở Tài nguyên và Môi trường chưa công bố thì chỉ số biến động giá đất thị trường của từng loại 

đất được tính toán trên cơ sở các thông tin về giá đất phổ biến trên thị trường đã thu thập được 

theo thời gian hoặc số liệu thống kê của cơ quan thống kê (nếu có). 

4. Xác định giá đất của thửa đất cần định giá 

Xác định giá của thửa đất cần định giá bằng cách lấy bình quân số học đối với các mức giá ước 

tính của thửa đất cần định giá đã xác định tại Khoản 3 Điều này; giá đất của thửa đất cần định 

giá đã xác định phải bảo đảm chênh lệch với từng mức giá đất ước tính không quá 10%. 

Ví dụ về việc áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp để xác định giá đất tại Phụ lục số 01 ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 4. Phương pháp chiết trừ 

Trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp chiết trừ thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Khảo sát, thu thập thông tin 

a) Khảo sát thực địa để thu thập thông tin về thửa đất có tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là 

bất động sản) cần định giá. 
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b) Khảo sát, thu thập thông tin của tối thiểu 03 bất động sản có đặc điểm tương tự với thửa đất 

cần định giá về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật và hạ tầng xã hội, diện tích, kích thước, hình thể và tình trạng pháp lý về quyền sử dụng 

đất (sau đây gọi là bất động sản so sánh) đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá 

quyền sử dụng đất trong khoảng thời gian không quá 02 năm tính đến thời điểm định giá đất. 

Nội dung thông tin thu thập bao gồm: 

- Giá đất; 

- Mục đích sử dụng đất, vị trí, diện tích, kích thước, hình thể, các yếu tố về hạ tầng kỹ thuật và 

hạ tầng xã hội, tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, thời điểm chuyển nhượng, trúng đấu 

giá quyền sử dụng đất và các thông tin khác có ảnh hưởng đến giá đất; 

- Thông tin về tài sản gắn liền với đất. 

c) Nguồn thông tin thu thập thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 của Thông tư 

này. 

d) Trong quá trình khảo sát, thu thập giá đất thị trường, người điều tra thực hiện theo quy định 

tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này. 

2. Xác định giá trị hiện tại của tài sản gắn liền với đất của các bất động sản so sánh 

Giá trị hiện tại của tài sản gắn liền với đất của bất động sản so sánh được xác định theo công 

thức sau: 

Giá trị hiện tại của 

tài sản gắn liền với 

đất của bất động sản 

so sánh 

= 

Giá trị xây dựng mới 

tại thời điểm định giá 

đất 

- Giá trị hao mòn 

Trong đó: 

- Giá trị xây dựng mới tại thời điểm định giá đất là chi phí thay thế để đầu tư xây dựng mới tài 

sản có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương hoặc chi phí tái tạo tài sản gắn liền với đất đó. Giá trị 

xây dựng mới bao gồm các khoản chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, lợi nhuận hợp lý cho 

người đầu tư xây dựng và các khoản thuế, phí phải nộp theo quy định của pháp luật. 

- Giá trị hao mòn của tài sản gắn liền với đất bao gồm: hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình 

(bao gồm hao mòn về mặt vật lý do hư hao dần trong quá trình khai thác sử dụng; hao mòn do 

lạc hậu về chức năng; thay đổi quy hoạch, suy thoái kinh tế và do tác động của các yếu tố bên 

ngoài). 

Phương pháp tính giá trị xây dựng mới và giá trị hao mòn của tài sản gắn liền với đất thực hiện 

theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp chưa có quy định hoặc hướng dẫn về 

phương pháp tính giá trị xây dựng mới và giá trị hao mòn thì việc tính toán thực hiện căn cứ 

vào thông tin, số liệu thực tế thu thập được trên thị trường. 

3. Ước tính giá đất của bất động sản so sánh 

Giá trị đất của bất động sản so sánh thực hiện theo công thức sau: 

Giá trị đất của 

bất động sản so 

sánh 

= 

Giá trị bất 

động sản so 

sánh 

- 

Giá trị hiện tại của tài sản gắn 

liền với đất của bất động sản so 

sánh 

Việc ước tính giá đất của bất động sản so sánh thực hiện theo công thức sau: 

Giá đất của bất 

động sản so sánh 
= 

Giá trị của bất động sản so sánh 

Diện tích thửa đất của bất động sản so sánh 

4. Xác định giá đất của bất động sản cần định giá 

Việc xác định giá đất của bất động sản cần định giá thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3 

và 4 Điều 3 của Thông tư này. 

Ví dụ về việc áp dụng phương pháp chiết trừ để xác định giá đất tại Phụ lục số 02 ban hành 

kèm theo Thông tư này. 
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Điều 5. Phương pháp thu nhập 

Trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp thu nhập thực hiện theo quy định sau 

đây: 

1. Khảo sát, thu thập thông tin về thu nhập của thửa đất cần định giá 

a) Đối với đất phi nông nghiệp thì thu nhập bình quân một năm của thửa đất cần định giá là số 

tiền bình quân thu được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc cho thuê trong 05 năm liên tục 

tính đến thời điểm định giá. 

b) Đối với đất nông nghiệp thì thu nhập bình quân một năm của thửa đất cần định giá được tính 

như sau: 

- Đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì thu nhập bình quân 

một năm là số tiền bình quân thu được từ hoạt động sản xuất trong 03 năm liên tục tính đến 

thời điểm định giá; 

- Đối với đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất thì thu nhập bình quân một năm được tính 

căn cứ vào doanh thu hàng năm, doanh thu theo giai đoạn, doanh thu một lần. 

c) Trường hợp không xác định được thu nhập của thửa đất cần định giá thì thu thập thông tin về 

thu nhập bình quân của tối thiểu 03 thửa đất tương tự về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng 

sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, diện tích, kích thước, hình thể và 

tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất hoặc căn cứ vào các thông tin, số liệu thực tế thu thập 

được trên thị trường. 

2. Khảo sát, thu thập thông tin về chi phí để hình thành thu nhập của thửa đất cần định giá 

a) Chi phí bình quân một năm được tính căn cứ vào các khoản thuế liên quan đến sử dụng đất; 

chi phí đầu tư cải tạo đất; chi phí duy tu, bảo dưỡng công trình xây dựng gắn liền với đất; chi 

phí sản xuất. 

b) Các khoản chi phí quy định tại Điểm a Khoản này được tính theo định mức, đơn giá do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Trường hợp không có định mức, đơn giá do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền ban hành thì thu thập thông tin về chi phí của thửa đất tương tự về 

mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã 

hội, diện tích, kích thước, hình thể và tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất hoặc căn cứ vào 

các thông tin, số liệu thực tế thu thập được trên thị trường. 

3. Xác định thu nhập ròng bình quân một năm theo công thức sau: 

Thu nhập ròng 

bình quân một 

năm 

= 
Thu nhập bình 

quân một năm 
- 

Chi phí bình quân 

một năm 

4. Xác định giá trị của thửa đất cần định giá theo công thức sau: 

Giá trị của thửa 

đất cần định giá 
= 

Thu nhập ròng bình quân một năm 

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân một năm 

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân một năm (r) trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm định 

giá đất của loại tiền gửi VNĐ kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng thương mại nhà nước có mức lãi 

suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất (xác định tại thời điểm định giá đất) trên địa bàn cấp tỉnh. 

Riêng đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn thì lãi suất tiền gửi 

tiết kiệm bình quân một năm được điều chỉnh theo công thức sau: 

Lãi suất điều chỉnh theo thời hạn = 
r x (1 + r)n 

(1+r)n - 1 

Trong đó: n là thời hạn sử dụng đất còn lại của thửa đất cần định giá (tính theo năm). 

Đối với trường hợp thửa đất cần định giá đã được đầu tư, xây dựng các tài sản gắn liền với đất 

để đưa vào sản xuất, kinh doanh thì sau khi xác định giá trị của thửa đất và tài sản gắn liền với 

đất, thực hiện chiết trừ giá trị hiện tại của tài sản gắn liền với đất để xác định giá trị của thửa 

đất cần định giá. 
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Việc xác định giá trị hiện tại của tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định tại Khoản 2 

Điều 4 của Thông tư này. 

5. Xác định giá đất của thửa đất cần định giá theo công thức sau: 

Giá đất của thửa 

đất cần định giá 
= 

Giá trị của thửa đất cần định giá  

Diện tích thửa đất cần định giá 

Ví dụ về việc áp dụng phương pháp thu nhập để xác định giá đất tại Phụ lục số 03 ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

Điều 6. Phương pháp thặng dư 

Trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp thặng dư thực hiện theo quy định sau 

đây: 

1. Khảo sát, thu thập các thông tin về thửa đất cần định giá; các thông tin về quy hoạch sử dụng 

đất, quy hoạch xây dựng, được phép chuyển mục đích sử dụng đất và các quy định về xây dựng 

đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để xác định hiệu quả sử dụng đất cao nhất 

và tốt nhất. 

2. Ước tính tổng doanh thu phát triển giả định của bất động sản 

Tổng doanh thu phát triển giả định của bất động sản được ước tính trên cơ sở điều tra khảo sát, 

thu thập các thông tin về giá chuyển nhượng, giá cho thuê và các yếu tố khác hình thành doanh 

thu của các dự án có đặc điểm tương tự với dự án dự kiến đầu tư xây dựng tại khu vực định giá 

hoặc khu vực lân cận gần nhất có khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ 

tầng xã hội tương đương; có tính đến xu hướng và mức độ biến động của giá chuyển nhượng, 

giá cho thuê và các yếu tố khác hình thành doanh thu. 

3. Ước tính tổng chi phí phát triển giả định của bất động sản 

a) Các khoản chi phí phát triển bao gồm: 

- Chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng nhà ở, công trình xây 

dựng khác theo đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng 

công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; 

- Chi phí thiết bị bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị; chi phí chuyển giao công nghệ; chi phí lắp 

đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại phí liên quan khác; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm: chi phí tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế, giám sát 

xây dựng và các chi phí tư vấn khác liên quan; 

- Chi phí quản lý dự án; 

- Chi phí kinh doanh bao gồm: chi phí quảng cáo, bán hàng, quản lý; lợi nhuận của nhà đầu tư 

có tính đến yếu tố rủi ro kinh doanh và chi phí vốn; 

- Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và yếu tố trượt giá trong thời gian thực 

hiện dự án; 

- Các chi phí khác theo quy định của pháp luật. 

Tổng chi phí phát triển giả định không bao gồm kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo 

phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Việc ước tính tổng chi phí phát triển thực hiện như sau: 

Tổng chi phí phát triển được ước tính trên cơ sở các chi phí quy định tại Điểm a Khoản này và 

căn cứ vào định mức, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Trường hợp chưa 

có định mức, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì thu thập thông tin về 

chi phí thực tế phổ biến của các dự án tương tự tại khu vực định giá hoặc khu vực lân cận gần 

nhất có mức sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng tương đương. 

4. Trường hợp dự án đầu tư phát triển bất động sản kéo dài trong nhiều năm, nhiều giai đoạn thì 

ước tính các khoản doanh thu, chi phí thực hiện theo từng năm và phải chiết khấu về giá trị 

hiện tại tại thời điểm định giá đất. Việc ước tính tổng doanh thu phát triển, tổng chi phí phát 

triển của bất động sản thực hiện theo công thức sau: 
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Tổng doanh thu phát triển = 
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Tổng chi phí phát triển = 
 

n

i
i

i

r

C

1 )1(
 

Trong đó: 

- TRi là doanh thu năm thứ i của dự án 

- Ci là chi phí năm thứ i của dự án 

- r là tỷ lệ chiết khấu (tính theo lãi suất cho vay trung hạn bình quân tại thời điểm định giá đất 

của loại tiền vay VNĐ của các ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn cấp tỉnh để thực 

hiện dự án đầu tư phát triển bất động sản). 

- n là số năm thực hiện dự án 

5. Xác định giá đất của thửa đất cần định giá 

Giá trị của thửa đất cần định giá được xác định theo công thức sau: 

Giá trị của thửa đất 

cần định giá 
= 

Tổng doanh thu 

phát triển 
- 

Tổng chi phí phát 

triển 

Giá đất của thửa đất cần định giá được xác định theo công thức sau: 

Giá đất của thửa 

đất cần định giá 
= 

Giá trị của thửa đất cần định giá  

Diện tích thửa đất cần định giá 

Ví dụ về việc áp dụng phương pháp thặng dư để xác định giá đất tại Phụ lục số 04 ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

Điều 7. Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất 

Trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thực hiện theo 

quy định sau đây: 

1. Khảo sát, thu thập thông tin 

a) Khảo sát, thu thập thông tin về giá đất của tối thiểu 03 thửa đất đã chuyển nhượng trên thị 

trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong khoảng thời gian không quá 02 năm tính đến 

thời điểm định giá tại từng vị trí đất (theo bảng giá đất) thuộc khu vực định giá đất. 

Trường hợp tại khu vực định giá đất không đủ thông tin về giá đất thì thu thập thông tin tại khu 

vực lân cận có điều kiện tương tự về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật và hạ tầng xã hội với khu vực định giá đất. 

Trong quá trình khảo sát, thu thập giá đất thị trường, người điều tra thực hiện theo quy định tại 

Điểm d Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này. 

b) Đối với trường hợp thửa đất xác định được các khoản thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất 

thì thu thập thông tin về thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất của tối thiểu 03 thửa đất để xác 

định giá đất theo phương pháp thu nhập tại từng vị trí đất (theo bảng giá đất) thuộc khu vực 

định giá đất. 

c) Thu thập thông tin về điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương. 

2. Xác định giá đất phổ biến trên thị trường của từng vị trí đất 

a) Thống kê giá đất thị trường theo từng vị trí đất đối với các thông tin đã thu thập được theo 

quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này. 

b) Việc xác định giá đất phổ biến trên thị trường của từng vị trí đất thực hiện theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về giá đất (sau đây gọi là Nghị định số 44/2014/NĐ-CP). Đối với trường hợp giá đất 

trên thị trường tập trung vào một khoảng giá thì giá đất phổ biến trên thị trường của từng vị trí 

đất được xác định bằng cách lấy bình quân số học của các mức giá đất tại vị trí đất đó. 

3. Xác định hệ số điều chỉnh giá đất 
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Hệ số điều chỉnh giá đất được xác định căn cứ vào giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện 

kinh tế - xã hội cụ thể tại địa phương và giá đất trong bảng giá đất. 

4. Xác định giá đất của thửa đất cần định giá 

Giá trị của thửa 

đất cần định giá 
= 

Giá đất trong 

bảng giá đất 
x 

Hệ số điều 

chỉnh giá đất 

Điều 8. Lựa chọn phương pháp định giá đất 

Căn cứ vào các thông tin đã thu thập được, điều kiện áp dụng các phương pháp định giá đất 

quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP để lựa chọn phương pháp định 

giá đất phù hợp. Trường hợp cần thiết có thể áp dụng kết hợp các phương pháp định giá đất 

quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP để kiểm tra, so 

sánh, đối chiếu và quyết định giá đất. 

Chương III  XÂY DỰNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT 

Mục 1: XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT  

Điều 9. Nội dung bảng giá đất 

1. Căn cứ vào nguyên tắc định giá đất quy định tại Điều 112 của Luật Đất đai; phương pháp 

định giá đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 

trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi quyết định ban hành bảng giá đất đối với 

các loại đất quy định tại Khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP. 

Ngoài các bảng giá đất quy định tại Khoản này, đối với địa phương có khu công nghệ cao thì 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành chi tiết bảng giá đối với các loại đất trong khu công nghệ 

cao. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quy định tăng hoặc giảm 

giá đối với thửa đất ở có các yếu tố thuận lợi hơn hoặc kém thuận lợi hơn về kích thước, hình 

thể, khả năng sinh lợi và các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất so với các thửa đất ở có cùng 

vị trí đất trong bảng giá đất. 

3. Trong kỳ ban hành bảng giá đất mà cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; thay đổi mục đích sử dụng đất và bổ sung các đường, phố chưa có tên trong bảng giá 

đất hiện hành nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ giá đất trong bảng giá đất hiện hành để 

quy định bổ sung giá đất trong bảng giá đất và trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp 

thông qua trước khi quyết định ban hành. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quy định bổ sung giá đất trong bảng giá đất và báo cáo Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày quyết định bổ sung giá 

đất trong bảng giá đất. 

4. Đối với trường hợp bảng giá đất đã được ban hành mà quy định giá đất theo vị trí đất, nếu có 

điều kiện về nhân lực, kinh phí thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường 

tổ chức thực hiện việc chuyển giá đất theo vị trí đất trong bảng giá đất đến từng thửa đất đối 

với khu vực có bản đồ địa chính gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất. 

Điều 10. Lập dự án xây dựng bảng giá đất 

1. Lập dự án xây dựng bảng giá đất bao gồm các nội dung sau: loại đất điều tra, khảo sát; số 

lượng phiếu điều tra giá đất thị trường; số lượng xã, phường, thị trấn điều tra (sau đây gọi là 

điểm điều tra); nguồn nhân lực, trang thiết bị, thời gian, kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện 

dự án xây dựng bảng giá đất. 

2. Trình tự lập dự án xây dựng bảng giá đất thực hiện như sau: 

a) Thu thập thông tin, tài liệu chung phục vụ việc xây dựng dự án bao gồm: vị trí địa lý, địa 

hình, địa mạo; tình hình kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất ảnh hưởng đến giá đất và bảng 

giá đất hiện hành; 
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b) Xác định số lượng điểm điều tra: điểm điều tra phải tập trung vào khu vực có biến động về 

giá đất và phải đạt tối thiểu 50% trong tổng số xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) của 

mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện); điểm điều tra phải đại 

diện cho loại đất điều tra và được phân bố đều trên địa bàn cấp huyện; 

c) Xác định số lượng thửa đất cần điều tra 

Số lượng thửa đất cần điều tra đối với từng loại đất tại mỗi điểm điều tra phải đạt tối thiểu 50% 

trong tổng số thửa đất của loại đất đó đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử 

dụng đất trong khoảng thời gian không quá 02 năm tính đến thời điểm điều tra nhưng không ít 

hơn 03 thửa đất. 

Đối với trường hợp thửa đất xác định được các khoản thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất thì 

số lượng thửa đất cần điều tra, khảo sát thông tin để xác định giá đất theo phương pháp thu 

nhập phải đạt tối thiểu 03 thửa đất tại mỗi điểm điều tra. 

3. Trách nhiệm lập và phê duyệt dự án 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập dự án xây dựng bảng giá đất và trình Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trước ngày 01 tháng 4 của năm xây dựng bảng giá đất. 

Hồ sơ dự án xây dựng bảng giá đất gồm: dự án xây dựng bảng giá đất; tờ trình về việc phê 

duyệt dự án; dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc phê duyệt dự án. 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất trước ngày 15 tháng 4 của 

năm xây dựng bảng giá đất. 

Điều 11. Chuẩn bị xây dựng bảng giá đất 

1. Thành lập Ban chỉ đạo 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng bảng giá 

đất đã phê duyệt. Thành phần Ban chỉ đạo bao gồm: 

a) Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Trưởng Ban; 

b) Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là Phó trưởng Ban; 

c) Các thành viên của Ban chỉ đạo là đại diện lãnh đạo của các Sở: Tài chính, Tư pháp, Kế 

hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; đại diện lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban quản lý khu công 

nghệ cao, khu kinh tế (nếu có); 

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành có liên 

quan tổ chức thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất tại địa phương. 

2. Trưởng Ban chỉ đạo quyết định thành lập các Tổ công tác để giúp việc cho Ban chỉ đạo. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án xây 

dựng bảng giá đất: 

a) Lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất thực hiện việc điều tra giá đất thị 

trường, xây dựng bảng giá đất; 

b) Giúp Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho Tổ 

công tác; chỉ đạo Tổ công tác thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu kết quả điều tra giá đất thị 

trường, kết quả tổng hợp giá đất thị trường tại cấp tỉnh, dự thảo bảng giá đất và thực hiện 

nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. 

Điều 12. Xác định loại xã trong xây dựng bảng giá đất 

1. Việc xác định loại xã trong xây dựng bảng giá đất đối với đất nông nghiệp; đất ở tại nông 

thôn; đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không 

phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn được thực hiện theo 3 loại xã: đồng bằng, trung 

du, miền núi; mỗi loại xã có các đặc điểm cơ bản sau đây: 

a) Xã đồng bằng là xã có địa hình thấp, tương đối bằng phẳng và có độ cao ngang với mặt nước 

biển; mật độ dân số đông, kết cấu hạ tầng và điều kiện sản xuất lưu thông hàng hóa thuận lợi 

hơn trung du, miền núi; 
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b) Xã trung du là xã có địa hình cao vừa phải (thấp hơn miền núi, cao hơn đồng bằng), bao gồm 

đại bộ phận diện tích là đồi; mật độ dân số thấp hơn đồng bằng, cao hơn miền núi, kết cấu hạ 

tầng và điều kiện sản xuất lưu thông hàng hóa kém thuận lợi hơn so với đồng bằng nhưng 

thuận lợi hơn miền núi; 

c) Xã miền núi là xã có địa hình cao hơn xã trung du, bao gồm đại bộ phận diện tích là núi cao, 

địa hình phức tạp; mật độ dân số thấp, kết cấu hạ tầng và điều kiện sản xuất lưu thông hàng hóa 

kém thuận lợi hơn trung du. 

Xã miền núi được xác định theo các đặc điểm quy định tại Điểm này và hướng dẫn của Ủy ban 

Dân tộc. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập danh mục xã đồng bằng, xã trung du và xã miền núi trên địa 

bàn cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 13. Xác định loại đô thị trong xây dựng bảng giá đất 

Việc xác định loại đô thị trong xây dựng bảng giá đất đối với đất ở tại đô thị; đất thương mại, 

dịch vụ tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch 

vụ tại đô thị; đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào 

mục đích công cộng và đất phi nông nghiệp khác tại đô thị được thực hiện theo quy định sau: 

1. Đô thị bao gồm thành phố, thị xã, thị trấn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định 

thành lập và xếp loại đô thị; 

2. Đô thị được phân thành 6 loại bao gồm: đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, đô thị loại II, đô thị 

loại III, đô thị loại IV, đô thị loại V theo quy định của pháp luật. Đối với thị trấn chưa được xếp 

loại đô thị thì xếp vào đô thị loại V; 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quyết định thành lập và xếp loại đô thị do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt đối với các đô thị thuộc địa bàn tỉnh để áp dụng khung giá đất 

cho phù hợp. 

Điều 14. Xác định khu vực trong xây dựng bảng giá đất 

Việc xác định khu vực trong xây dựng bảng giá đất đối với đất ở tại nông thôn; đất thương mại, 

dịch vụ tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, 

dịch vụ tại nông thôn; đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử 

dụng vào mục đích công cộng và đất phi nông nghiệp khác tại nông thôn theo từng xã và thực 

hiện theo quy định sau: 

1. Khu vực 1: là khu vực có khả năng sinh lợi cao nhất và điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi 

nhất; 

2. Các khu vực tiếp theo: là khu vực có khả năng sinh lợi thấp hơn và kết cấu hạ tầng kém 

thuận lợi hơn so với khu vực liền kề trước đó. 

Điều 15. Xác định vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất 

1. Đối với đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa nước và đất trồng cây hàng năm khác; đất 

trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối thì việc xác định vị 

trí đất theo từng đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện căn cứ vào năng 

suất cây trồng, điều kiện kết cấu hạ tầng, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh khác (đối với đất 

trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm); căn cứ vào điều kiện kết cấu hạ tầng, các lợi thế 

cho sản xuất, kinh doanh khác, khoảng cách từ nơi cư trú của cộng đồng người sử dụng đất đến 

nơi sản xuất, khoảng cách từ nơi sản xuất đến thị trường tiêu thụ tập trung sản phẩm (đối với 

đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối) và thực hiện theo quy định sau: 

a) Vị trí 1: là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất; 

b) Các vị trí tiếp theo: là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện kém thuận lợi 

hơn so với vị trí liền kề trước đó. 

2. Đối với đất ở tại nông thôn; đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh 

phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn thì việc xác định vị trí đất 

theo từng đường, đoạn đường hoặc khu vực căn cứ vào điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ 
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tầng xã hội, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh trong khu vực; khoảng cách đến trung tâm 

chính trị, kinh tế, thương mại trong khu vực và thực hiện theo quy định sau: 

- Vị trí 1: là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất; 

- Các vị trí tiếp theo: là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện kém thuận lợi 

hơn so với vị trí liền kề trước đó. 

3. Đối với đất ở tại đô thị; đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị thì việc xác định vị trí đất theo từng 

đường, phố; đoạn đường, đoạn phố căn cứ vào điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh trong khu vực; khoảng cách đến trung tâm chính trị, 

kinh tế, thương mại trong khu vực và thực hiện theo quy định sau: 

a) Vị trí 1: là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất; 

b) Các vị trí tiếp theo: là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện kém thuận lợi 

hơn so với vị trí liền kề trước đó. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này, giá đất thị 

trường và tình hình thực tế tại địa phương quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với 

từng loại đất; số lượng vị trí đất và mức giá của từng vị trí đất phù hợp với khung giá đất. 

Điều 16. Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, 

kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra 

1. Việc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã 

hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra được thực hiện từ ngày 

01 tháng 5 đến trước ngày 01 tháng 7 của năm xây dựng bảng giá đất và theo quy định sau: 

a) Điều tra khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường của tối thiểu 03 thửa đất đại diện 

cho mỗi vị trí đất tại điểm điều tra đối với từng loại đất theo mẫu biểu từ Mẫu số 01 đến Mẫu 

số 05 của Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Ngoài các nội dung điều tra, khảo sát quy định tại Điểm này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể 

bổ sung các thông tin khác vào phiếu điều tra để đáp ứng yêu cầu xây dựng bảng giá đất tại địa 

phương; 

b) Điều tra khảo sát, thu thập thông tin về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử 

dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra theo Mẫu số 06 của Phụ lục số 05 ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

2. Kết thúc việc điều tra khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường tại mỗi điểm điều tra 

phải kiểm tra, rà soát toàn bộ phiếu điều tra và xác định mức giá của các vị trí đất. Mức giá của 

vị trí đất được xác định bằng bình quân số học mức giá của các thửa đất đã điều tra, khảo sát tại 

từng vị trí đất. 

Đối với các vị trí đất không có thông tin về giá đất thị trường thì căn cứ vào giá đất trong bảng 

giá đất hiện hành, mức giá của các vị trí đất đã được xác định, áp dụng phương pháp so sánh 

trực tiếp quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và Điều 3 của Thông 

tư này để xác định mức giá của các vị trí đất còn lại. 

3. Việc thống kê giá đất thị trường tại điểm điều tra thực hiện theo Mẫu số 07 của Phụ lục số 05 

ban hành kèm theo Thông tư này và xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất 

thị trường tại điểm điều tra. Báo cáo gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Đánh giá tổng quan về điểm điều tra; 

b) Đánh giá tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại điểm điều tra; tình hình biến 

động và mức biến động (tăng hoặc giảm) giữa giá đất thị trường với giá đất cùng loại trong 

bảng giá đất hiện hành; 

c) Đề xuất mức giá của các vị trí đất tại điểm điều tra. 

4. Hồ sơ kết quả điều tra khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường tại điểm điều tra phải 

hoàn thiện trước ngày 10 tháng 7 của năm xây dựng bảng giá đất. Hồ sơ gồm có: 

a) Phiếu thu thập thông tin về điểm điều tra; 
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b) Phiếu thu thập thông tin về thửa đất; 

c) Bảng thống kê phiếu thu thập thông tin về thửa đất; 

d) Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại điểm điều tra. 

Điều 17. Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp huyện 

1. Việc tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp huyện thực hiện 

theo mẫu biểu từ Mẫu số 08 đến Mẫu số 11 của Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 

này. 

2. Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp huyện. Báo cáo 

gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Đánh giá về các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến 

giá đất trên địa bàn cấp huyện; 

b) Đánh giá tình hình và kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường; tình hình biến 

động và mức biến động (tăng hoặc giảm) giữa giá đất thị trường với giá đất cùng loại trong 

bảng giá đất hiện hành tại cấp huyện; 

c) Đề xuất mức giá của các vị trí đất trên địa bàn cấp huyện. 

3. Hồ sơ tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp huyện phải hoàn 

thiện trước ngày 20 tháng 7 của năm xây dựng bảng giá đất. Hồ sơ gồm có: 

a) Bảng tổng hợp giá đất trên địa bàn cấp huyện; 

b) Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp huyện. 

Điều 18. Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp tỉnh và 

đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành 

1. Việc tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp tỉnh thực hiện 

theo mẫu biểu từ Mẫu số 12 đến Mẫu số 14 của Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này 

và phải hoàn thiện trước ngày 01 tháng 8 của năm xây dựng bảng giá đất. 

2. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành 

a) Đánh giá tình hình biến động và mức biến động (tăng hoặc giảm) giữa giá đất thị trường với 

giá đất cùng loại trong bảng giá đất hiện hành. 

b) Đánh giá các quy định trong bảng giá đất hiện hành. 

Điều 19. Xây dựng bảng giá đất 

1. Bảng giá đất được xây dựng theo vị trí đất thực hiện theo mẫu biểu từ Mẫu số 15 đến Mẫu số 

19 của Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp bảng giá đất được xây 

dựng đến từng thửa đất thì thực hiện theo Mẫu số 20 của Phụ lục số 05 ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

2. Xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP để quy định khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(sau đây gọi là khu vực giáp ranh). 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi dự thảo bảng giá đất của địa phương cho Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh có đất giáp ranh để lấy ý kiến; đăng dự thảo bảng giá đất liên tục trên 

Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong 

thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo bảng giá đất, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có đất giáp ranh phải có văn bản trả lời. 

Trường hợp chênh lệch về mức giá đất tại khu vực giáp ranh trong dự thảo bảng giá đất vượt 

mức quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có đất giáp ranh phải thống nhất với nhau về mức giá đất dự kiến ban hành tại khu vực 

giáp ranh. 

Trường hợp không thống nhất được thì báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 

tháng 9 của năm xây dựng bảng giá đất để giải quyết. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 
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Bộ Tài nguyên và Môi trường không thống nhất được giá đất tại khu vực giáp ranh thì Bộ Tài 

nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

3. Xây dựng báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất. Báo cáo gồm các nội dung chủ yếu 

sau: 

a) Đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đai ảnh 

hưởng đến giá đất trên địa bàn cấp tỉnh; 

b) Đánh giá tình hình và kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường trên địa bàn cấp 

tỉnh; kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành; 

c) Đánh giá sự phù hợp hoặc chưa phù hợp của giá đất trong dự thảo bảng giá đất so với khung 

giá đất; kết quả điều tra giá đất thị trường; giá đất trong dự thảo bảng giá đất của các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương có đất giáp ranh (nếu có); 

d) Việc quy định vị trí đất; áp dụng các phương pháp định giá đất và mức giá các loại đất trong 

dự thảo bảng giá đất; các phương án giá các loại đất (nếu có); 

đ) Đánh giá tác động của dự thảo bảng giá đất đến tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, 

việc thực hiện chính sách tài chính về đất đai và thu nhập, đời sống của hộ gia đình, cá nhân, tổ 

chức sử dụng đất. 

4. Xây dựng Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất. 

5. Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo bảng giá đất và 

hoàn thiện dự thảo bảng giá đất. 

Điều 20. Thẩm định dự thảo bảng giá đất 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Hội đồng thẩm định bảng giá đất hồ sơ thẩm định dự thảo 

bảng giá đất trước ngày 15 tháng 10 của năm xây dựng bảng giá đất. Hồ sơ gồm có: 

a) Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; 

b) Dự thảo bảng giá đất; 

c) Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất (bao gồm Mẫu số 12 đến Mẫu số 14 của Phụ lục 

số 05 ban hành kèm theo Thông tư này). 

2. Nội dung thẩm định bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất thực hiện theo hướng 

dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 21. Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất; trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; 

quyết định ban hành bảng giá đất 

1. Căn cứ văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tổ chức chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Nghị 

định số 44/2014/NĐ-CP. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Hồ sơ trình Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP. 

3. Sau khi nhận được Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoàn thiện hồ sơ xây dựng bảng giá đất; quyết 

định ban hành và công bố công khai bảng giá đất tại địa phương vào ngày 01 tháng 01 của năm 

đầu kỳ. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết 

quả xây dựng bảng giá đất trước ngày 15 tháng 01 của năm đầu kỳ để tổng hợp và báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ. Kết quả xây dựng bảng giá đất gồm có: 

a) Quyết định ban hành bảng giá đất; 

b) Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất; 

c) Bảng tổng hợp giá đất đối với từng loại đất trên địa bàn cấp tỉnh. 

Mục 2: ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT 

Điều 22. Chuẩn bị điều chỉnh bảng giá đất 2210



Căn cứ các trường hợp điều chỉnh bảng giá đất quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung 

sau: 

1. Lập dự án điều chỉnh bảng giá đất được thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Thông tư 

này, trong đó chỉ tập trung điều tra, khảo sát giá đất thị trường đối với loại đất, vị trí đất, khu 

vực có biến động giá đất; 

2. Lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất thực hiện dự án điều chỉnh bảng giá 

đất theo quy định của pháp luật. 

Điều 23. Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, 

kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra 

1. Việc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã 

hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất thực hiện theo quy định tại các Khoản 1, 

2 và 3 Điều 16 của Thông tư này. 

2. Hồ sơ kết quả điều tra khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường tại điểm điều tra gồm 

có: 

a) Phiếu thu thập thông tin về điểm điều tra; 

b) Phiếu thu thập thông tin về thửa đất; 

c) Bảng thống kê phiếu thu thập thông tin về thửa đất; 

d) Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại điểm điều tra. 

Điều 24. Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường và đánh giá kết 

quả thực hiện bảng giá đất hiện hành 

1. Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp huyện 

a) Việc tổng hợp, xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất 

thị trường tại cấp huyện thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 17 của Thông tư 

này. 

b) Hồ sơ tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp huyện gồm có: 

- Bảng tổng hợp giá đất trên địa bàn cấp huyện; 

- Báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường tại cấp huyện. 

2. Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp tỉnh và đánh giá kết 

quả thực hiện bảng giá đất hiện hành. 

Việc tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp tỉnh và đánh giá kết 

quả thực hiện bảng giá đất hiện hành thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Thông tư này. 

Điều 25. Xây dựng bảng giá đất điều chỉnh 

1. Việc xây dựng bảng giá đất điều chỉnh của một loại đất, một số loại đất hoặc tất cả các loại 

đất trong bảng giá đất; điều chỉnh giá đất tại một vị trí đất, một số vị trí đất hoặc tất cả các vị trí 

đất thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Thông tư này. 

2. Xử lý giá đất trong bảng giá đất tại khu vực giáp ranh (nếu có). 

3. Xây dựng báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất điều chỉnh. 

4. Xây dựng Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất điều chỉnh. 

5. Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo bảng giá đất điều 

chỉnh và hoàn thiện dự thảo bảng giá đất điều chỉnh. 

Điều 26. Thẩm định dự thảo bảng giá đất điều chỉnh 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Hội đồng thẩm định bảng giá đất hồ sơ thẩm định bảng giá 

đất điều chỉnh. Hồ sơ gồm có: 

a) Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất điều chỉnh; 

b) Dự thảo bảng giá đất điều chỉnh; 

c) Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất điều chỉnh (bao gồm Mẫu số 12 đến Mẫu số 14 

của Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này). 
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2. Nội dung thẩm định bảng giá đất điều chỉnh của Hội đồng thẩm định bảng giá đất thực hiện 

theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 27. Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất điều chỉnh; trình Thường trực Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh thông qua và quyết định ban hành bảng giá đất điều chỉnh 

1. Căn cứ văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tổ chức chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất điều chỉnh và trình Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 14 

của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. Hồ sơ trình 

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 14 của Nghị 

định số 44/2014/NĐ-CP. 

3. Sau khi nhận được Văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh bảng giá 

đất; quyết định ban hành và công bố công khai bảng giá đất điều chỉnh tại địa phương và báo 

cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần nhất. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết 

quả xây dựng bảng giá đất điều chỉnh trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày ký quyết 

định ban hành để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Kết quả xây dựng bảng giá đất 

điều chỉnh gồm có: 

a) Quyết định ban hành bảng giá đất điều chỉnh; 

b) Báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất điều chỉnh; 

c) Bảng tổng hợp giá đất thị trường đối với từng loại đất trên địa bàn cấp tỉnh. 

Chương IV ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ VÀ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT 

Điều 28. Lập kế hoạch định giá đất cụ thể 

1. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp 

nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch định giá đất cụ thể của năm tiếp theo 

trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 30 tháng 6 hàng năm. 

2. Kế hoạch định giá đất cụ thể gồm các nội dung chính sau: 

a) Dự kiến các trường hợp cần định giá đất cụ thể; 

b) Dự kiến trường hợp phải thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất và số lượng tổ 

chức có chức năng tư vấn xác định giá đất; 

c) Dự kiến thời gian và kinh phí thực hiện định giá đất. 

Điều 29. Chuẩn bị thực hiện định giá đất cụ thể 
Căn cứ vào kế hoạch định giá đất cụ thể đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, Sở Tài 

nguyên và Môi trường chuẩn bị thực hiện định giá đất cụ thể bao gồm các nội dung sau: 

1. Xác định mục đích định giá đất, thời gian thực hiện và dự toán kinh phí. 

2. Chuẩn bị hồ sơ thửa đất cần định giá bao gồm: 

a) Vị trí, diện tích, loại đất và thời hạn sử dụng của thửa đất cần định giá; 

b) Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử 

dụng của thửa đất cần định giá. 

3. Lựa chọn, ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất đối với trường hợp 

thuê tư vấn xác định giá đất. 

Điều 30. Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường; áp dụng 

phương pháp định giá đất và xây dựng phương án giá đất 

1. Việc điều tra, tổng hợp thông tin về thửa đất, giá đất thị trường thực hiện theo mẫu biểu từ 

Mẫu số 01 đến Mẫu số 05 của Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2212



2. Căn cứ các thông tin đã thu thập được, áp dụng các phương pháp định giá đất quy định tại 

các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và quy định tại các Điều 3, 4, 

5 và 6 của Thông tư này để xác định giá đất. 

Đối với trường hợp thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất thì tổ chức có chức năng 

tư vấn xác định giá đất phải xây dựng Chứng thư định giá đất theo Mẫu số 21 của Phụ lục số 05 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Xây dựng phương án giá đất kèm theo báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất theo 

các nội dung chủ yếu sau: 

a) Mục đích định giá đất và các thông tin về thửa đất cần định giá; 

b) Đánh giá tình hình và kết quả điều tra, tổng hợp thông tin về giá đất thị trường; 

c) Việc áp dụng phương pháp định giá đất; 

d) Kết quả xác định giá đất và đề xuất các phương án giá đất; 

đ) Đánh giá tác động về kinh tế - xã hội của các phương án giá đất. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đánh giá kết quả việc xác định giá đất và phương án 

giá đất; xây dựng Tờ trình về việc quyết định giá đất. 

Điều 31. Thẩm định phương án giá đất 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất hồ sơ phương án giá đất. Hồ 

sơ gồm có: 

a) Tờ trình về việc quyết định giá đất; 

b) Dự thảo phương án giá đất; 

c) Dự thảo báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất. 

2. Nội dung thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất thực hiện theo hướng 

dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 32. Hoàn thiện dự thảo phương án giá đất, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định giá đất 

1. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của 

Hội đồng thẩm định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự thảo phương án giá 

đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP. 

2. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quyết định giá đất. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lưu trữ toàn bộ kết quả định giá đất cụ thể tại 

địa phương; thống kê, tổng hợp và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả định giá 

đất cụ thể tại địa phương trước ngày 15 tháng 01 hàng năm. 

Điều 33. Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với 

trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP 

1. Việc điều tra, tổng hợp thông tin về thửa đất, giá đất thị trường thực hiện theo mẫu biểu từ 

Mẫu số 01 đến Mẫu số 05 của Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này; thu thập thông 

tin về điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương. 

2. Căn cứ các thông tin đã thu thập được, áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy 

định tại Khoản 5 Điều 4 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và Điều 7 của Thông tư này để xây 

dựng hệ số điều chỉnh giá đất. 

3. Xây dựng phương án hệ số điều chỉnh giá đất kèm theo báo cáo thuyết minh xây dựng hệ số 

điều chỉnh giá đất theo các nội dung chủ yếu sau: 

a) Mục đích định giá đất và các thông tin về thửa đất cần định giá; 

b) Đánh giá tình hình và kết quả điều tra, tổng hợp thông tin về giá đất thị trường; điều kiện 

kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến giá đất ở địa phương; 

c) Việc áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất; 
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d) Kết quả xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất và đề xuất các phương án hệ số điều chỉnh giá 

đất; 

đ) Đánh giá tác động về kinh tế - xã hội của các phương án hệ số điều chỉnh giá đất. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đánh giá kết quả việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá 

đất và phương án hệ số điều chỉnh giá đất; xây dựng Tờ trình về việc quyết định hệ số điều 

chỉnh giá đất. 

5. Việc thẩm định dự thảo phương án hệ số điều chỉnh giá đất; hoàn thiện dự thảo phương án 

hệ số điều chỉnh giá đất và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất 

thực hiện theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Thông tư này. 

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP và thực tế tại địa phương để quyết định trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh 

giá đất quy định tại Điều này. 

Điều 34. Lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất 

1. Căn cứ vào kế hoạch định giá đất cụ thể và hồ sơ thửa đất cần định giá, Sở Tài nguyên và 

Môi trường thực hiện việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất theo quy định 

của pháp luật về đấu thầu. 

2. Trường hợp áp dụng phương thức đấu thầu rộng rãi, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 

như sau: 

a) Thành lập tổ tư vấn đấu thầu và xây dựng tiêu chí, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu; 

b) Thông báo nội dung và hồ sơ mời thầu được thực hiện công khai trên các phương tiện thông 

tin đại chúng theo quy định của pháp luật về đấu thầu rộng rãi; 

c) Việc đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo nguyên tắc khách quan, trung thực trên cơ sở tiêu 

chí đánh giá cụ thể được quy định tại hồ sơ mời thầu; 

d) Quyết định lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất thực hiện việc định giá đất 

cụ thể. 

3. Đối với trường hợp áp dụng phương thức chỉ định thầu theo quy định của pháp luật về đấu 

thầu thì Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đánh giá năng lực và quyết định lựa chọn tổ 

chức có chức năng tư vấn xác định giá đất thực hiện việc định giá đất cụ thể. 

Điều 35. Ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất 

1. Căn cứ quyết định lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, Sở Tài nguyên và 

Môi trường ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất. 

2. Hợp đồng thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất gồm các nội dung chính như 

sau: 

a) Tên, địa chỉ của Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất; 

b) Mục đích định giá đất; 

c) Các thông tin về thửa đất cần định giá: vị trí, diện tích, loại đất và thời hạn sử dụng của thửa 

đất cần định giá; 

d) Thời gian thực hiện việc xác định giá đất; 

đ) Kết quả định giá đất gồm: Phiếu thu thập thông tin giá đất thị trường; kết quả tổng hợp giá 

đất thị trường; Chứng thư định giá đất và báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất, hệ 

số điều chỉnh giá đất; 

e) Chi phí định giá đất và phương thức thanh toán; 

g) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp đồng. 

Điều 36. Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ định giá đất 

1. Người xin cấp Chứng chỉ định giá đất nộp hồ sơ đăng ký cấp Chứng chỉ định giá đất tại 

Tổng cục Quản lý đất đai. Hồ sơ gồm có: 

a) Đơn xin cấp Chứng chỉ định giá đất (theo Mẫu số 22 của Phụ lục số 05 ban hành kèm theo 

Thông tư này); 
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b) Bản sao Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình 

bồi dưỡng do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; 

c) Bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học, giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi 

công tác về thời gian công tác quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 2 Điều 20 của Nghị định 

số 44/2014/NĐ-CP; 

d) Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người xin cấp Chứng chỉ định giá đất. 

2. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp Chứng chỉ định giá 

đất trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Chương V  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 37. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 13 tháng 8 năm 2014. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 

năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị 

định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC 

ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Điều 38. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư này. 

2. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tư này. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Thông tư này tại địa phương. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản 

ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ 

tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư 

pháp); 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT;  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hiển 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH TRỰC TIẾP 

Thửa đất cần định giá là thửa đất ở tại đô thị loại IV, giáp mặt đường Nguyễn Văn A, gần chợ, 

trường học, bệnh viện, tập trung đông dân cư, có diện tích 100m2 (kí hiệu là thửa đất A), 

đường nhựa, mặt cắt (bao gồm cả vỉa hè) 15m. Việc xác định giá của thửa đất A theo phương 

pháp so sánh trực tiếp thực hiện như sau: 

1. Khảo sát, thu thập thông tin

Thời điểm xác định giá đất: tháng 6 năm 2014. 

Khảo sát thị trường, thu thập được thông tin về giá đất của 03 thửa đất ở (kí hiệu là thửa đất B, 

C và D) tại cùng đô thị trên đã chuyển nhượng thành công trong khoảng thời gian 2 năm đến 

thời điểm xác định giá, có đặc điểm tương tự với thửa đất A. Giả sử trong thời gian từ tháng 3 

năm 2013 đến tháng 6 năm 2014, giá đất ở phổ biến trên thị trường tại đô thị loại IV không có 

biến động. 

Tiến hành thu thập các thông tin của 03 thửa đất so sánh B, C, D: 

TT 
Yếu tố so 

sánh 
Thửa đất A Thửa đất B Thửa đất C Thửa đất D 

1 
Mục đích 

sử dụng 

Đất ở tại đô thị 

loại IV 

Đất ở tại đô thị loại 

IV 

Đất ở tại đô thị 

loại IV 
Đất ở tại đô thị loại IV 

2 Vị trí 

Tiếp giáp mặt 

đường Nguyễn 

Văn A, gần 

chợ, trường 

học, bệnh viện, 

tập trung đông 

dân cư 

Tiếp giáp mặt đường 

Nguyễn Văn B, cách 

thửa đất A khoảng 

600m, không gần 

chợ, trường học, 

bệnh viện 

Tiếp giáp mặt 

đường Nguyễn 

Văn C, cách 

thửa đất A 

khoảng 300m, 

không gần chợ, 

trường học, 

bệnh viện

Tiếp giáp mặt đường 

Nguyễn Văn A và 

Nguyễn Văn D, cách 

thửa đất A khoảng 100m, 

gần chợ, trường học, 

bệnh viện 

3 
Giao 

thông 

Đường nhựa, 

mặt cắt (bao 

gồm cả vỉa hè) 

rộng 15m

Đường nhựa, mặt cắt 

(bao gồm cả vỉa hè) 

rộng 10m 

Đường nhựa, 

mặt cắt (bao 

gồm cả vỉa hè) 

rộng 15m

Hai đường nhựa, mặt cắt 

(bao gồm cả vỉa hè) rộng 

15m và 6m 

4 

Thời điểm 

chuyển 

nhượng 

Tháng 3 năm 2013 
Tháng 5 năm 

2013 
Tháng 6 năm 2013 

5 
Diện tích, 

kích thước 

- Diện tích 100 m2 150 m2 70 m2 90 m2 

- Mặt tiền 10 m 10 m 7 m 6 m 

- Chiều sâu 10 m 15 m 10 m 15 m 

6 
Tài sản 

gắn liền 

với đất

Không Không Không Không 

7 

Tình trạng 

pháp lý về 

quyền sử 

dụng đất

Có giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất 

Có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

Có giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất 

Có giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 
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8 

Các yếu tố 

hạ tầng 

khác 

    

 
Cấp nước 

sạch 
Tốt Kém ổn định Kém ổn định Tốt 

9 

Giá trị đất 

chuyển 

nhượng 

 4.500 triệu đồng 
2.240 triệu 

đồng 
3.060 triệu đồng 

10 

Giá đất 

chuyển 

nhượng 

 30 triệu đồng/m2 
32 triệu 

đồng/m2 
34 triệu đồng/m2 

Khảo sát thị trường, thu thập được các thông tin: 

- Thửa đất tiếp giáp mặt đường Nguyễn Văn A hơn thửa đất tiếp giáp mặt đường Nguyễn Văn 

B là 4%; hơn thửa đất tiếp giáp mặt đường Nguyễn Văn C là 2%. 

- Thửa đất tiếp giáp với đường có mặt cắt rộng 15m hơn thửa đất tiếp giáp với đường có mặt 

cắt rộng 10m là 5%; kém hơn thửa đất tiếp giáp với 2 đường có mặt cắt rộng 15m và 6m là 

10%. 

- Thửa đất có kích thước mặt tiền 10m hơn thửa đất có mặt tiền 7m là 5%, hơn thửa đất có mặt 

tiền 6m là 6%. 

- Thửa đất có chiều sâu 10m hơn thửa đất có chiều sâu 15m là 2%. 

- Thửa đất thuộc khu vực cấp nước sạch tốt hơn thửa đất thuộc khu vực cấp nước sạch kém ổn 

định là 2%. 

2. Phân tích, so sánh, điều chỉnh mức giá do các yếu tố khác biệt của các thửa đất so sánh 

với thửa đất cần định giá 

a) Phân tích, so sánh để lựa chọn các yếu tố giống nhau và khác biệt giữa các thửa đất so sánh 

với thửa đất cần định giá. 

Kết quả phân tích cho thấy thửa đất cần định giá và 03 thửa đất so sánh có 03 yếu tố giống 

nhau (mục đích sử dụng, không có tài sản gắn liền với đất, có giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất), 05 yếu tố khác biệt (vị trí; giao thông; diện tích, kích thước; các yếu tố hạ tầng khác). 

b) Điều chỉnh mức giá do các yếu tố khác biệt của các thửa đất so sánh với thửa đất cần định 

giá. 

- Điều chỉnh mức giá do yếu tố khác biệt về vị trí: thửa đất A bằng thửa đất D (tiếp giáp mặt 

đường Nguyễn Văn A), hơn thửa đất B (tiếp giáp mặt đường Nguyễn Văn B) là 4%, hơn thửa 

đất C (tiếp giáp mặt đường Nguyễn Văn C) là 2%. 

Giá đất của thửa đất cần định giá A và thửa đất D là 100% thì giá đất của thửa đất B là 96%, 

giá đất của thửa đất C là 98%. 

Tỷ lệ điều chỉnh của thửa đất B là: 

100% - 

96% = 4,17% 

96% 

Tỷ lệ điều chỉnh của thửa đất C là: 

100% - 

98% = 2,04% 

98% 

- Điều chỉnh mức giá do yếu tố khác biệt về giao thông: thửa đất A bằng thửa đất C (cùng tiếp 

giáp với đường có mặt cắt rộng 15m), hơn thửa đất B (tiếp giáp với đường có mặt cắt rộng 

10m) là 5%, kém hơn thửa đất D (tiếp giáp với 2 đường có mặt cắt rộng 15m và 6m) là 10%. 
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Giá đất của thửa đất cần định giá A và thửa đất C là 100% thì giá đất của thửa đất B là 95%, 

giá đất của thửa đất D là 110%. 

Tỷ lệ điều chỉnh của thửa đất B là: 

100% - 

95% = 5,26% 

95% 

Tỷ lệ điều chỉnh của thửa đất D là: 

100% - 

110% = -9,09% 

110% 

- Điều chỉnh mức giá do yếu tố khác biệt về diện tích, kích thước: thửa đất A bằng thửa đất B 

(cùng có kích thước mặt tiền 10m), hơn thửa đất C (có kích thước mặt tiền 7m) là 5%, hơn thửa 

đất D (có kích thước mặt tiền 6m) là 6%. 

Thửa đất A và thửa đất C (có chiều sâu 10m) hơn thửa đất B và thửa đất D (có chiều sâu 15m) 

là 2%. 

Giá đất của thửa đất cần định giá A là 100% thì giá đất của thửa đất B là 98%, giá đất của thửa 

đất C là 95%, giá đất của thửa đất D là 92%. 

Tỷ lệ điều chỉnh của thửa đất B là: 

100% - 

98% = 2,04% 

98% 

Tỷ lệ điều chỉnh của thửa đất C là: 

100% - 

95% = 5,26% 

95% 

Tỷ lệ điều chỉnh của thửa đất D là: 

100% - 

92% = 8,70% 

92% 

- Điều chỉnh mức giá do yếu tố khác biệt về hạ tầng khác: 

Cấp nước sạch: thửa đất A bằng thửa đất D (thuộc khu vực cấp nước tốt) hơn thửa đất B và 

thửa đất C (thuộc khu vực cấp nước kém ổn định) là 2%. 

Giá đất của thửa đất cần định giá A và thửa đất D là 100% thì giá đất của thửa đất B và thửa đất 

C là 98%. 

Tỷ lệ điều chỉnh của thửa đất B và thửa đất C là: 

100% - 

98% = 2,04% 

98% 

3. Ước tính giá của thửa đất cần định giá: 

TT Yếu tố so sánh Thửa đất A Thửa đất B Thửa đất C Thửa đất D 

1 Diện tích 100 m2 150 m2 70 m2 90 m2 

2 
Giá trị đất 

chuyển nhượng 
 

4.500 triệu 

đồng 

2.240 triệu 

đồng 

3.060 triệu 

đồng 

3 
Giá đất chuyển 

nhượng 
 

30 

triệu đồng/m2 
32 

triệu đồng/m2 

34 

triệu đồng/m2 
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4 

Điều chỉnh theo 

các yếu tố so 

sánh 

    

4.1 

Vị trí 

Tiếp giáp mặt 

đường Nguyễn 

Văn A, gần 

chợ, trường 

học, bệnh viện, 

tập trung đông 

dân cư 

Tiếp giáp mặt 

đường Nguyễn 

Văn B, cách 

thửa đất A 

khoảng 600m, 

không gần 

chợ, trường 

học, bệnh viện 

Tiếp giáp mặt 

đường Nguyễn 

Văn C, cách 

thửa đất A 

khoảng 300m, 

không gần chợ, 

trường học, 

bệnh viện 

Tiếp giáp mặt 

đường Nguyễn 

Văn A và 

Nguyễn Văn D, 

cách thửa đất A 

khoảng 100m, 

gần chợ, 

trường học, 

bệnh viện 

Tỷ lệ 100% 96% 98% 100% 

Tỷ lệ điều chỉnh  4,17% 2,04% 0% 

Mức điều chỉnh  
1,25 

triệu đồng/m2 

0,65 

triệu đồng/m2 

0 

triệu đồng/m2 

4.2 

Giao thông 

Đường nhựa, 

mặt cắt (bao 

gồm cả vỉa hè) 

rộng 15m 

Đường nhựa, 

mặt cắt (bao 

gồm cả vỉa hè) 

rộng 10m 

Đường nhựa, 

mặt cắt (bao 

gồm cả 2.96 

vỉa hè) rộng 

15m 

Hai đường 

nhựa, mặt cắt 

(bao gồm cả 

vỉa hè) rộng 

15m và 6m 
Tỷ lệ 100% 95% 100% 110% 

Tỷ lệ điều chỉnh  5,26% 0% -9,09% 

Mức điều chỉnh  
1,58 

triệu đồng/m2 

0 

triệu đồng/m2 

-3,09 

triệu đồng/m2 

4.3 

Diện tích, kích 

thước 
    

- Mặt tiền 10 m 10 m 7 m 6 m 

- Chiều sâu 10 m 15 m 10 m 15 m 

Tỷ lệ 100% 98% 95% 92% 

 

Tỷ lệ điều chỉnh  2,04% 5,26% 8,70% 

Mức điều chỉnh  
0,61 

triệu đồng/m2 

1,68 

triệu đồng/m2 

2,96 

triệu đồng/m2 

4.4 

Các yếu tố hạ 

tầng 
    

Cấp nước sạch Tốt Kém ổn định Kém ổn định Tốt 
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Tỷ lệ 100% 98% 98% 100% 

Tỷ lệ điều chỉnh  2,04% 2,04% 0% 

Mức điều chỉnh  
0,61 

triệu đồng/m2 

0,65 

triệu đồng/m2 

0 

triệu đồng/m2 

5 

Giá đất ước tính 

của thửa đất cần 

định giá theo 

từng thửa đất so 

sánh 

 
34,05 

triệu đồng/m2 

34,99 

triệu đồng/m2 

33,87 

triệu đồng/m2 

4. Xác định giá đất của thửa đất cần định giá 

Giá của thửa 

đất cần định 

giá A 

= 

34,05 + 34,99 + 

33,87 = 34,30 triệu đồng/m2 

3 

Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá A với giá đất ước tính theo thửa đất so 

sánh B là: 

Tỷ lệ chênh 

lệch A/B 
= 

34,30 - 34,05 x 100% 

= 
0,73% 

34,05 

Tương tự có tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của thửa đất cần định giá A với giá đất ước tính theo 

thửa đất C và thửa đất D lần lượt là -1,97% và 1,27%. 

Do đó, giá đất của thửa đất cần định giá A bảo đảm chênh lệch với các giá đất ước tính không 

quá 10%. 

Kết luận: Giá đất của thửa đất cần định giá A là 34,30 triệu đồng/m2 

(Các số liệu nêu trong Ví dụ mang tính chất minh họa) 

PHỤ LỤC SỐ 02 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TRỪ 

Thửa đất cần định giá là một thửa đất ở tại thành phố A, giáp mặt đường nội bộ rộng 8m trong 

một khu đô thị mới, có diện tích 90m2 (mặt tiền 5m x chiều sâu 18m), trên thửa đất đã xây 

dựng nhà 3 tầng hoàn chỉnh. Việc xác định giá của thửa đất trên theo phương pháp chiết trừ 

thực hiện như sau:  

1. Khảo sát, thu thập thông tin 

Khảo sát thị trường, thu thập được thông tin về 03 bất động sản có đặc điểm tương tự với bất 

động sản cần định giá trong cùng khu đô thị trên. Để đơn giản, trong ví dụ này chỉ thực hiện 

ước tính giá đất của 01 bất động sản so sánh trong số 03 bất động sản đã giao dịch thành công. 

Các thông tin thu thập được của bất động sản so sánh đó là một ngôi nhà có diện tích mặt bằng 

là 100m2 (nhà 03 tầng, diện tích xây dựng mỗi tầng 75m2; mặt tiền 5m) nằm tiếp giáp đường 

nội bộ khác rộng 8m; giá bán bất động sản (nhà và đất) giao dịch thành công là 7.200 triệu 

đồng, thời điểm chuyển nhượng cách thời điểm hiện tại 6 tháng, trong thời gian này giá đất trên 

thị trường tương đối ổn định. 

Khi phân tích, so sánh mức giá do các yếu tố khác biệt giữa thửa đất của bất động sản so sánh 

với thửa đất của bất động sản cần định giá, xác định được tỷ lệ điều chỉnh mức giá là 6%. 

Khảo sát thực địa và thị trường thu thập được số liệu sau: 

2220



- Đơn giá xây dựng ngôi nhà có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo giá thị trường hiện tại là 

7 triệu đồng/m2 sàn (đơn giá trọn gói). 

- Ngôi nhà đã được sử dụng 12 năm; tuổi đời kinh tế dự kiến là 40 năm. 

2. Xác định giá trị hiện tại của tài sản gắn liền với đất của các bất động sản so sánh 

- Tổng diện tích sàn xây dựng của ngôi nhà: 75m2/tầng x 3 tầng = 225 m2. 

- Chi phí thay thế xây dựng mới ngôi nhà có diện tích và tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương: 

7 triệu đồng/m2 x 225 m2 = 1.575 triệu đồng. 

- Xác định giá trị hao mòn: 

+ Tỷ lệ hao mòn: áp dụng phương pháp xác định tỷ lệ hao mòn theo tuổi đời kinh tế: 

Tỷ lệ hao mòn của 

ngôi nhà 
= 1 - 

Số năm sử dụng còn lại 

Tuổi đời kinh tế 

= 1 - 
28 

= 0,30 hoặc 30% 
40 

+ Giá trị hao mòn: 1.575 triệu đồng x 30% = 472,5 triệu đồng 

- Giá trị hiện tại của ngôi nhà: 

1.575 triệu đồng - 472,5 triệu đồng = 1.102,5 triệu đồng 

3. Ước tính giá đất của bất động sản so sánh 

Giá trị đất của bất động sản so sánh là: 

7.200 triệu đồng - 1.102,5 triệu đồng = 6.097,5 triệu đồng 

Giá đất của bất động sản so sánh là: 

6.097,5 triệu đồng/100m2 = 60,975 triệu đồng/m2 

4. Ước tính giá đất của bất động sản cần định giá 

Tỷ lệ điều chỉnh mức giá do các yếu tố khác biệt giữa thửa đất của bất động sản so sánh với 

thửa đất của bất động sản cần định giá là 6%. Do đó giá đất ước tính của bất động sản cần định 

giá là: 

60,975 triệu đồng + (60,975 triệu đồng x 6%) = 64,634 triệu đồng/m2  

Làm tròn: 64,6 triệu đồng/m2 

Giả định có 02 bất động sản so sánh khác, áp dụng phương pháp xác định giá trị hiện tại của tài 

sản gắn liền với đất, xác định được giá đất lần lượt là: 58 triệu đồng/m2 và 65 triệu đồng/m2. 

Sau khi phân tích, so sánh mức giá do các yếu tố khác biệt giữa 02 thửa đất của 02 bất động sản 

so sánh này với thửa đất của bất động sản cần định giá, xác định được tỷ lệ điều chỉnh mức giá 

lần lượt là 7% và -2%. 

Từ đó, giá đất ước tính của bất động sản cần định giá theo giá đất của 02 bất động sản so sánh 

nêu trên là: 

58,0 triệu đồng + (58,0 triệu đồng x 7%) = 62,06 triệu đồng/m2 

65,0 triệu đồng + [65,0 triệu đồng x (-2%)] = 63,70 triệu đồng/m2 

5. Xác định giá đất của bất động sản cần định giá 

Giá đất của bất 

động sản cần định 

giá 

= 
64,6 + 62,06 + 63,70 

3 
= 63,45 triệu đồng/m2 

Tỷ lệ chênh lệch giữa giá đất của bất động sản cần định giá với giá đất ước tính theo các bất 

động sản so sánh lần lượt là: -1,78% ; 2,24% và -0,39%. 

Do đó, giá đất của bất động sản cần định giá bảo đảm chênh lệch với các giá đất ước tính 

không quá 10%. 

Kết luận: Giá đất của bất động sản cần định giá là 63,45 triệu đồng/m2  

(Các số liệu nêu trong Ví dụ mang tính chất minh họa) 
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PHỤ LỤC SỐ 03 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMTngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP THU NHẬP 

Ví dụ 1: 

Áp dụng phương pháp thu nhập để xác định giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm tại xã A 

(là xã đồng bằng) của huyện B, tỉnh C thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thửa đất cần 

định giá có diện tích 4.000 m2, một năm trồng 03 vụ lúa tẻ thường. 

Kết quả, khảo sát, thu thập thông tin của thửa đất cần định giá trong 3 năm liên tục tính đến 

thời điểm định giá như sau: 

Nội dung Đơn vị 

tính 
2011 2012 2013 

Sản lượng lúa thu hoạch cả 

năm 
Kg 7.200 7.000 6.800 

Giá bán bình quân các năm đồng/kg 4.300 4.700 4.600 

Tổng thu nhập đồng 30.960.000 32.900.000 31.280.000 

Chi phí sản xuất đồng 21.000.000 20.000.000 18.500.000 

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm 

của loại tiền gửi VNĐ kỳ hạn 

12 tháng của ngân hàng 

thương mại nhà nước có mức 

lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao 

nhất trên địa bàn cấp tỉnh. 

%/năm 12 9 8,5 

Việc xác định giá đất theo phương pháp thu nhập thực hiện như sau: 

- Thu nhập bình quân một năm: 

30.960.000 + 32.900.000 + 

31.280.000 = 31.713.333 đồng 

3 

- Chi phí bình quân một năm: 

21.000.000 + 20.000.000 + 

18.500.000 = 19.833.333 đồng 

3 

- Thu nhập ròng bình quân một năm: 

31.713.333 đồng - 19.833.333 đồng = 11.880.000 đồng 

- Lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân một năm là: 

12% + 9% + 

8,5% = 9,83% 

3 

- Giá trị của thửa đất cần định giá là: 

Giá trị của thửa 

đất cần định giá 
= 

11.880.000 

đồng x 100 = 120.854.527 đồng 

9,83 

- Giá đất của thửa đất cần định giá là: 

Giá đất của 

thửa đất cần 

định giá 

= 

120.854.527 

đồng = 30.214 đồng/m2 

4.000m2 

Làm tròn: 30.000 đồng/m2 

Kết luận: Giá đất của thửa đất cần định giá là 30.000 đồng/m2 

(Các số liệu nêu trong Ví dụ mang tính chất minh họa) 
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Ví dụ 2: 

Áp dụng phương pháp thu nhập để xác định giá đất nông nghiệp trồng cây cà phê (cây lâu năm) 

tại xã B của huyện C, tỉnh D thuộc khu vực Tây Nguyên. Thửa đất cần định giá có diện tích 10 

ha, đất đỏ bazan, mật độ trồng 1.110 cây/ha. Đến thời điểm xác định giá đã hoàn thành 03 năm 

kiến thiết cơ bản (trồng mới và chăm sóc), bắt đầu đưa vào khai thác, thời gian khai thác bắt 

đầu từ năm thứ tư. Kết quả khảo sát, thu thập thông tin của thửa đất cần định giá như sau: 

ST

T 
Khoản mục chi phí Đơn vị 

Kiến thiết cơ 

bản (trồng mới 

và chăm sóc) 

Chăm sóc, thu 

hoạch, 01 năm 

(thời kỳ khai 

thác) 

1 

Vật tư, dụng cụ 

Bao gồm: Cây giống, phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật, vật tư; 

dụng cụ khác 

đồng/ha 47.500.000 22.500.000 

2 
Nhân công 

Bình quân nhân công bậc 3 
đồng/ha 90.000.000 60.000.000 

3 

Máy 

Bao gồm: máy cày, máy bừa, 

máy khoan, phương tiện vận 

chuyển.. 

đồng/ha 8.500.000 3.500.000 

4 
Chi phí khác (quản lý, thuế sử 

dụng đất...) 
đồng/ha 7.300.000 4.300.000 

 Cộng đồng/ha 153.300.000 90.300.000 

Sản lượng hạt cà phê nhân xô thu hoạch bình quân trong một năm: 3,5 tấn/ha/năm. 

Giá bán trên thị trường là: 40.000.000 đồng/tấn. 

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân một năm (r) trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm định 

giá đất của loại tiền gửi VNĐ kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng thương mại nhà nước có mức lãi 

suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất trên địa bàn cấp tỉnh là: r = 9,83%/năm (năm 2011 là: 12%; 

năm 2012 là 9%; năm 2013 là 8,5%). 

Việc xác định giá đất theo phương pháp thu nhập thực hiện như sau: 

- Thu nhập bình quân một năm từ bán hạt cà phê nhân xô là: 

40.000 đồng/tấn x 3,5 tấn/ha x 10 ha = 1.400.000.000 đồng/năm 

- Chi phí bình quân một năm: 

90.300.000đồng/ha x 10 ha = 903.000.000 đồng/năm 

- Thu nhập ròng một năm từ bán hạt cà phê nhân xô: 

1.400.000 đồng - 903.000.000 đồng = 497.000.000 đồng/năm 

- Giá trị thửa đất và vườn cây cần định giá: 

Giá trị của thửa 

đất và vườn cây 
= 

497.000.000 đồng/năm x 

100 
= 

5.055.951.170 

đồng 9,83 

- Giá trị thửa đất cần định giá: 

5.055.951.170 đồng - (153.300.000 đồng/ha x 10ha) = 3.522.951.170 đồng. 

- Giá đất của thửa đất cần định giá: 

Giá đất của thửa 

đất cần định giá 
= 

3.522.951.170 đồng/năm 
= 35.230 đồng/m2 

100.000 m2 

Kết luận: Giá đất của thửa đất cần định giá làm tròn là 35.000 đồng/m2. 

(Các số liệu nêu trong Ví dụ mang tính chất minh họa) 

Ví dụ 3: 

Xác định giá của một thửa đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đường A, quận B, 

thành phố C. Trên thửa đất có công trình xây dựng, bao gồm 01 tòa nhà văn phòng cho thuê và 

các hạng mục phụ trợ với các thông tin như sau: 2223



- Diện tích thửa đất: 6.000m2, thời hạn sử dụng đất còn lại là 40 năm. 

- Tòa nhà văn phòng: diện tích xây dựng 3.000m2, cao 10 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng sàn 

30.000m2; Diện tích sử dụng cho thuê làm văn phòng 22.000m2. 

- Tổng giá trị công trình trên đất (tòa nhà chính và các hạng mục phụ trợ) tại thời điểm xác định 

giá là: 315.000 triệu đồng. 

- Giá trị thu hồi của công trình sau khi hết thời hạn sử dụng đất là không đáng kể. 

- Giá thuê văn phòng qua khảo sát từ 03 tòa văn phòng cho thuê tương tự trên cùng địa bàn. 

Sau khi điều chỉnh các yếu tố khác biệt, mức giá bình quân cho thuê trên thị trường tại thời 

điểm xác định giá là: 0,23 triệu đồng/m2/tháng (chưa gồm thuế giá trị gia tăng); tỉ lệ cho thuê 

được (tỉ lệ lấp đầy) là 80%. Tiền thuê được thanh toán hàng năm, lần thanh toán đầu tiên sau 

thời điểm định giá là một năm. 

- Chi phí quản lý, vận hành tòa nhà văn phòng (chi phí điện, nước, an ninh, vệ sinh, nhân, công 

quản lý, sửa chữa bảo dưỡng...) theo thống kê trên địa bàn bằng 15% doanh thu. 

- Tiền thuế sử dụng đất hàng năm là 30 triệu đồng. 

- Lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân một năm (r) trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm 

định giá đất của loại tiền gửi VNĐ kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng thương mại nhà nước có 

mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất trên địa bàn cấp tỉnh là: r = 9,83%/năm (năm 2011 là: 

12%; năm 2012 là 9%; năm 2013 là 8,5%). 

Việc xác định giá đất theo phương pháp thu nhập thực hiện như sau: 

- Thu nhập một năm từ cho thuê văn phòng là: 

0,23 triệu đồng/m2/tháng x 22.000m2 x 80% x 12 tháng = 48.576 triệu đồng. 

- Chi phí quản lý, vận hành một năm là: 

48.576 triệu đồng x 15% = 7.286 triệu đồng. 

- Tiền thuế sử dụng đất hàng năm là: 30 triệu đồng. 

- Thu nhập ròng một năm từ cho thuê văn phòng là: 

48.576 triệu đồng - 7.286 triệu đồng - 30 triệu đồng = 41.260 triệu đồng. 

- Do khu đất có thời hạn sử dụng còn lại là 40 năm, nên lãi suất được điều chỉnh như sau: 

R= 
r x (1 + r)n 

= 
9,83 % x (1 + 9,83 %)40 

= 10,07% 
(1 + r)n - 1 (1 + 9,83 %)40 - 1 

- Giá trị của bất động sản là: 

Giá đất của bất 

động sản 
= 

41.260 triệu đồng 
x 100  = 409.7280 triệu đồng 

10,07% 

- Giá trị của thửa đất là: 

409.728 triệu đồng - 315.000 triệu đồng = 94.728 triệu đồng. 

- Giá đất của thửa đất cần định giá: 

Giá đất của thửa 

đất cần định giá 
= 

94.728 triệu đồng 
= 15,788 triệu đồng/m2 

6.000m2 

Kết luận: Giá đất của thửa đất cần định giá làm tròn là 15,8 triệu đồng/m2. 

(Các số liệu nêu trong Ví dụ mang tính chất minh họa) 
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PHỤ LỤC SỐ 04 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP THẶNG DƯ 

Năm 2014, Ủy ban nhân dân Thành phố A dự kiến giao một khu đất có diện tích 20.000m2 cho 

một Công ty B kinh doanh nhà ở đô thị để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư và 

tòa nhà văn phòng cho thuê. Hiện tại lô đất đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt 

bằng. Trong đó phương án hiệu quả sử dụng đất cao nhất và tốt nhất: 

- 7.000m2 đất để xây dựng nhà chung cư, diện tích xây dựng 4.000m2, cao 20 tầng; hình thức 

sử dụng đất: giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất. 

- 9.000m2 đất để xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê, diện tích xây dựng 4.000m2, cao 15 

tầng; hình thức sử dụng đất: thuê đất trả tiền thuê đất 01 lần cho cả thời gian thuê, thời hạn thuê 

đất là 50 năm. 

- 4.000m2 đất đường giao thông nội bộ sử dụng chung; hình thức sử dụng đất: giao đất không 

thu tiền sử dụng đất. 

Giả định dự án này sẽ hoàn thành trong vòng 02 năm và dự kiến đầu tư quyết toán làm 02 lần 

vào cuối năm thứ nhất và cuối năm thứ hai. Kế hoạch thực hiện dự án như sau: 

1. Các khoản chi phí để thực hiện dự án (chưa gồm thuế giá trị gia tăng): 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bằng 15.000 triệu đồng (trong đó chi phí tư vấn nhà chung cư 

là 8.000 triệu đồng). 

- Chi phí xây dựng hạ tầng: 0,8 triệu đồng/m2; 

- Chi phí xây dựng nhà chung cư 20 tầng: 10,2 triệu đồng/m2; 

- Chi phí xây dựng tòa nhà văn phòng 15 tầng: 9 triệu đồng/m2; 

- Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và trượt giá trong thời gian xây dựng là: 

70.000 triệu đồng (trong đó dự phòng của nhà chung cư là 42.000 triệu đồng). 

- Chi phí quản lý dự án (dùng để tổ chức thực hiện các công việc: lập dự án, thẩm định dự án, 

thẩm định thiết kế, lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công xây dựng, quản lý chất lượng và các 

công việc khác có liên quan của chủ đầu tư công trình...) bằng 2% tổng chi phí xây dựng và 

thiết bị của dự án. 

- Chi phí quảng cáo, bán hàng, quản lý bằng 1% tổng doanh thu. 

- Lợi nhuận của nhà đầu tư có tính đến yếu tố rủi ro kinh doanh, chi phí vốn bằng 15% tổng chi 

phí đầu tư xây dựng và giá trị khu đất của dự án. 

- Biết mức lãi suất cho vay trung hạn bình quân tại thời điểm định giá đất của loại tiền vay 

VNĐ của các ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn để thực hiện dự án đầu tư phát triển 

bất động sản là 12%/năm. 

Các khoản chi đầu tư cơ sở hạ tầng và tư vấn đầu tư xây dựng thực hiện trong năm đầu; Các 

khoản chi xây dựng các tòa nhà; chi phí dự phòng, năm đầu thực hiện 50% khối lượng; chi phí 

quản lý dự án thực hiện theo chi phí xây dựng và thiết bị của từng năm. 

2. Giá bán căn hộ và cho thuê văn phòng (chưa gồm thuế giá trị gia tăng): 

- Giá bán căn hộ chung cư bình quân 20 triệu đồng/m2, tổng diện tích sàn thương phẩm căn hộ 

chiếm 80% tổng diện tích sàn xây dựng nhà chung cư. Sau khi ký Hợp đồng chuyển nhượng, 

khách hàng nộp 50% giá trị căn hộ (Hợp đồng được 02 bên ký vào cuối năm thứ nhất). Cuối 

năm thứ hai khách hàng nộp số tiền còn lại. 

- Tổng diện tích sàn thương phẩm khu văn phòng bằng 75% tổng diện tích sàn xây dựng tòa 

nhà văn phòng; Giá cho thuê bình quân các văn phòng tương tự trong cùng khu vực là 0,3 triệu 

đồng/m2/tháng (Giả sử trong thời gian thực hiện dự án, giá cho thuê văn phòng không thay 

đổi); tỉ lệ cho thuê được (tỉ lệ lấp đầy) là 80%. Chi phí quản lý, vận hành tòa nhà văn phòng 
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(chi phí điện, nước, bảo vệ, vệ sinh, nhân công quản lý...) bằng 15% doanh thu. Công trình khai 

thác vận hành sau 02 năm xây dựng. 

Việc áp dụng phương pháp thặng dư để định giá khu đất thực hiện như sau: 

I. Xác định giá đất của khu đất xây dựng nhà chung cư 

1. Ước tính doanh thu phát triển nhà chung cư 

- Năm thứ nhất: 

(4.000m2/tầng x 20 tầng x 80%) x 20 triệu đồng/m2 x 50% 

= 640.000 triệu đồng 

- Năm thứ hai: 

(4.000m2/tầng x 20 tầng x 80%) x 20 triệu đồng/m2 x 50%  

= 640.000 triệu đồng 

- Doanh thu phát triển nhà tòa chung cư quy đổi về giá trị hiện tại 

640.000 triệu đồng 
+ 

640.000 triệu đồng 
= 1.081.632,65 triệu đồng 

(1+12%)1 (1+12%)2 

2. Ước tính chi phí phát triển nhà chung cư 

a) Chi phí đầu tư xây dựng 

Năm thứ nhất: 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nhà chung cư: 8.000 triệu đồng 

- Chi phí đầu tư hạ tầng: 

20.000m2 x 0,8 triệu đồng/m2 x 7.000m2/(7.000m2+ 9.000m2) 

= 7.000 triệu đồng. 

- Chi phí xây dựng tòa chung cư: 

4.000m2/tầng x 20 tầng x 10,2 triệu đồng/m2 x 50% 

= 408.000 triệu đồng 

- Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và trượt giá trong thời gian xây dựng: 

42.000 triệu đồng x 50% = 21.000 triệu đồng 

- Chi phí quản lý dự án: 

(7.000 triệu đồng + 408.000 triệu đồng) x 2% = 8.300 triệu đồng 

- Tổng chi phí năm thứ nhất: 

8.000 + 7.000 + 408.000 +21.000 + 8.300 = 452.300 triệu đồng. 

Năm thứ hai: 

- Chi phí xây dựng nhà chung cư: 

4.000m2/tầng x 20 tầng x 10,2 triệu đồng/m2 x 50% 

= 408.000 triệu đồng 

- Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và trượt giá trong thời gian xây dựng: 

42.000 triệu đồng x 50% = 21.000 triệu đồng 

- Chi phí quản lý dự án: 

408.000 triệu đồng x 2% = 8.160 triệu đồng 

- Tổng chi phí năm thứ hai: 

408.000 + 21.000 + 8.160 = 437.160 triệu đồng. 

Tổng chi phí đầu tư xây dựng nhà chung cư quy đổi về hiện tại: 

452.300 triệu đồng 
+ 

437.160 triệu 

đồng = 752.340,56 triệu đồng 

(1+12%)1 (1+12%)2 

b) Chi phí quảng cáo, bán hàng, quản lý 

1% x 1.081.632,65 triệu đồng = 10.816,33 triệu đồng 

c) Lợi nhuận của nhà đầu tư có tính đến yếu tố rủi ro kinh doanh, chi phí vốn: 

15% x (Vcc + 752.340,56 triệu đồng) 

Trong đó: Vcc là giá trị khu đất xây dựng nhà chung cư 2226



d) Tổng chi phí phát triển của nhà chung cư 

752.340,56 triệu đồng + 10.816,33 triệu đồng+ 15% x(Vcc + 752.340,56 triệu đồng) 

= 876.007,97 + 0,15Vcc (triệu đồng) 

3. Xác định giá trị của khu đất nhà chung cư: 

Vcc= 1.081.632,65 triệu đồng - (876.007,97 + 0,15Vcc) triệu đồng 

Vcc = 178.804,07 triệu đồng 

4. Xác định giá đất của khu đất nhà chung cư: 

178.804,07 triệu đồng /7.000m2 = 25,54 triệu đồng/m2. 

II. Xác định giá đất của tòa nhà văn phòng cho thuê 

1. Ước tính tổng doanh thu phát triển tòa nhà văn phòng cho thuê: 

- Thu nhập từ cho thuê văn phòng một năm là: 

0,3 triệu đồng/tháng x (4.000m2/tầng x 15 tầng x 75%) x 80% x 12 tháng 

= 129.600 triệu đồng. 

- Chi phí quản lý, vận hành một năm (bằng 15% doanh thu) là: 

129.600 triệu đồng x 15% = 19.440 triệu đồng 

- Thu nhập ròng một năm từ cho thuê văn phòng là: 

129.600 triệu đồng - 19.440 triệu đồng = 110.160 triệu đồng 

- Doanh thu từ tòa nhà văn phòng quy về thời điểm hiện tại (2 năm đầu xây dựng không phát 

sinh doanh thu): 

DTvp= 

0 

+ 

0 

+ 
 

50

3 %)121(

160.110

i
i

 = 728.647,53 triệu đồng (1 + 

12%)1 

(1 + 

12%)2 

Trong đó: 

DTvp là doanh thu phát triển tòa nhà văn phòng. 

Thời gian thực hiện dự án tương ứng thời gian được thuê đất (50 năm). 

2. Ước tính chi phí phát triển tòa nhà văn phòng cho thuê. 

a) Chi phí đầu tư xây dựng. 

Năm thứ nhất: 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng tòa văn phòng: 

15.000 triệu đồng - 8.000 triệu đồng = 7.000 triệu đồng 

- Chi phí đầu tư hạ tầng: 

20.000m2 x 0,8 triệu đồng/m2 x 9.000m2 /(7.000m2 + 9.000m2) 

= 9.000 triệu đồng. 

- Chi phí xây dựng tòa nhà văn phòng: 

4.000m2/tầng x 15 tầng x 9 triệu đồng/m2 x 50% 

= 270.000 triệu đồng 

- Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và trượt giá trong thời gian xây dựng: 

(70.000 - 42.000) x 50% = 14.000 triệu đồng 

- Chi phí quản lý dự án: 

(9.000 triệu đồng + 270.000 triệu đồng) x 2% = 5.580 triệu đồng. 

- Tổng chi phí năm thứ nhất: 

7.000 + 9.000 + 270.000 + 14.000 + 5.580 = 305.580 triệu đồng. 

Năm thứ hai: 

- Chi phí xây dựng tòa nhà văn phòng:  

4.000m2/tầng x 15 tầng x 9 triệu đồng/m2 x 50% 

= 270.000 triệu đồng. 

- Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và trượt giá trong thời gian xây dựng: 

(70.000 - 42.000) x 50% = 14.000 triệu đồng 

- Chi phí quản lý dự án: 270.000 triệu đồng x 2% = 5.400 triệu đồng. 2227



- Tổng chi phí năm thứ hai: 

270.000 + 14.000 + 5.400 = 289.400 triệu đồng. 

Tổng chi phí đầu tư xây dựng quy đổi về hiện tại: 

305.580 triệu đồng 
+ 

289.400 triệu 

đồng = 503.547,19 triệu đồng 

(1+12%)1 (1+12%)2 

b) Chi phí quảng cáo, bán hàng, quản lý quy đổi về hiện tại. 

1% x 728.647,53 triệu đồng = 7.286,48 triệu đồng. 

c) Lợi nhuận của nhà đầu tư có tính đến yếu tố rủi ro kinh doanh, chi phí vốn: 

15% x (Vvp + 503.547,19) triệu đồng 

Trong đó: Vvp là giá trị khu đất tòa nhà văn phòng cho thuê 

d) Tổng chi phí phát triển tòa văn phòng 

503.547,19 triệu đồng + 7.286,48 triệu đồng + 15% x(Vvp+503.547,19)triệu đồng 

= 586.365,75 + 0,15Vvp (triệu đồng) 

3. Xác định giá trị của khu đất tòa nhà văn phòng cho thuê 

Vvp = 728.647,53 triệu đồng - (586.365,75 + 0.15Vvp) triệu đồng 

Vvp = 123.723,29 triệu đồng 

4. Xác định giá đất của khu đất tòa nhà văn phòng cho thuê 

123.723,29 triệu đồng/ 9.000m2 = 13,75 triệu đồng/m2. 

III. Tổng giá trị của khu đất có diện tích 20.000m2 cần định giá 

178.804,07 triệu đồng + 123.723,29 triệu đồng = 302.527,36 triệu đồng 

- Giá trị của khu đất nhà chung cư là 178.804,07 triệu đồng; Giá đất của khu đất nhà chung cư 

là 25,54 triệu đồng/m2. 

- Giá trị của khu đất tòa nhà văn phòng cho thuê là 123.723,29 triệu đồng; Giá đất của khu đất 

tòa nhà văn phòng cho thuê là 13,75 triệu đồng/m2. 

(Các số liệu nêu trong Ví dụ mang tính chất minh họa) 

PHỤ LỤC SỐ 05 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

STT Mẫu số Tên mẫu 

1 Mẫu số 01 Phiếu thu thập thông tin về thửa đất (Áp dụng đối với đất nông 

nghiệp) 

2 Mẫu số 02 
Phiếu thu thập thông tin về thửa đất (Áp dụng đối với đất ở nông 

thôn) 

3 Mẫu số 03 

Phiếu thu thập thông tin về thửa đất (Áp dụng đối với đất thương 

mại, dịch vụ tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn) 

4 Mẫu số 04 Phiếu thu thập thông tin về thửa đất (Áp dụng đối với đất ở đô thị) 

5 Mẫu số 05 
Phiếu thu thập thông tin về thửa đất (Áp dụng đối với đất thương 

mại, dịch vụ tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 

không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị) 

6 Mẫu số 06 Phiếu thu thập thông tin về điểm điều tra 

7 Mẫu số 07 Bảng thống kê phiếu thu thập thông tin về thửa đất 

8 Mẫu số 08 Bảng tổng hợp giá đất cấp huyện (Áp dụng đối với đất nông nghiệp) 
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9 Mẫu số 09 
Bảng tổng hợp giá đất cấp huyện (Áp dụng đối với đất phi nông 

nghiệp tại nông thôn) 

10 Mẫu số 10 
Bảng tổng hợp giá đất cấp huyện (Áp dụng đối với đất phi nông 

nghiệp tại đô thị) 

11 Mẫu số 11 
Bảng tổng hợp giá đất (Áp dụng đối với các loại đất trong khu công 

nghệ cao) 

12 Mẫu số 12 Bảng tổng hợp giá đất cấp tỉnh (Áp dụng đối với đất nông nghiệp) 

13 Mẫu số 13 
Bảng tổng hợp giá đất cấp tỉnh (Áp dụng đối với đất phi nông 

nghiệp tại nông thôn) 

14 Mẫu số 14 
Bảng tổng hợp giá đất cấp tỉnh (Áp dụng đối với đất phi nông 

nghiệp tại đô thị) 

15 Mẫu số 15 
Bảng giá đất (Áp dụng đối với trồng cây hàng năm, đất trồng cây 

lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản) 

16 Mẫu số 16 Bảng giá đất làm muối 

17 Mẫu số 17 
Bảng giá đất (Áp dụng đối với đất ở tại nông thôn; đất thương mại, 

dịch vụ tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 

không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn) 

18 Mẫu số 18 
Bảng giá đất (Áp dụng đối với đất ở tại đô thị; đất thương mại, dịch 

vụ tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải 

là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị) 

19 Mẫu số 19 Bảng giá đất (Áp dụng đối với các loại đất trong khu công nghệ 

cao) 
20 Mẫu số 20 Bảng giá đất chi tiết đến từng thửa đất 

21 Mẫu số 21 Chứng thư định giá đất 

22 Mẫu số 22 Đơn xin cấp Chứng chỉ định giá đất 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ  

MÔI TRƯỜNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 37/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU 

HỒI ĐẤT 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan chuyên môn về tài

nguyên và môi trường; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

2. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu

hồi đất. 

Chương II QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, 

TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 

Điều 3. Xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại 
Việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại quy định tại Điều 3 của Nghị định số 47/2014/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi là Nghị định số 47/2014/NĐ-CP) thực hiện theo quy định 

sau: 

1. Hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất chỉ làm căn cứ để chứng minh về việc người

sử dụng đất đã đầu tư vào đất. 

2. Hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất gồm các giấy tờ sau đây:

a) Văn bản, hợp đồng thuê, khoán san lấp mặt bằng, tôn tạo đất đối với đất được Nhà nước giao

hoặc cho thuê, cải tạo đất, chống xói mòn, chống xâm thực, xây dựng, gia cố nền đất làm mặt 

bằng sản xuất kinh doanh; 

b) Văn bản, thanh lý hợp đồng; hóa đơn, chứng từ thanh toán đối với từng khoản chi phí đã đầu

tư vào đất quy định tại Điểm a Khoản này; 

c) Văn bản, hợp đồng khác có liên quan đến việc đầu tư vào đất được xác lập tại thời điểm đầu

tư. 

3. Người có đất thu hồi không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này

nhưng thực tế đã có đầu tư vào đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương quyết 

định việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại. 

4. Công thức tính chi phí đầu tư vào đất còn lại quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Nghị định số

47/2014/NĐ-CP thực hiện như sau: 
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a) Việc xác định giá trị các khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại phải căn cứ vào đơn giá, định 

mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; 

b) Đối với khoản chi phí đầu tư vào đất mà việc đầu tư thực hiện trong nhiều lần, nhiều năm thì 

khi xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại được cộng dồn chi phí của tất cả các lần, các năm 

đó. 

Điều 4. Tái định cư trên diện tích đất còn lại của thửa đất có nhà ở khi Nhà nước thu hồi 

đất 
Việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở để tái định cư trong trường hợp 

thửa đất có nhà ở bị thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở quy 

định tại Khoản 5 Điều 6 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được thực hiện theo quy định sau 

đây: 

1. Việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở để tái định cư trong trường hợp 

thửa đất có nhà ở bị thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở chỉ 

được thực hiện khi phần diện tích còn lại của thửa đất thu hồi đủ điều kiện được tách thửa theo 

quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất thu hồi. 

2. Trường hợp phần diện tích còn lại của thửa đất có nhà ở bị thu hồi không đủ điều kiện được 

tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất thu hồi thì cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền quyết định thu hồi hoặc người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng phần diện tích 

đất còn lại theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

3. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích đất còn lại trong thửa đất có 

nhà ở không đủ điều kiện được phép tách thửa khi Nhà nước thu hồi đất phải được thể hiện 

trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Điều 5. Xác định diện tích đất nông nghiệp để tính hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước 

thu hồi đất 
1. Diện tích đất nông nghiệp thu hồi để tính hỗ trợ ổn định đời sống quy định tại Điểm b Khoản 

3 Điều 19 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được xác định theo từng quyết định thu hồi đất 

của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, không cộng dồn diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi 

của các quyết định thu hồi đất trước đó. 

2. Diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 

19 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP là diện tích đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang 

sử dụng trong phạm vi xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi tại thời điểm có quyết định thu 

hồi đất, bao gồm: 

a) Đất nông nghiệp có nguồn gốc được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp khi thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ 

ban hành Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định 

lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp; Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 

1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông 

nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và 

bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; giao đất 

lâm nghiệp khi thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ ban 

hành Bản quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn 

định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 

1999 của Chính phủ về việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá 

nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 

29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 

b) Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng mà hộ gia đình, cá nhân đó thuộc đối 

tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai nhưng 

chưa được giao đất nông nghiệp và đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển nhượng, 

nhận thừa kế, được tặng cho, khai hoang theo quy định của pháp luật, được Ủy ban nhân dân 
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xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất thu hồi xác nhận 

là đang trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp đó; 

c) Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán đất của nông, lâm trường quốc 

doanh để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm 

đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ), khi Nhà nước thu hồi mà thuộc đối tượng đang trực tiếp 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên 

đất đó. 

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất quy định tại Khoản 2 Điều này bị thu hồi dưới 

30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng mà việc thu hồi đất ảnh hưởng đến đời sống, sản 

xuất của người thu hồi đất thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại 

địa phương quyết định biện pháp hỗ trợ khác quy định tại Điều 25 của Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP cho phù hợp. 

Điều 6. Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do cán bộ, công chức, 

viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng 

trợ cấp) đang sử dụng đất 
1. Cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi 

việc được hưởng trợ cấp) không thuộc đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 19 của 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP nhưng đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử 

dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật, khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi 

thường về đất nhưng không được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, không được hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. 

2. Hộ gia đình vừa có nhân khẩu là cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ 

hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) vừa có nhân khẩu không phải là cán 

bộ, công chức, viên chức nhưng đang sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích sản xuất nông 

nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình đó thì nhân khẩu không phải là 

cán bộ, công chức, viên chức được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; được hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể tại địa 

phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp. 

Điều 7. Giấy tờ xác định về việc đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với trường hợp đất 

được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 
1. Việc xác định đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất đối với trường hợp đất 

được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 quy định tại Điều 11 của 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP phải căn cứ vào một trong các loại giấy tờ sau đây: 

a) Biên lai, phiếu thu, hóa đơn thu tiền để được sử dụng đất, thu tiền đền bù theo Quyết định số 

186/HĐBT ngày 31 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về đền bù thiệt hại đất nông 

nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác; 

b) Biên lai, phiếu thu, hóa đơn thu tiền theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm thu tiền; 

c) Biên lai, phiếu thu, hóa đơn hoặc các loại giấy tờ khác do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ 

quan, tổ chức giao đất không đúng thẩm quyền xác lập tại thời điểm thu tiền; 

d) Giấy tờ biên nhận thu tiền của Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã hoặc của cơ quan, tổ chức 

giao đất không đúng thẩm quyền đã được các cơ quan, tổ chức (hoặc người đại diện) cấp cho 

hộ gia đình, cá nhân tại thời điểm thu tiền. 

2. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền và người được giao đất đã nộp tiền để 

được sử dụng đất mà giấy tờ chỉ còn lưu tại cơ quan, tổ chức đã thu tiền hoặc cơ quan, tổ chức 

khác có liên quan thì cơ quan, tổ chức đang lưu giữ giấy tờ đó có trách nhiệm cung cấp giấy tờ 

đang lưu giữ cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc cho người sử 

dụng đất để tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn thiện phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Điều 8. Việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng 2232



Việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng và tổ chức thực hiện 

độc lập được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và 

được quy định cụ thể như sau: 

1. Thời điểm tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng là thời điểm 

xét duyệt hoặc chấp thuận dự án đầu tư. 

2. Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt được thực hiện độc lập nhưng phải đảm bảo yêu cầu về tiến độ thực hiện dự án đầu tư. 

Điều 9. Việc thẩm tra Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
Việc thẩm tra Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (sau đây gọi là Khung chính 

sách) quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được thực hiện theo quy 

định sau đây: 

1. Trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định Khung chính sách, Bộ, ngành có 

dự án đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ Khung chính sách đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để 

thẩm tra. Hồ sơ gồm các tài liệu chủ yếu sau đây: 

a) Văn bản đề nghị thẩm tra Khung chính sách; 

b) Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; 

c) Dự thảo Khung chính sách; 

d) Quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường có ý kiến thẩm tra bằng văn bản gửi cho Bộ, ngành có dự án đầu tư. 

Điều 10. Nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Bộ, ngành có dự án đầu 

tư lập, thẩm định và phê duyệt 
Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Bộ, ngành có dự án đầu tư lập, thẩm định và phê 

duyệt quy định tại Khoản 3 Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP gồm các nội dung chủ 

yếu sau đây: 

1. Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi. 

2. Dự kiến số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất. 

3. Dự kiến số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

4. Dự kiến địa điểm, diện tích đất khu vực tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, phương thức tái 

định cư. 

5. Dự toán kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

6. Dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

7. Dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng cho dự án. 

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thể hiện các nội dung nêu trên cho toàn bộ dự án 

và chi tiết đến từng địa phương (nếu có). Trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư mà 

phải xây dựng khu tái định cư tập trung thì trong các nội dung quy định tại Điều này phải bao 

gồm cả khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung đó. 

Điều 11. Việc di chuyển các công trình gắn liền với đất do tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ 

sở tôn giáo đang quản lý sử dụng khi Nhà nước thu hồi đất 
Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất tại nơi có đất thu hồi có trách nhiệm thông báo 

thời gian, tiến độ thu hồi đất cho tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo đang quản lý sử 

dụng công trình biết để di chuyển đến địa điểm khác; thời điểm thông báo di chuyển công trình 

đồng thời với thời điểm thông báo thu hồi đất. Người đang quản lý sử dụng công trình có trách 

nhiệm di chuyển công trình, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. 

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất 
1. Khi Nhà nước thu hồi đất của tổ chức mà bị thiệt hại về tài sản do Nhà nước giao quản lý sử 

dụng; phải di dời đến cơ sở mới thì được sử dụng tiền bồi thường tài sản để đầu tư tại cơ sở 

mới theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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2. Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất một lần 

cho cả thời gian thuê mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp có nguồn sốc từ ngân sách nhà 

nước; tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền 

thuê đất hàng năm khi Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất. Trường hợp tổ 

chức phải di dời đến cơ sở mới thì được hỗ trợ bằng tiền theo dự án đầu tư được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; mức hỗ trợ tối đa không quá mức bồi thường về đất đối với đất thu hồi và do 

tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chi trả. 

Điều 13. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt. 

Chương III  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Đối với dự án đầu tư đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng đến trước ngày 01 

tháng 7 năm 2014 chưa thực hiện chi trả tiền bồi thường thì việc xử lý bồi thường chậm thực 

hiện theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

2. Đối với dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung chính sách bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư nhưng đến ngày 01 tháng 7 năm 2014 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư đối với toàn bộ dự án chưa được phê duyệt thì Bộ, ngành có dự án đầu tư có trách nhiệm rà 

soát phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2014. 

Điều 16. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và 

Môi trường để xem xét, quyết định./ 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ 

tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TNMT, 

Cổng TTĐT Bộ TNMT;). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hiển 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 02/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2014/NĐ-CP VÀ NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 44/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ 

trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ. 

Chương I  QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định việc quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có 

mặt nước ven biển; việc sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty, chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập doanh nghiệp; việc xử lý đối với một số trường hợp liên quan đến giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bản đồ địa chính, thống kê, kiểm kê 

đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giá đất. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường các cấp, Văn

phòng đăng ký đất đai, công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn. 

2. Người sử dụng đất, người được Nhà nước giao quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với

đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Chương II QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT BÃI BỒI VEN SÔNG, ĐẤT BÃI BỒI VEN BIỂN, 

ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC VEN BIỂN 

Điều 3. Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đối với đất bãi bồi ven sông, đất bãi 

bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển 
1. Đối với các địa phương mà quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thể hiện nội dung sử dụng

đối với đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) có trách nhiệm tổ chức 

việc rà soát để điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là

cấp tỉnh); quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện) có biển phải thể 

hiện nội dung sử dụng đối với đất có mặt nước ven biển theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Điều 4. Giao, cho thuê đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển 
1. Đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển chưa sử dụng được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm

quyền giao, cho thuê; đất có mặt nước ven biển chưa sử dụng được Ủy ban nhân dân cấp có 
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thẩm quyền cho thuê để sử dụng vào mục đích nào thì chế độ sử dụng đất được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về đất đai đối với mục đích đó. 

2. Việc cho thuê đất có mặt nước ven biển thực hiện theo quy định tại Điều 52 và Điều 58 của 

Luật Đất đai, Điều 13 và Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP). 

3. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho thuê đất, thu hồi đất có mặt nước ven 

biển theo quy định tại Điều 59 của Luật Đất đai. Trường hợp dự án đầu tư sử dụng mặt nước 

biển trong khu vực biển từ 03 hải lý trở ra tính từ đường mép nước biển thấp nhất tính trung 

bình nhiều năm thì thẩm quyền cho thuê mặt biển thực hiện theo quy định của pháp luật về 

biển. 

Điều 5. Thời hạn cho thuê đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven 

biển 
1. Thời hạn cho thuê đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất quyết định căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của 

người thuê đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin thuê đất nhưng phải đảm bảo phù hợp với 

tiến độ thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất của địa phương và quy hoạch ngành có liên quan (nếu có) đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt. 

2. Thời hạn cho thuê đất quy định tại Khoản 1 Điều này không quá 50 năm. Đối với dự án có 

vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời 

hạn cho thuê đất không quá 70 năm. 

3. Khi hết thời hạn thuê đất, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà 

nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn thuê đất quy định tại Khoản 2 

Điều này. 

Điều 6. Đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển đã sử dụng 

vào mục đích nông nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 
1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tiếp tục sử dụng đất bãi bồi ven 

sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển trong thời hạn giao đất còn lại đối với đất 

được giao theo phương án giao đất của địa phương khi thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 27 

tháng 9 năm 1993 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ 

gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp; Nghị định số 

02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất lâm 

nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; 

Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn 

định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia 

đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 

1999 của Chính phủ về việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá 

nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 

29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 

Khi hết thời hạn giao đất, nếu người sử dụng đất có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo 

hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất. 

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt 

nước ven biển để sử dụng vào mục đích nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại 

Khoản 1 Điều này thì thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Được tiếp tục sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển trong thời hạn giao đất còn 

lại đối với trường hợp được Nhà nước giao đất. 
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Khi hết thời hạn giao đất, nếu người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng mà việc sử dụng 

đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất; 

b) Được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại đối với đất bãi bồi ven sông, đất 

bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, được thừa 

kế quyền sử dụng đất từ đất có nguồn gốc do được Nhà nước giao đất; phải chuyển sang thuê 

đất kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đối với phần diện tích đất vượt hạn mức nhận chuyển 

quyền sử dụng đất nông nghiệp. 

3. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất bãi bồi ven 

sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển thực hiện theo quy định như sau: 

a) Được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn thuê đất còn lại; 

b) Khi hết thời hạn thuê đất, nếu người sử dụng đất có nhu cầu sử dụng mà việc sử dụng đất 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt và không vi phạm pháp luật về đất đai thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất. 

4. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven 

biển, đất có mặt nước ven biển do tự khai hoang mà chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất 

thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cho thuê đất. 

Điều 7. Lập hồ sơ quản lý đất có mặt nước ven biển 
Việc lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với đất có mặt nước ven biển thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính (sau đây gọi là Thông tư số 

24/2014/TT-BTNMT). Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm lập hồ sơ địa chính đối với 

đất có mặt nước ven biển. 

Chương III VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY, 

CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP 

Điều 8. Việc sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty 
Trường hợp chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần hoặc ngược lại; 

từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên hoặc chuyển đổi ngược lại thì việc sử dụng đất được thực hiện theo quy định sau 

đây: 

1. Trường hợp chuyển đổi công ty mà không thay đổi mục đích sử dụng đất thì xử lý như sau: 

a) Trường hợp công ty trước khi chuyển đổi đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng 

đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà 

nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả có nguồn từ ngân sách nhà nước thì 

Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất 

đối với công ty sau khi chuyển đổi theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với công ty sau khi chuyển đổi; 

b) Trường hợp công ty trước khi chuyển đổi đã được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất 

hàng năm hoặc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất 

một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn từ ngân sách nhà nước 

thì công ty sau khi chuyển đổi có trách nhiệm đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với 

đất theo thủ tục quy định tại Điều 85 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; ký lại hợp đồng thuê 

đất với Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuê đất mà không phải ban hành lại 

quyết định cho thuê đất. 

2237



Giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp công ty sau khi chuyển đổi thuê đất trả tiền 

thuê hàng năm là giá đất đã quyết định để tính tiền thuê đất đối với công ty trước khi chuyển 

đổi nếu thời điểm chuyển đổi công ty thuộc chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất và phải xác 

định lại theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về thu tiền thuê đất và mặt nước (sau đây gọi là Nghị định số 46/2014/NĐ-CP) 

khi hết chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất. 

2. Trường hợp chuyển đổi công ty đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng đất thì thực 

hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đồng thời với thủ tục giao đất, cho 

thuê đất hoặc thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định tại Khoản 1 

Điều này. 

Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

Điều 9. Việc sử dụng đất đối với trường hợp chia, tách doanh nghiệp 
Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng đất thực hiện chia, tách doanh nghiệp theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp thì việc sử dụng đất được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Quyết định chia, tách doanh nghiệp phải xác định rõ từng doanh nghiệp được sử dụng đất 

sau khi chia, tách; quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của từng doanh nghiệp sau khi chia, tách. 

Trường hợp việc phân chia quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách dẫn đến 

việc chia, tách thửa đất thì việc chia, tách thửa đất đó phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; quy hoạch điểm dân cư nông thôn; quy hoạch 

nông thôn mới. 

2. Đối với trường hợp chia, tách doanh nghiệp mà có phân chia quyền sử dụng đất cho các 

doanh nghiệp sau khi chia, tách và không thay đổi mục đích sử dụng đất thì xử lý như sau: 

a) Trường hợp công ty bị chia, tách đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc 

được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, Nhà nước giao đất 

có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã 

nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả có nguồn từ ngân sách nhà nước thì Sở Tài 

nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất của công ty bị 

chia, tách để giao đất, cho thuê đất đối với công ty sau khi chia, tách theo quy định của pháp 

luật về đất đai. 

Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với công ty sau khi chia, tách; 

b) Trường hợp công ty bị chia, tách đã được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm 

hoặc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho 

cả thời gian thuê, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, 

tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn từ ngân sách nhà nước thì công ty 

sử dụng đất sau khi chia, tách được kế thừa các quyền, nghĩa vụ liên quan đến quyền sử dụng 

đất của công ty bị chia, tách và có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài 

sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 85 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; ký lại hợp 

đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuê đất mà không phải ban 

hành lại quyết định cho thuê đất. 

Giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp công ty sau khi chia, tách thuê đất trả tiền 

thuê hàng năm là giá đất đã xác định để tính tiền thuê đất đối với doanh nghiệp bị chia, tách 

nếu thời điểm chia, tách doanh nghiệp thuộc chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất và phải xác 

định lại theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP khi hết chu kỳ 05 năm ổn định tiền 

thuê đất. 
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3. Trường hợp chia, tách doanh nghiệp đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng đất thì 

thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đồng thời với thủ tục thu hồi đất, 

giao đất, cho thuê đất, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định tại Khoản 2 

Điều này. 

Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

Điều 10. Việc sử dụng đất đối với trường hợp hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp 
1. Trường hợp công ty bị hợp nhất hoặc công ty bị sáp nhập đã được Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian 

thuê, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả có nguồn từ ngân 

sách nhà nước thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi đất của 

công ty bị hợp nhất hoặc công ty bị sáp nhập để giao đất, cho thuê đất đối với công ty hợp nhất 

hoặc công ty nhận sáp nhập. 

Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

xác định tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. 

2. Trường hợp công ty bị hợp nhất hoặc công ty bị sáp nhập đã được Nhà nước cho thuê đất thu 

tiền thuê đất hàng năm hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước cho thuê đất thu 

tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn từ ngân 

sách nhà nước thì công ty hợp nhất hoặc công ty nhận sáp nhập có trách nhiệm đăng ký biến 

động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo thủ tục quy định tại Điều 85 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP; ký lại hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp 

thuê đất mà không phải ban hành lại quyết định cho thuê đất. 

Giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp công ty hợp nhất hoặc công ty nhận sáp 

nhập thuê đất trả tiền thuê hàng năm là giá đất đã xác định để tính tiền thuê đất đối với công ty 

trước khi hợp nhất hoặc sáp nhập nếu thời điểm hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thuộc chu kỳ 

05 năm ổn định tiền thuê đất và phải xác định lại theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-

CP khi hết chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất. 

3. Trường hợp hợp nhất hoặc sáp nhập doanh nghiệp đồng thời với việc chuyển mục đích sử 

dụng đất thì thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đồng thời với thủ tục 

thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất hoặc thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với 

đất quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

Chương IV QUY ĐỊNH XỬ LÝ ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP LIÊN QUAN ĐẾN 

GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ ĐẤT 

ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở 

VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, THỐNG KÊ, KIỂM 

KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, GIÁ ĐẤT 

Điều 11. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất 
1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm: 

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các 

loại động vật khác được pháp luật cho phép; 
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b) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 

2. Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm 

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở 

(sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận). 

3. Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền như sau: 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 

60 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; 

b) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường 

hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng 

nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); trao Giấy 

chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp 

nộp hồ sơ tại cấp xã. 

Điều 12. Việc lồng ghép thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận 
Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

công trình xây dựng mà phải thực hiện việc đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất 

thì thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định 

nhưng không quá tổng thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận và thủ tục đăng ký 

biến động quy định tại Điểm i và Điểm p Khoản 2 Điều 61 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. 

Điều 13. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định tại 

Điểm b Khoản 1 Điều 169 của Luật Đất đai và Điều 39 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 
1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất. 

Trường hợp chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì đề nghị 

Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của 

người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất. 

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện việc 

chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây: 

a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp 

phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; 

b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định. 

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử 

dụng đất; 

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng 

nhận cho người sử dụng đất. 

3. Hồ sơ thực hiện thủ tục quy định tại Khoản 1 Điều này, gồm: 

a) Văn bản về chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật; 

b) Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất của 

một phần thửa đất; 

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

Điều 14. Quy định bổ sung về nộp hồ sơ, thủ tục khi đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
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1. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với 

trường hợp hộ gia đình chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân, 

bao gồm: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm 

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý đưa quyền sử dụng đất của 

hộ gia đình vào doanh nghiệp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp 

luật. 

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận bị mất của cộng đồng dân cư được 

thực hiện như trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất đối với hộ gia đình, cá nhân quy định 

tại Khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

3. Trường hợp chuyển đổi công ty, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, tổ chức thì 

người chịu trách nhiệm nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất là người 

sử dụng đất sau khi chuyển đổi công ty, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. 

4. Đối với giao dịch về quyền sử dụng đất được đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 

đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì thời điểm có hiệu lực của việc đăng ký là thời điểm có 

ghi ngày tháng năm sớm nhất thể hiện trong văn bản có ghi thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ 

hoặc trong số địa chính hoặc số theo dõi biến động đất đai. 

5. Người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật 

về dân sự quy định tại Khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện 

việc ký hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất khi đã được các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý bằng văn bản và văn bản 

đó đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. 

6. Trường hợp Giấy chứng nhận đã in, viết hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền ký trước ngày 

01 tháng 7 năm 2014 mà người sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 

ghi nợ hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định thì Văn phòng đăng ký đất đai 

có trách nhiệm thể hiện nội dung ghi nợ, miễn, giảm nghĩa vụ tài chính vào Giấy chứng nhận 

theo quy định tại Điều 13 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT). 

Điều 15. Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho 

người sử dụng đất 
Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử 

dụng đất quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đaii bao gồm: 

1. Bằng khoán điền thổ. 

2. Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ 

cũ. 

3. Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có 

chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ. 

4. Bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ 

chứng nhận. 

5. Giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế 

độ cũ cấp. 

6. Bản án của cơ quan Tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành. 

7. Các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất ở nay được Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh nơi có đất ở công nhận. 

Điều 16. Cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất 2241



Trường hợp Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp lại thì việc cấp lại Trang bổ sung thực hiện theo quy định 

tại Điều 77 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Văn phòng đăng ký đất đai ghi “Trang bổ sung 

này thay thế cho Trang bổ sung số... (ghi số thứ tự của Trang bổ sung bị mất) ” vào dòng đầu 

tiên của Trang bổ sung cấp lại. 

Điều 17. Xác định thời hạn sử dụng đất 
1. Trường hợp tổ chức trong nước đang sử dụng đất quy định tại Khoản 2 Điều 25 của Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP mà tổ chức đó không có giấy tờ về việc giao đất, cho thuê đất, giấy tờ 

về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điều 126 của Luật 

Đất đai và được tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận. 

2. Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất được tính từ 

thời điểm có hiệu lực của quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT 
1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 19 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT như sau: 

“b) Trường hợp đính chính nội dung sai sót vào Giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan có thẩm 

quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 105 của Luật Đất đai và Điều 37 của Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP thực hiện. Trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo 

quy định tại Điều 37 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thực hiện.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 24 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT như sau: 

“5. Việc cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 theo quy định tại Điều 23 của 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau: 

a) Làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với người giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật; 

b) Xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể và chỉ cấp Giấy chứng nhận đối với 

trường hợp đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, 

quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải thực hiện 

nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trường hợp giao đất làm nhà ở thì chỉ cấp Giấy 

chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân không có đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, 

phường, thị trấn nơi có đất ở được giao không đúng thẩm quyền.” 

Điều 19. Sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT như sau: 

1. Sửa đổi đoạn dẫn Khoản 6 Điều 9 như sau: 

“6. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy 

tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi do xác định lại diện 

tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; 

thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, 

cấp Giấy chứng nhận gồm có:” 

2. Bổ sung Khoản 5 và Khoản 6 vào Điều 11 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT như sau: 

“5. Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai đã trang bị máy quét (scan) thì việc nộp hồ sơ khi 

thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Người làm thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận lần đầu xuất trình bản chính các 

giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 100 
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của Luật Đất đai và các Điều 18, 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có) để 

quét (scan) trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai. 

Chi phí cho việc quét (scan) các giấy tờ nêu trên do người làm thủ tục đăng ký đất đai, cấp 

Giấy chứng nhận chi trả theo mức thu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sau khi được 

Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; 

b) Văn phòng đăng ký đất đai đóng dấu xác nhận “Đã cấp Giấy chứng nhận” vào bản chính 

giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trả bản chính giấy tờ cho 

người làm thủ tục khi trao Giấy chứng nhận. 

Trường hợp giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất còn giá trị để 

cấp Giấy chứng nhận (như giấy tờ thừa kế cho nhiều người mà mới cấp Giấy chứng nhận cho 

một hoặc một số người và còn một hoặc một số người chưa cấp Giấy chứng nhận,...) thì sau 

mỗi lần cấp Giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký đất đai đóng dấu xác nhận “Đã cấp Giấy 

chứng nhận cho ... (ghi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp 

Giấy chứng nhận)”; khi giấy tờ đã hết giá trị để cấp Giấy chứng nhận (đã cấp Giấy chứng nhận 

cho tất cả người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được nhận quyền thể hiện trên 

giấy tờ) thì đóng dấu xác nhận “Đã cấp Giấy chứng nhận”. 

6. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, việc nộp hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được 

thực hiện thống nhất theo hình thức quy định tại Khoản 5 Điều này.” 

3. Sửa đổi cụm từ “Người nộp hồ sơ” thành cụm từ “Người nhận hồ sơ” và cụm từ “Người 

nhận kết quả” thành cụm từ “Người trả kết quả” tại phần ký tên của Liên 2 Mẫu số 02/ĐK 

thuộc Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

Điều 20. Sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT 
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính như sau: 

1. Sửa đổi cụm từ “Khu vực có Mt ≤ 1” tại Tiết a Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 6 thành cụm từ “Khu 

vực có Mt < 5”. 

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 20 như sau: 

“2. Nội dung sổ mục kê đất đai gồm số thứ tự tờ bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính; số 

thứ tự thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất; tên người sử dụng, quản lý đất; 

mã đối tượng sử dụng, quản lý đất; diện tích; loại đất (bao gồm loại đất theo hiện trạng, loại đất 

theo giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất).”. 

3. Sửa đổi Điểm 7.1 Khoản 7 Điều 22 như sau: 

“7.1. Trường hợp trích đo địa chính thửa đất do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đối với nơi chưa lập Văn 

phòng đăng ký đất đai (sau đây gọi chung là Văn phòng đăng ký đất đai) để phục vụ đăng ký 

đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm thì phải có chữ ký của người 

thực hiện đo đạc, người kiểm tra và ký duyệt của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tại vị trí 

phần ngoài khung mảnh trích đo địa chính theo mẫu quy định tại Điểm 4 Mục III của Phụ lục 

số 01 kèm theo Thông tư này.”. 

4. Sửa đổi Điểm d Khoản 3.2 Mục I của Phụ lục số 01 như sau: 

“d) Thể hiện bằng màu đỏ mã màu = 3, có chỉ số màu đồng thời Red = 255, Green = 0, Blue = 

0 đối với ranh giới thửa đất theo quy hoạch và ranh giới chỉnh lý.”. 

5. Sửa đổi cụm từ “Tọa độ và chiều dài cạnh thửa” tại Mục 12 của Phụ lục số 12 thành cụm từ 

“Chiều dài cạnh thửa đất”. 

6. Sửa đổi dòng thứ 4 từ trên xuống của Mục “Thửa đất T” thuộc “I. Bảng phân lớp đối tượng 

bản đồ địa chính” của Phụ lục số 18 như sau: 

Tại cột “Đối tượng” sửa đổi cụm từ “Ghi chú về thửa đất” thành cụm từ “Số thứ tự thửa đất”; 

bỏ cụm từ “Ghi chú về thửa đất” tại cột “Dữ liệu thuộc tính”. 
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Điều 21. Sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT 
Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 19 như sau: 

“c) Ranh giới các khoanh đất thể hiện trên bản đồ kết quả điều tra kiểm kê được phản ánh đúng 

theo trạng thái đã được xác định trong quá trình khoanh vẽ, không tổng hợp, không khái quát 

hóa, đảm bảo thể hiện vị trí, diện tích các khoanh đất với độ chính xác cao nhất theo kết quả 

điều tra thực địa. 

Khoanh đất trên bản đồ kết quả điều tra kiểm kê phải thể hiện nhãn khoanh đất gồm số thứ tự 

khoanh đất; diện tích khoanh đất; mã loại đất; mã loại đối tượng sử dụng đất hoặc đối tượng 

quản lý đất theo hình thức như sau: 

Mã loại đất  Số thứ tự khoanh 

đất 

Mã đối tượng Diện tích khoanh 

đất 

* Trường hợp khoanh đất có mục đích chính và mục đích phụ thì thể hiện mục đích chính trước 

và thể hiện mục đích phụ sau trong ngoặc đơn: 

Mã loại đất chính (Mã loại đất 

phụ) 

Số thứ tự khoanh đất 

Mã đối tượng  Diện tích khoanh đất 

* Trường hợp khoanh đất có nhiều mục đích sử dụng mà xác định được diện tích sử dụng riêng 

vào từng mục đích thì thể hiện: 

Mã loại đất 1 (diện tích loại đất 1); Mã loại đất 2 (diện tích 

loại đất 2)  

Số thứ tự khoanh đất 

Mã đối tượng Diện tích khoanh đất 

Nhãn khoanh đất được tạo dưới dạng cell. Mã ký hiệu loại đất, loại đối tượng sử dụng, đối 

tượng quản lý đất theo quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Số thứ tự khoanh đất được thể hiện bằng số Ả Rập, từ 01 đến hết trong phạm vi toàn xã, thứ tự 

đánh số từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, theo đường zích zắc (ziczac). Đối với các yếu tố 

chiếm đất không tạo thành thửa đất được khép vùng theo đường địa giới hành chính và được 

đánh số thứ tự như thửa đất;" 

2. Sửa đổi Điểm d Khoản 4 Điều 23 như sau: 

“d) Thời gian gửi kết quả thống kê, kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh cho Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh thực hiện theo thời gian gửi kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của Ủy ban nhân dân 

cấp xã quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 và Điểm a Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này;”. 

3. Sửa đổi Khoản 3 Điều 24 như sau: 

"3. Kết quả kiểm tra quy định tại các Điểm b, c, d, và đ Khoản 2 Điều này được lập thành văn 

bản thể hiện kết quả kiểm tra từng nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này.". 

4. Sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 25 như sau: 

“c) Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh (đối với 

nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) kiểm tra kết quả của cấp huyện trước khi tiếp 

nhận;”. 

5. Sửa đổi Khoản 3 Điều 25 như sau: 

“3. Kết quả kiểm tra, thẩm định quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 2 Điều này được lập 

thành văn bản thể hiện kết quả từng nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này.” 

6. Sửa đổi Điểm 1.1.1 của Phụ lục số 01 như sau: 
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"Đất trồng cây hàng năm là đất sử dụng vào mục đích trồng các loại cây được gieo trồng, cho 

thu hoạch và kết thúc chu kỳ sản xuất trong thời gian không quá một (01) năm, kể cả đất trồng 

cây hàng năm được lưu gốc để thu hoạch không quá năm (05) năm, đất sử dụng theo chế độ 

canh tác không thường xuyên theo chu kỳ. Đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa và 

đất trồng cây hàng năm khác.” 

7. Sửa đổi Điểm 1.1.2 của Phụ lục số 01 như sau: 

"Đất trồng cây lâu năm là đất sử dụng vào mục đích trồng các loại cây được gieo trồng một lần, 

sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm. 

Các loại cây lâu năm bao gồm: 

- Cây công nghiệp lâu năm: Gồm các cây lâu năm có sản phẩm thu hoạch không phải là gỗ, 

được dùng để làm nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp hoặc phải qua chế biến mới sử dụng 

được như chè, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, ca cao, dừa, v.v; 

- Cây ăn quả lâu năm: Gồm các cây lâu năm có sản phẩm thu hoạch là quả để ăn tươi hoặc kết 

hợp chế biến (kể cả chuối); 

- Vườn tạp là vườn trồng xen lẫn nhiều loại cây lâu năm hoặc cây lâu năm xen lẫn cây hàng 

năm mà không được công nhận là đất ở; 

- Các loại cây lâu năm khác không phải đất trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả lâu 

năm, chủ yếu là cây lấy gỗ, lấy bóng mát, tạo cảnh quan trong các đô thị, khu dân cư nông 

thôn. 

Trường hợp đất trồng cây lâu năm có kết hợp nuôi trồng thủy sản, kinh doanh dịch vụ thì ngoài 

việc thống kê theo mục đích trồng cây lâu năm còn phải thống kê thêm theo các mục đích khác 

là nuôi trồng thủy sản, sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (trường hợp sử dụng đồng thời 

vào cả hai mục đích khác thì thống kê theo cả hai mục đích đó)." 

8. Sửa đổi Điểm 2.1.2 của Phụ lục số 01 như sau: 

"Đất ở tại đô thị là đất ở thuộc phạm vi địa giới hành chính các phường, thị trấn, kể cả đất ở tại 

các khu đô thị mới đã thực hiện theo quy hoạch phát triển các quận, thành phố, thị xã nhưng 

hiện tại vẫn do xã quản lý." 

9. Sửa đổi Điểm 2.2.4.1 của Phụ lục số 01 như sau: 

"Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là đất xây dựng trụ sở hoặc văn phòng đại diện của 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; trụ sở của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

(trừ các cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, dịch 

vụ xã hội)." 

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT 
Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 28 của Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; 

xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất như sau: 

“1. Căn cứ dự thảo kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, kế hoạch cổ phần hóa doanh 

nghiệp nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch định giá đất cụ thể của năm tiếp 

theo trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng thời với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; 

việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn giá đất thực hiện kế hoạch định giá đất cụ thể phải 

hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.” 

Điều 23. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm 

kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và 

lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau: 

1. Sửa đổi cụm từ "xã đồng bằng có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 1000 ha” thành cụm từ "xã 

đồng bằng có diện tích bằng 1.000 ha” tại các điểm gồm: đoạn thứ nhất của Điểm (1) thuộc 
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phần Ghi chú cuối Bảng 1 quy định tại Khoản 2 Mục I Chương I Phần II; đoạn thứ nhất của 

Điểm (2) thuộc phần Ghi chú cuối Bảng 8 Điểm 2.2 Khoản 2 Mục I Chương II Phần II và đoạn 

thứ nhất của nội dung ghi chú cuối Bảng 30 Khoản 3 Mục I Chương I Phần III. 

2. Sửa đổi Bảng 2: hệ số quy mô diện tích cấp xã (Kdtx) quy định tại Khoản 2 Mục I Chương I 

Phần II như sau: 

“Bảng hệ số quy mô diện tích cấp xã (Kdtx) 

Bảng 2 

STT Diện tích tự 

nhiên (ha) 

Hệ số (Kdtx) Hệ số cụ thể được xác định bằng công thức tính nội 

suy 

1 ≤ 100 - 1.000 0,5 - 1,00 Hệ số của xã cần tính = 0,5+((1,0-0,5)/(1000- 

100))x(diện tích của xã cần tính -100) 

2 > 1.000 - 2.000 1,01 - 1,10 Hệ số của xã cần tính = 1,01+((1,1-1,01)/(2000- 

1000))x(diện tích của xã cần tính -1000) 

3 > 2.000 - 5.000 1,11 - 1,20 Hệ số của xã cần tính = 1,11+((1,2-1,11)/(5.000- 

2000))x(diện tích của xã cần tính -2000) 

4 > 5.000 - 10.000 1,21 - 1,30 Hệ số của xã cần tính = 1,21+((1,3-1,21)/(10.000- 

5000))x(diện tích của xã cần tính -5000) 

5 > 10.000 - 

150.000 

1,31 - 1,40 Hệ số của xã cần tính = 1,31+((1,4-1,31)/(150.000- 

10.000))x(diện tích của xã cần tính -10.000) 

3. Thay thế cụm từ "huyện có ít hơn hoặc bằng 15 đơn vị cấp xã” bằng cụm từ “có 15 đơn vị 

hành chính cấp xã” tại đoạn đầu nội dung ghi chú cuối Bảng 4 Khoản 2 Mục II Chương I Phần 

II; đoạn đầu nội dung ghi chú cuối Bảng 13 và Bảng 14 Khoản 2 Mục II Chương II Phần II và 

nội dung ghi chú cuối Bảng 33 Khoản 3 Mục II Chương I Phần III. 

4. Thay thế cụm từ "tỉnh có ít hơn hoặc bằng 10 đơn vị cấp huyện” bằng cụm từ “có 10 đơn vị 

hành chính cấp huyện” tại đoạn đầu nội dung ghi chú cuối Bảng 5 Khoản 2 Mục III Chương I 

Phần II; đoạn đầu nội dung ghi chú cuối Bảng 19 và Bảng 20 Khoản 2 Mục III Chương II Phần 

II và nội dung ghi chú cuối Bảng 36 Khoản 3 Mục III Chương I Phần III. 

5. Sửa đổi Bảng 10 hệ số tỷ lệ bản đồ cấp xã (Ktlx) ở nội dung ghi chú cuối Bảng 9 quy định tại 

Khoản 2 Mục I Chương II Phần II như sau: 

Bảng hệ số tỷ lệ bản đồ cấp xã (Ktlx): 

Bảng 10 

STT Tỷ lệ 

bản đồ 

Diện tích tự 

nhiên (ha) 

Ktlx Hệ số (Ktlx) cụ thể được xác định bằng công 

thức tính nội suy 

1 1/1000 ≤ 100 1,00 Hệ số của xã cần tính =1,0 

> 100 - 120 1,01 - 1,15 Ktlx của xã cần tính =1,01+((1,15-1,01)/(120-

100))x(diện tích của xã cần tính -100) 

2 1/2000 > 120 - 300 0,95 - 1,00 Ktlx của xã cần tính = 0,95+((1,0-0,95)/(300-

120))x(diện tích của xã cần tính -120) 

> 300 - 400 1,01 - 1,15 Ktlx của xã cần tính =1,01+((1,15-1,01)/(400-

300))x(diện tích của xã cần tính -300) 

> 400 - 500 1,16 - 1,25 Ktlx của xã cần tính =1,16+((1,25-1,16)/(500-

400))x(diện tích của xã cần tính-400) 

3 1/5000 > 500 - 1.000 0,95 - 1,00 Ktlx của xã cần tính =0,95+((1,0-0,95)/(1.000-

500))x(diện tích của xã cần tính -500) 

> 1.000 - 

2.000 

1,01 - 1,15 Ktlx của xã cần tính =1,01+((1,15-1,01)/(2.000-

1.000))x(diện tích của xã cần tính -1.000) 

> 2.000 - 

3.000 

1,16 - 1,25 Ktlx của xã cần tính =1,16+((1,25- 1,16)/(3.000-

2.000))x(diện tích của xã cần tính -2.000) 2246



4 1/10000 > 3.000 - 

5.000 

0,95 - 1,00 Ktlx của xã cần tính =0,95+((1,0-0,95)/(5.000-

3.000))x(diện tích của xã cần tính -3.000) 

> 5.000 - 

20.000 

1,01 - 1,15 Ktlx của xã cần tính =1,01+((1,15- 1,01)/(20.000-

5.000))x(diện tích của xã cần tính -5.000) 

> 20.000 - 

50.000 

1,16 - 1,25 Ktlx của xã cần tính =1,16+((1,25- 1,16)/(50.000-

20.000))x(diện tích của xã cần tính -20.000) 

> 50.000 - 

150.000 

1,26 - 1,35 Ktlx của xã cần tính =1,26+((1,35-

1,26)/(150.000-50.000))x(diện tích của xã cần 

tính -50.000) 

6. Sửa đổi Bảng 15 hệ số tỷ lệ bản đồ cấp huyện (Ktlh) và Bảng 16 hệ số số lượng đơn vị cấp xã 

trực thuộc huyện (Ksx) ở nội dung ghi chú cuối Bảng 14 quy định tại Khoản 2 Mục II Chương 

II Phần II như sau: 

Bảng hệ số tỷ lệ bản đồ cấp huyện (Ktlh): 

Bảng 15 

STT Tỷ lệ bản 

đồ 

Diện tích tự 

nhiên (ha) 

Ktlh Hệ số (Ktlh) cụ thể được xác định bằng 

công thức tính nội suy 

1 1/5000 ≤ 2.000 1,00 Hệ số Ktlh của huyện cần tính =1,0 

> 2.000 - 3.000 1,01 - 1,15 Ktlh của huyện cần tính =1,01+((1,15- 

1,01)/(3.000-2.000))x(diện tích của huyện 

cần tính -2.000) 

2 1/10000 > 3.000 - 7.000 0,95 - 1,00 Ktlh của huyện cần tính =0,95+((1,0- 

0,95)/(7.000-3.000))x(diện tích của huyện 

cần tính -3.000) 

> 7.000 - 10.000 1,01 - 1,15 Ktlh của huyện cần tính =1,01+((1,15- 

1,01)/(10.000-7.000))x(diện tích của huyện 

cần tính -7.000) 

> 10.000 - 12.000 1,16 - 1,25 Ktlh của huyện cần tính =1,16+((1,25- 

1,16)/(12.000-10.000))x(diện tích của xã 

cần tính -10.000) 

3 1/25000 > 12.000 - 20.000 0,95 - 1,00 Ktlh của huyện cần tính =0,95+((1,0- 

0,95)/(20.000-12.000))x(diện tích của xã 

cần tính -12.000) 

> 20.000 - 50.000 1,01 - 1,15 Ktlh của huyện cần tính = 1,01+((1,15- 

1,01)/(50.000-20.000))x(diện tích của xã 

cần tính -20.000) 

> 50.000 - 

100.000 

1,16 - 1,25 Ktlh của huyện cần tính =1,16+((1,25- 

1,16)/(100.000-50.000))x(diện tích của xã 

cần tính -50.000) 

> 100.000 - 

350.000 

1,26 - 1,35 Ktlh của huyện cần tính =1,26+((1,35- 

1,26)/(350.000-100.000))x(diện tích của xã 

cần tính -100.000) 

Bảng hệ số số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện (Ksx): 

Bảng 16 

STT Số lượng đơn vị 

cấp xã trực 

thuộc huyện 

Ksx Hệ số (Ksx) cụ thể được xác định bằng công thức 

tính nội suy 

1 15 1,00 Ksx của huyện cần tính =1,0; 
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Trường hợp số xã của huyện nhỏ hơn 15 xã thì tính 

công thức =1+(0,04x(Số xã của huyện cần tính -15)) 

2 16 - 20 1,01 - 1,06 Ksx của huyện cần tính = 1,01 +((1,06-1,01)/(20- 

16))x(Số xã của huyện cần tính -16) 

3 21 - 30 1,07 - 1,11 Ksx của huyện cần tính =1,07+((1,1-1,07)/(30- 

21))x(Số xã của huyện cần tính -21) 

4 31 - 40 1,12 - 1,15 Ksx của huyện cần tính =1,12+((1,15-1,12)/(40-

31))x(Số xã của huyện cần tính -31) 

5 41 - 50 1,16 - 1,18 Ksx của huyện cần tính =1,16+((1,18-1,16)/(50- 

41))x(Số xã của huyện cần tính -41) 

7. Sửa đổi Bảng 21 hệ số theo tỷ lệ bản đồ cấp tỉnh (Ktlt) và Bảng 22 hệ số số lượng đơn vị cấp 

huyện trực thuộc tỉnh (Ksh) ở nội dung ghi chú cuối Bảng 20 quy định tại Khoản 2 Mục III 

Chương II Phần II như sau: 

Bảng hệ số theo tỷ lệ bản đồ cấp tỉnh (Ktlt): 

Bảng 21 

STT Tỷ lệ bản 

đồ 

Diện tích tự nhiên 

(ha) 

Ktlt Hệ số (Ktlt) cụ thể được xác định bằng 

công thức tính nội suy 

1 1/25000 ≤ 50.000 1,00 Hệ số Ktlt của tỉnh cần tính =1,0 

> 50.000 - 100.000 1,01 - 1,15 Ktlt của tỉnh cần tính =1,01+((1,15- 

1,01)/(100.000-50.000))x(diện tích của 

tỉnh cần tính -50.000) 

2 1/50000 > 100.000 - 

200.000 

0,95 - 1,00 Ktlt của tỉnh cần tính =0,95+((1,0- 

0,95)/(200.000-100.000))x(diện tích của 

tỉnh cần tính -100.000) 

> 200.000 - 

250.000 

1,01 - 1,10 Ktlt của tỉnh cần tính = 1,01+((1,1- 

1,01)/(250.000-200.000))x(diện tích của 

tỉnh cần tính -200.000) 

> 250.000 - 

350.000 

1,11 - 1,25 Ktlt của tỉnh cần tính =1,11+((1,25-

1,11)/(350.000-250.000))x(diện tích của 

tỉnh cần tính -250.000) 

3 1/100000 > 350.000 - 

500.000 

0,95 - 1,00 Ktlt của tỉnh cần tính =0,95+((1,0- 

0,95)/(500.000-350.000))x(diện tích của 

tỉnh cần tính -350.000) 

  > 500.000 - 

800.000 

1,01 - 1,15 Ktlt của tỉnh cần tính =1,01+((1,15- 

1,01)/(800.000-500.000))x(diện tích của 

tỉnh cần tính -500.000) 

> 800.000 - 

1.200.000 

1,16 - 1,25 Ktlt của tỉnh cần tính =1,16+((1,25- 

1,16)/(1.200.000-800.000))x(diện tích 

của tỉnh cần tính -800.000) 

> 1.200.000 - 

1.600.000 

1,26 - 1,35 Ktlt của tỉnh cần tính =1,26+((1,35- 

1,26)/(1.600.000-1.200.000))x(diện tích 

của tỉnh cần tính -1.200.000) 

Bảng hệ số số lượng đơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh (Ksh): 

Bảng 22 

STT Số lượng đơn vị 

cấp huyện trực 

thuộc tỉnh 

Ksh Hệ số (Ksh) cụ thể được xác định bằng công thức 

tính nội suy 
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1 10 1,00 Ksh của tỉnh cần tính =1,0; Trường hợp số huyện 

của tỉnh nhỏ hơn 10 huyện thì tính công thức = 

1+(0,04x(Số huyện của tỉnh cần tính -10)) 

2 11 - 15 1,01 - 1,06 Ksh của tỉnh cần tính =1,01+((1,06-1,01)/(15- 

11))x(Số lượng huyện của tỉnh cần tính -11) 

3 16 - 20 1,07 - 1,11 Ksh của tỉnh cần tính =1,07+((1,11-1,07)/(20- 

16))x(Số lượng huyện của tỉnh cần tính -16) 

4 21 - 30 1,12 - 1,15 Ksh của tỉnh cần tính =1,12+((1,15-1,12)/(30- 

21))x(Số lượng huyện của tỉnh cần tính -21) 

5 31 - 50 1,16 - 1,18 Ksh của tỉnh cần tính =1,16+((1,18-1,16)/(50- 

31))x(Số lượng huyện của tỉnh cần tính -31) 

8. Sửa đổi cụm từ “kiểm tra kết quả TKĐĐ” tại các điểm: Điểm 1.2 Khoản 1 và Điểm 2.1 

Khoản 2 của Mục II Chương I Phần II; Điểm 1.2 Khoản 1 và Điểm 2.1 Khoản 2 của Mục III 

Chương I Phần II; Điểm 1.2 Khoản 1 và Điểm 2.1 Khoản 2 của Mục IV Chương I Phần II 

thành cụm từ “kiểm đếm hồ sơ kết quả TKĐĐ”. 

9. Sửa đổi cụm từ “kiểm tra thẩm định kết quả kiểm kê đất đai” tại các điểm: Điểm 1.2 Khoản 

1 và Điểm 2.2 Khoản 2 của Mục II Chương II Phần II; Điểm 1.2 Khoản 1 và Điểm 2.2 Khoản 2 

của Mục III Chương II Phần II; Điểm 1.2 Khoản 1 và Điểm 2.2 Khoản 2 của Mục IV Chương 

II Phần II thành cụm từ “kiểm đếm hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai". 

10. Sửa đổi, bổ sung nội dung ghi chú cuối Bảng 45 Điểm 2.3 Khoản 2 Mục I Chương II Phần 

III như sau: 

Ghi chú: Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho xã trung bình (xã đồng bằng có diện tích 

bằng 1.000 ha); khi tính mức cho từng xã cụ thể thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần 

định mức lao động công nghệ “Điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ kết quả điều tra kiểm kê” của 

mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, được điều chỉnh hệ số quy 

mô diện tích cấp xã (Kdtx) quy định tại Bảng 2 và hệ số điều chỉnh khu vực (Kkv) quy định tại 

Bảng 3 của Khoản 2 Mục I Chương I. 

11. Sửa đổi, bổ sung nội dung ghi chú cuối Bảng 48 Điểm 3.3 Khoản 3 Mục I Chương II Phần 

III như sau: 

Ghi chú: Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho xã trung bình (lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất ở tỷ lệ 1/1000 tương ứng với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 100 ha; tỷ lệ 1/2000 

tương ứng với quy mô diện tích bằng 300 ha; tỷ lệ 1/5000 tương ứng với quy mô diện tích bằng 

1.000 ha; tỷ lệ 1/10000 tương ứng với quy mô diện tích bằng 5.000 ha); khi tính mức cụ thể 

cho từng xã thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định mức lao động công nghệ “Lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất” của mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

cấp xã, được điều chỉnh hệ số tỷ lệ bản đồ cấp xã (Ktlx) quy định tại Bảng 10 Khoản 2 Mục I 

Chương II Phần II. 

12. Sửa đổi, bổ sung nội dung ghi chú cuối Bảng 57 Điểm 2.3 Khoản 2 Mục II Chương II Phần 

III như sau: 

"Ghi chú: Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho huyện trung bình có 15 đơn vị hành chính 

cấp xã; khi tính mức cho từng huyện cụ thể thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định 

mức lao động công nghệ “Tiếp nhận, kiểm đếm hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai; tổng hợp số liệu 

kiểm kê diện tích đất đai; phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất” 

của Mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, thực hiện điều chỉnh 

theo công thức: MH = Mtbh x [1 + 0,04 x (Kslx - 15)]. 

13. Sửa đổi, bổ sung nội dung ghi chú cuối Bảng 60 Điểm 3.3 Khoản 3 Mục II Chương II Phần 

III như sau: 
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"Ghi chú: Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho huyện trung bình có 15 đơn vị hành chính 

cấp xã (lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở tỷ lệ 1/5000 với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc 

bằng 2.000 ha; tỷ lệ 1/10000 với quy mô diện tích bằng 7.000 ha; tỷ lệ 1/25000 với quy mô 

diện tích bằng 20.000 ha); khi tính mức cho từng huyện cụ thể thì tính tương ứng theo công 

thức tính ở phần định mức lao động công nghệ “Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện” 

của Mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, được điều chỉnh hệ 

số hệ số tỷ lệ bản đồ cấp huyện (Ktlh) Bảng 15 và hệ số số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc 

huyện (Ksx) Bảng 16 Khoản 2 Mục II Chương II Phần II. 

14. Sửa đổi mức hao phí thiết bị đối với danh mục thiết bị “Máy vi tính” tại cột “Định mức” 

của Bảng 65 Điểm 1.2 Khoản 1 Mục III Chương II Phần III từ “0,00” thành “0,01”. 

15. Sửa đổi, bổ sung nội dung ghi chú cuối Bảng 69 Điểm 2.3 Khoản 2 Mục III Chương II 

Phần III như sau: 

"Ghi chú: Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho tỉnh trung bình có 10 đơn vị hành chính cấp 

huyện; khi tính mức cụ thể cho từng tỉnh thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định 

mức lao động công nghệ “Tiếp nhận, kiểm đếm kết quả kiểm kê đất đai của cấp huyện; tổng 

hợp số liệu kiểm kê diện tích đất đai; phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động 

sử dụng đất” của Mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh, thực hiện 

điều chỉnh theo công thức: MT = Mtbt x [1 + 0,04 x (Kslh - 10)]. 

16. Sửa đổi nội dung ghi chú cuối Bảng 72 Khoản 3 Mục III Chương II Phần III như sau: 

"Ghi chú: Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho tỉnh trung bình có 10 đơn vị hành chính cấp 

huyện (tỷ lệ 1/25000 với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 50.000 ha; tỷ lệ 1/50000 với quy 

mô diện tích bằng 200.000 ha; tỷ lệ 1/100000 với quy mô diện tích bằng 500.000 ha); khi tính 

mức cụ thể cho từng tỉnh thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định mức lao động 

công nghệ “Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh” của Mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh, được điều chỉnh hệ số theo tỷ lệ bản đồ cấp tỉnh (Ktlt) Bảng 21 

và hệ số số lượng đơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh (Ksh) Bảng 22 Khoản 2 Mục III Chương II 

Phần II. 

Chương V  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2015. 

2. Thông tư này thay thế các Thông tư sau đây: 

a) Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 

tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 

b) Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; 

c) Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có 

mặt nước ven biển. 

Điều 25. Xử lý chuyển tiếp một số trường hợp liên quan đến giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất 
1. Đối với tổ chức kinh tế đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để làm nghĩa 

trang, nghĩa địa theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì 

được tiếp tục sử dụng đất mà không phải chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng 

đất. 

2250



2. Trường hợp nhà đầu tư đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đã chuyển mục đích sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trước ngày 

01 tháng 7 năm 2014 mà đã lựa chọn hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì 

được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê 

đất. Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn thì phải 

chuyển sang thuê đất. 

3. Trường hợp tổ chức kinh tế được tiếp tục sử dụng đất theo quy định tại Khoản 4 Điều 60 của 

Luật Đất đai năm 2013 thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện chỉnh lý thời hạn sử dụng đất 

vào hồ sơ địa chính theo thời hạn còn lại của dự án đã được phê duyệt. 

Điều 26. Trách nhiệm thực hiện 
1. Tổng cục Quản lý đất đai chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tư này. 

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện 

Thông tư này ở địa phương và rà soát, bãi bỏ các quy định của địa phương trái với quy định của 

Thông tư này. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Thông tư này ở địa phương. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./. 

  

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó 

Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- UBTU Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn 

thể; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư 

pháp; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ 

TN&MT; 

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; 

- Các Sở Tài nguyên và Môi Trường; 

- Công báo; Cổng thông tin điện tử 

Chính phủ; 

- Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; 

- Lưu VT, Vụ PC, Vụ KH, TCQLĐĐ 

(CSPC) 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 09/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2015 

THÔNG TƯ 
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ 

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ 

trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, 

điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất theo các quy trình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định 

tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 5 năm 2015.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp 
Các dự án lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt dự toán kinh phí 

trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện như sau: 

1. Đối với khối lượng công việc đã thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì

áp dụng theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT. 

2. Đối với khối lượng công việc chưa triển khai thì thực hiện điều chỉnh dự toán kinh phí theo

quy định của Thông tư này và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương triển khai thực hiện Thông tư này tại địa phương. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.  

 Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng 

Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ;; 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

Trần Hồng Hà 
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BỘ TÀI CHÍNH 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------ 
Số: 74/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, SỬ DỤNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC 
THU HỒI ĐẤT 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và 
thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất. 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ 
chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng 
vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích 
công cộng theo quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, bao gồm cả 
trường hợp tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng theo 
quy định tại Điều 29 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thu 
hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con 
người và đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai đe 
dọa tính mạng con người theo quy định tại điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 65 Luật Đất 
đai năm 2013. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi tắt là Tổ chức làm 
nhiệm vụ bồi thường). 
2. Các đối tượng khác có liên quan tới việc lập, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí
tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
Điều 3. Nguồn và mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất 
1. Nguồn kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, 
tiểu dự án; trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 
2. Đối với các dự án, tiểu dự án thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội
khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư; dự án, tiểu 2253



dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường 
được lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, 
tiểu dự án theo khối lượng công việc thực tế và mức trích không khống chế tỷ lệ 2% 
tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án. 
3. Căn cứ mức kinh phí được trích cụ thể của từng dự án, tiểu dự án, Tổ chức làm 
nhiệm vụ bồi thường xác định kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm 
đếm và cưỡng chế thu hồi đất không quá 10% kinh phí quy định tại khoản 1 hoặc 
khoản 2 Điều này để tổng hợp vào dự toán chung. 
4. Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này, Sở Tài chính trình Ủy ban 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh) quyết định mức trích cụ thể và tỷ lệ kinh phí dự phòng cho phù hợp với quy 
mô, tính chất, đặc điểm của dự án, tiểu dự án. 
5. Trường hợp tại địa phương có thành lập Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng 
cấp tỉnh, trên cơ sở nhiệm vụ công tác của Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng 
cấp tỉnh, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể tỷ lệ phân chia 
kinh phí sử dụng cho hoạt động của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và Ban chỉ đạo 
giải phóng mặt bằng cấp tỉnh cho phù hợp. 
6. Trường hợp thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư, kinh phí trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ nằm trong dự toán kinh phí tổ 
chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt. 
Điều 4. Nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng 
chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất 
1. Nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 
a) Chi tuyên truyền các chính sách, chế độ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất; tổ chức vận động các đối tượng liên quan thực hiện quyết định thu 
hồi đất; 
b) Chi kiểm kê, đánh giá đất đai, tài sản thực tế bị thiệt hại gồm: phát tờ khai, hướng 
dẫn người bị thiệt hại kê khai; đo đạc xác định diện tích đất, kiểm kê số lượng và giá 
trị nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi 
đất của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; kiểm tra, đối chiếu giữa tờ khai với kết quả 
kiểm kê, xác định mức độ thiệt hại với từng đối tượng bị thu hồi đất cụ thể; tính toán 
giá trị thiệt hại về đất đai, nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác; 
c) Chi cho công tác xác định giá đất bao gồm trường hợp thuê tư vấn xác định giá đất, 
xác định hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường (nếu có), thẩm định giá đất cụ thể; xác 
định giá tài sản gắn liền với đất phục vụ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất; 
d) Chi lập, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ khâu 
tính toán các chỉ tiêu bồi thường đến khâu phê duyệt phương án bồi thường, thông 
báo công khai phương án bồi thường; 
đ) Chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 
e) Chi phục vụ việc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chính sách bồi thường, giải quyết 
những vướng mắc trong công tác bồi thường và tổ chức thực hiện chi trả bồi thường; 
g) Chi thuê văn phòng, trang thiết bị làm việc của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường 
và cơ quan thẩm định (nếu có); 
h) Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm và xăng xe; 
i) Chi thuê nhân công thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có); 
k) Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư. 2254



2. Nội dung chi tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất: 
a) Chi phí thông báo, tuyên truyền vận động các đối tượng thực hiện quyết định 
cưỡng chế kiểm đếm, quyết định cưỡng chế thu hồi đất; 
b) Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng 
chống cháy nổ, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác phục vụ cho việc thực hiện 
cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất; 
c) Chi phục vụ công tác tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế 
thu hồi đất; 
d) Chi phí niêm phong, phá, tháo dỡ, vận chuyển tài sản; di chuyển người bị cưỡng 
chế và người có liên quan ra khỏi khu đất cưỡng chế, chi thuê địa điểm, nhân công, 
phương tiện bảo quản tài sản và các khoản chi phí thực tế hợp pháp khác phục vụ 
trực tiếp cho việc thực hiện bảo quản tài sản khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 
trong trường hợp chủ sở hữu tài sản không thanh toán; 
đ) Chi cho công tác quay phim, chụp ảnh phục vụ cho việc thực hiện cưỡng chế kiểm 
đếm, cưỡng chế thu hồi đất; 
e) Chi phí bảo vệ, chống tái chiếm đất sau khi tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi 
đất của thửa đất cưỡng chế thu hồi đến thời điểm hoàn thành việc giải phóng mặt 
bằng; 
g) Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện cưỡng chế 
kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất. 
Điều 5. Mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế 
kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất 
1. Đối với các nội dung chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo quy định hiện hành. 
2. Đối với các nội dung chi chưa có tiêu chuẩn, định mức, đơn giá do cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực 
tế tại địa phương quy định cho phù hợp; trừ các nội dung chi quy định tại khoản 3, 
khoản 4, khoản 5 Điều này. 
3. Đối với văn phòng, trang thiết bị làm việc của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và 
cơ quan thẩm định thì các đơn vị này có trách nhiệm bố trí, sắp xếp trong quỹ nhà làm 
việc, trang thiết bị làm việc hiện có của mình để phục vụ công tác. 
Trường hợp không bố trí được trong quỹ nhà và trang thiết bị làm việc hiện có thì 
được thuê văn phòng và trang thiết bị làm việc. Việc thuê văn phòng và trang thiết bị 
làm việc thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 
và pháp luật về đấu thầu. 
4. Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm, xăng xe, hậu cần phục vụ và các khoản 
phục vụ cho bộ máy quản lý được tính theo nhu cầu thực tế của từng dự án, tiểu dự 
án. 
5. Chi phí trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện 
thông qua Hợp đồng được ký giữa Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và đơn vị cung 
cấp dịch vụ. Đơn vị cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện đúng hợp đồng đã ký và 
pháp luật có liên quan. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định 
của pháp luật về đấu thầu. 
Điều 6. Lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất 
1. Việc lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 
cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện như sau: 
a) Cùng với việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Tổ chức làm nhiệm vụ 
bồi thường căn cứ mức trích kinh phí theo quy định tại khoản 4 Điều 3, nội dung chi 2255



quy định tại khoản 1 Điều 4, mức chi quy định tại Điều 5 Thông tư này và khối lượng 
công việc dự kiến phát sinh để lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư và kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng 
chế thu hồi đất. 
Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường gửi dự toán về Sở Tài chính thẩm định (đối với dự 
án, tiểu dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư, bao gồm cả trường hợp dự án, tiểu dự án được ứng vốn từ Quỹ phát triển 
đất hoặc tạm ứng vốn từ Kho bạc Nhà nước); gửi Phòng Tài chính thẩm định (đối với 
dự án, tiểu dự án do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê 
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) để trình Ủy ban nhân dân cùng cấp 
phê duyệt. 
Đối với dự án sử dụng nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn địa phương, Sở Tài 
chính (Phòng Tài chính) gửi dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư và kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu 
hồi đất lấy ý kiến chủ đầu tư dự án, tiểu dự án trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng 
cấp phê duyệt. Chủ đầu tư dự án, tiểu dự án có ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 
không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến; 
b) Khi có quyết định cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường căn cứ nội dung chi quy định 
tại khoản 2 Điều 4 và mức chi quy định tại Điều 5 Thông tư này lập dự toán chi tiết 
kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất gửi cơ quan 
tài chính quy định tại điểm a khoản này thẩm định trình Ủy ban nhân dân cùng cấp 
phê duyệt; 
c) Sau khi dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Tổ chức 
làm nhiệm vụ bồi thường gửi một bản cho Chủ đầu tư dự án, tiểu dự án hoặc Quỹ 
phát triển đất hoặc Kho bạc Nhà nước để phối hợp thực hiện. 
2. Việc sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng 
chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện như sau: 
a) Căn cứ dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: Chủ đầu tư 
hoặc Quỹ phát triển đất hoặc Kho bạc Nhà nước thực hiện chuyển tiền hoặc chuyển 
vốn ứng hoặc chuyển vốn tạm ứng cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường theo tiến độ 
thực hiện. 
Trường hợp dự án, tiểu dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay các công việc 
về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền mà dự toán chưa được phê duyệt thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường được 
tạm ứng một phần kinh phí (trừ kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, 
cưỡng chế thu hồi đất) từ chủ đầu tư dự án, tiểu dự án để thực hiện; 
b) Người đứng đầu Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm quản lý, sử 
dụng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm 
đếm, cưỡng chế thu hồi đất của dự án, tiểu dự án theo đúng dự toán đã được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 
c) Trường hợp thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ về bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện thanh toán cho đơn vị 
cung cấp dịch vụ theo hợp đồng đã ký; 
d) Việc sử dụng, hạch toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện theo quy định của pháp luật 
về ngân sách nhà nước. 
3. Việc quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng 
chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện như sau: 2256



a) Quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm tập hợp chứng từ 
chi phí thực tế đã sử dụng của từng dự án, tiểu dự án, lập báo cáo quyết toán kinh phí 
tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã nhận và sử dụng của từng dự án, 
tiểu dự án gửi cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này để phê duyệt 
quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 
Cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phê duyệt quyết toán và có 
văn bản thông báo số quyết toán được duyệt cho chủ đầu tư hoặc Quỹ phát triển đất; 
văn bản thông báo này là chứng từ để thực hiện quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án, tiểu dự án. 
- Đối với trường hợp Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường được giao thực hiện đồng thời 
nhiều dự án, tiểu dự án mà các chi phí chung không tách bạch theo dõi riêng cho từng 
dự án, tiểu dự án thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường tập hợp toàn bộ chi phí chung 
trong năm tài chính để phân bổ cho từng dự án, tiểu dự án theo công thức sau: 
Chi phí chung 
phát sinh 
trong năm 
phân bổ cho 
từng dự án, 
tiểu dự án 

= 

Tổng chi phí chung phát sinh 
trong năm của tất cả các dự án, 
tiểu dự án x 

Chi phí trực 
tiếp đã thực 
hiện trong 
năm của từng 
dự án, tiểu dự 
án 

Tổng chi phí trực tiếp đã thực 
hiện trong năm của tất cả các 
dự án, tiểu dự án 

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường lập bảng phân bổ chi phí chung trong năm cho từng 
dự án, tiểu dự án (kèm toàn bộ chứng từ chi phí chung phát sinh trong năm) và chứng 
từ chi phí trực tiếp của từng dự án, tiểu dự án; lập báo cáo quyết toán kinh phí tổ 
chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gửi cơ quan tài chính quy định tại điểm 
a khoản 1 Điều này để phê duyệt quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân 
sách nhà nước. 
Cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phê duyệt quyết toán và có 
văn bản thông báo số quyết toán được duyệt cho chủ đầu tư hoặc Quỹ phát triển đất; 
văn bản thông báo này là chứng từ để thực hiện quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án, tiểu dự án. 
Đối với khoản chi phí chung phân bổ cho từng dự án, tiểu dự án đã được quyết toán 
trong năm nhưng việc bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, tiểu dự án chưa 
hoàn thành thì ghi nhận để phục vụ cho việc quyết toán toàn bộ kinh phí tổ chức thực 
hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án khi hoàn thành công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng. 
Ví dụ: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường X được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
giao thực hiện đồng thời nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2015 của 
04 dự án (A, B, C, D). Kết quả thực hiện nhiệm vụ đến hết năm 2015 của Tổ chức X 
như sau: 
(1) Đã hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng của 3/4 Dự án, gồm Dự án A, B, C. 
Riêng Dự án D chưa hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. 
(2) Chi phí trực tiếp cho từng Dự án của Tổ chức X đã chi trong năm 2015 như sau: 
Dự án A là 400 triệu đồng; Dự án B là 350 triệu đồng; Dự án C là 300 triệu đồng; Dự 
án D là 550 triệu đồng. Tổng chi phí trực tiếp đã thực hiện trong năm 2015 của cả 04 
dự án là: 1.600 triệu đồng 
(3) Chi phí chung phát sinh trong năm 2015 chưa phân bổ của cả 04 dự án tổng số là: 
400 triệu đồng 
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(4) Theo công thức phân bổ chi phí chung nêu trên, chi phí chung phân bổ cho từng 
dự án như sau: 
- Dự án A = (400 : 1.600) x 400 = 100 (triệu đồng); 
- Dự án B = (400 : 1.600) x 350 = 87,5 (triệu đồng); 
- Dự án C = (400 : 1.600) x 300 = 75 (triệu đồng); 
- Dự án D = (400 : 1.600) x 550 = 137,5 (triệu đồng). Số tiền này sẽ được sử dụng để 
quyết toán khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của Dự án D. 
- Xử lý phần chênh lệch giữa số chi thực tế theo quyết toán được duyệt so với số kinh 
phí đã nhận trong trường hợp quyết toán từng dự án, tiểu dự án hoặc quyết toán 
nhiều dự án, tiểu dự án thực hiện như sau: 
+ Trường hợp số chi thực tế theo quyết toán được duyệt lớn hơn số kinh phí đã nhận 
thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường được thanh toán phần chênh lệch nhưng tối đa 
không quá mức được trích quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này. 
+ Trường hợp số chi thực tế theo quyết toán được duyệt nhỏ hơn số kinh phí đã nhận 
thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phải chuyển trả cho chủ đầu tư (hoặc Quỹ phát 
triển đất nếu nhận kinh phí từ Quỹ phát triển đất) trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể 
từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết toán. 
b) Quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất: 
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm báo cáo quyết 
toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất gửi cơ 
quan tài chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này để phê duyệt quyết toán theo quy 
định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 
Cơ quan tài chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phê duyệt quyết toán và có 
văn bản thông báo số quyết toán được duyệt cho chủ đầu tư hoặc Quỹ phát triển đất; 
văn bản thông báo này là chứng từ để thực hiện quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện 
cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất của từng dự án, tiểu dự án. 
- Phần chênh lệch giữa số chi theo quyết toán được duyệt và số kinh phí đã nhận của 
từng dự án, tiểu dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được 
xử lý theo quy định tại điểm a khoản này. 
4. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường có trách nhiệm quản lý hồ sơ quyết toán gồm: 
bản quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và toàn bộ chứng từ có liên 
quan theo quy định của pháp luật. 

Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 7. Xử lý chuyển tiếp 
1. Đối với những dự án, tiểu dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì 
việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại 
Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định 
việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 
2. Đối với những dự án, tiểu dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến 
trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì việc lập dự toán, sử dụng và thanh 
quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 
hồi đất được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 
tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán 
kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 2258



trường hợp phát sinh việc cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thì thực hiện 
theo quy định tại Thông tư này. 
Điều 8. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 
2. Thông tư này thay thế Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí 
tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./.  
 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

Nguyễn Hữu Chí 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 60/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015 

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công 

nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về kỹ thuật điều tra, đánh 

giá đất đai. 

Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định chi tiết kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai theo quy định của Luật Đất

đai, bao gồm: 

a) Kỹ thuật điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai;

b) Kỹ thuật điều tra, đánh giá ô nhiễm đất;

c) Kỹ thuật điều tra, phân hạng đất nông nghiệp;

d) Kỹ thuật quan trắc giám sát tài nguyên đất.

2. Kỹ thuật điều tra, đánh giá thoái hóa đất; thống kê kiểm kê đất đai; điều tra thống kê giá đất;

theo dõi biến động giá đất thực hiện theo Thông tư khác của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

3. Điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề thực hiện theo quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá

đất đai lần tiếp theo. 

4. Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc điều tra, đánh

giá đất đai có sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

Điều 2. Đối tượng điều tra, đánh giá đất đai 

1. Đối tượng điều tra, đánh giá chất lượng đất; tiềm năng đất đai; quan trắc, giám sát tài nguyên

đất là toàn bộ diện tích tự nhiên (trừ đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; 

đất quốc phòng, an ninh và núi đá không có rừng cây). 

2. Đối tượng điều tra, đánh giá ô nhiễm đất là các loại đất thuộc khu vực có nguồn gây ô nhiễm

trên địa bàn tỉnh. 

3. Đối tượng điều tra, phân hạng đất nông nghiệp là toàn bộ diện tích nhóm đất nông nghiệp trừ

đất nông nghiệp khác. 

4. Đối tượng điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề là một hoặc nhiều loại đất cụ thể được

xác định theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Khoanh đất gồm một hoặc nhiều thửa đất liền kề, đường ranh giới ngoài cùng của các thửa

đất này tạo thành một đường khép kín. 

2. Đơn vị đất đai là một hoặc nhiều khoanh đất có đặc trưng về chất lượng đất đai nhất định,

khoanh định được trên bản đồ. 

3. Yêu cầu sử dụng đất đai là những đòi hỏi về đặc điểm và tính chất đất đai đảm bảo cho mỗi

mục đích sử dụng đất đưa vào đánh giá có thể phát triển một cách bền vững. 

4. Quy định viết tắt

Chữ viết tắt Nội dung viết tắt 
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BOD5 Nhu cầu oxi sinh hóa 

CEC Dung tích hấp thu 

COD Nhu cầu oxi hóa học 

DVD Đơn vị chất lượng đất 

GIS Hệ thống thông tin địa lý 

GPS Hệ thống định vị toàn cầu 

K2O (%) Kali tổng số 

N (%) Nitơ tổng số 

OM (%) Chất hữu cơ tổng số 

P2O5 (%) Phốt pho tổng số 

pHKCl Độ chua của đất 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TPCG Thành phần cơ giới 

TSMT Tổng số muối tan 

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện điều tra, đánh giá đất đai 

1. Số liệu kết quả điều tra, đánh giá đất đai được thống kê từ diện tích các khoanh đất. 

2. Khi thực hiện các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai trong cùng một kỳ (lần đầu hoặc lần 

tiếp theo), các sản phẩm phải được kế thừa, đảm bảo không lặp lại nội dung công việc trên một 

địa bàn. 

Điều 5. Quy định về bản đồ kết quả điều tra 

1. Bản đồ điều tra nội nghiệp và ngoại nghiệp (sau đây gọi là bản đồ kết quả điều tra): 

a) Đối với điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, phân hạng đất nông nghiệp, bản 

đồ kết quả điều tra được lập trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng kỳ của đơn vị hành 

chính cấp dưới trực tiếp. Tỷ lệ bản đồ theo quy định: 

Diện tích tự nhiên (ha) Tỷ lệ bản đồ 

Cấp huyện  

≥ 3.000 - 12.000 1/10.000 

> 12.000 1/25.000 

Cấp tỉnh  

< 100.000 1/25.000 

≥ 100.000 - 350.000 1/50.000 

> 350.000 1/100.000 

b) Đối với điều tra, đánh giá ô nhiễm đất, bản đồ kết quả điều tra được lập cho từng khu vực 

đất bị ô nhiễm trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã hoặc cấp huyện tỷ lệ từ 1/5.000 

đến 1/25.000 (tùy thuộc vào phạm vi ảnh hưởng của nguồn gây ô nhiễm). 

2. Quy định về nội dung bản đồ kết quả điều tra: 

a) Biên giới quốc gia và đường địa giới hành chính các cấp; thủy hệ; giao thông và các đối 

tượng liên quan; cơ sở toán học gồm khung bản đồ, lưới tọa độ vuông góc, yếu tố địa hình 

(dáng đất, điểm độ cao, ghi chú độ cao) của bản đồ; các yếu tố kinh tế, xã hội, ghi chú, thuyết 

minh, được thể hiện theo bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng kỳ và cùng tỷ lệ; 

b) Ranh giới các khoanh đất theo chỉ tiêu điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; 

điều tra, đánh giá ô nhiễm đất; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp. 

Diện tích khoanh đất nhỏ nhất được xác định căn cứ vào ranh giới đất ở thực địa và tỷ lệ bản 

đồ, cụ thể như sau: 

Sự thể hiện ranh giới 

đất ở thực địa 

Diện tích khoanh đất nhỏ nhất trên bản đồ (mm2 ở tử số) và 

ngoài thực địa ha ở mẫu số đối với các tỷ lệ bản đồ 

1: 5.000 1: 10.000 1: 25.000 1: 50.000 1: 100.000 
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Rõ ràng 12,0
50

 
15,0

50
 

12,3
50

 
5,12

50
 

50
50

 

Không rõ ràng 
2

400
 

4
400

 
25
400

 
100
400

 
400
400

 

c) Ký hiệu (nhãn) khoanh đất gồm: số thứ tự khoanh đất (thể hiện bằng số Ả Rập, từ 01 đến hết 

trong phạm vi điều tra, thứ tự đánh số từ trái sang phải, từ trên xuống dưới); ký hiệu địa hình; 

ký hiệu loại đất theo mục đích sử dụng; ký hiệu loại thổ nhưỡng (hoặc nguồn gây ô nhiễm) 

theo các bảng 2, 3, 4 và 13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này. Ví dụ: BD15(SL1, 

HT1,G1(KCN)); 

d) Vị trí điểm đào phẫu diện, điểm lấy mẫu trên bản đồ kết quả điều tra được tạo dưới dạng 

cell; 

đ) Hệ thống chú dẫn gồm: ký hiệu phân cấp chỉ tiêu theo các lớp thông tin chuyên đề và ký 

hiệu (nhãn) khoanh đất. 

Điều 6. Quy định về bản đồ kết quả sản phẩm 

1. Bản đồ chất lượng đất, bản đồ tiềm năng đất đai, bản đồ phân hạng đất nông nghiệp, bản đồ 

đất bị ô nhiễm (sau đây gọi là bản đồ kết quả sản phẩm): 

a) Bản đồ chất lượng đất, bản đồ tiềm năng đất đai, bản đồ phân hạng đất nông nghiệp được lập 

trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng cấp, cùng kỳ, cùng tỷ lệ; 

b) Bản đồ đất bị ô nhiễm được lập theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 của Thông tư này. 

Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có từ 02 khu vực đất bị ô nhiễm trở lên thì thành 

lập thêm bản đồ đất bị ô nhiễm cấp huyện nếu khu vực đất bị ô nhiễm trên cùng một huyện; lập 

thêm bản đồ đất bị ô nhiễm cấp tỉnh nếu khu vực đất bị ô nhiễm ở các huyện khác nhau. 

Bản đồ đất bị ô nhiễm được lập trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng cấp, cùng kỳ. 

2. Bản đồ kết quả sản phẩm được lập trên cơ sở tích hợp, tiếp biên, tổng hợp, khái quát hóa nội 

dung từ dữ liệu trung gian; chồng xếp hoặc ghép các bản đồ chuyên đề. 

3. Diện tích tối thiểu của khoanh đất theo tỷ lệ bản đồ kết quả sản phẩm như sau: 

Tỷ lệ bản đồ 

Diện tích thể hiện trên bản 

đồ 

(mm2) 

Diện tích khoanh đất 

thực tế 

(ha) 

Tỷ lệ 1: 5.000 400 1 

Tỷ lệ 1: 10.000 200 2 

Tỷ lệ 1: 25.000 100 6,25 

Tỷ lệ 1: 50.000 100 25 

Tỷ lệ 1: 100.000 100 100 

Tỷ lệ 1: 250.000 50 312,5 

Tỷ lệ 1: 1.000.000 50 5.000 

4. Bản đồ kết quả sản phẩm thể hiện các nội dung sau: 

a) Các yếu tố biên giới quốc gia và đường địa giới hành chính các cấp; thủy hệ; giao thông và 

các đối tượng liên quan; cơ sở toán học gồm khung bản đồ, lưới tọa độ vuông góc, yếu tố địa 

hình (dáng đất, điểm độ cao, ghi chú độ cao) của bản đồ; các yếu tố kinh tế, xã hội, ghi chú, 

thuyết minh được thể hiện theo bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng kỳ và cùng tỷ lệ; 

b) Các yếu tố về ranh giới, nhãn, màu sắc khoanh đất thể hiện kết quả đánh giá đất đai được 

quy định chi tiết tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Tên bản đồ, chú dẫn và tỷ lệ bản đồ, cơ quan thành lập, cơ quan phê duyệt. 

Điều 7. Quy định về lưu trữ dữ liệu trong điều tra, đánh giá đất đai 

1. Định dạng dữ liệu lưu trữ: 

a) Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng bản đồ số; 
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b) Tệp tin lưu trữ dữ liệu phải ở định dạng file *.tab của phần mềm Mapinfo hoặc *.shp của 

phần mềm ArcGIS, kèm theo file nguồn ký hiệu và lý lịch bản đồ; file phải ở dạng mở, cho 

phép chỉnh sửa, cập nhật thông tin khi cần thiết và có khả năng chuyển đổi khuôn dạng; font 

chữ, số tiếng Việt; thư viện các ký hiệu, bảng màu được tạo sẵn trong thư viện file.pen của 

phần mềm Mapinfo. Quy định ký hiệu, bảng màu chi tiết tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

2. Dữ liệu lưu trữ được tổ chức theo các lớp thông tin, thể hiện đầy đủ thuộc tính của các 

khoanh đất, trong đó ranh giới các khoanh đất thuộc cùng một hệ thống chỉ tiêu được xác định 

cùng lớp thông tin bản đồ. 

Quy định nội dung và cấu trúc dữ liệu lưu trữ tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Dữ liệu lưu trữ bao gồm: 

a) Bản đồ chuyên đề hoặc lớp thông tin chuyên đề (trung gian) được lập trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cùng kỳ của đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp, theo tỷ lệ của bản đồ kết 

quả điều tra; 

b) Bản đồ sản phẩm. 

Điều 8. Quy định về hệ thống mẫu biểu trong điều tra, đánh giá đất đai 

1. Hệ thống mẫu biểu trong điều tra, đánh giá chất lượng đất được quy định tại Phụ lục 8 ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

2. Hệ thống mẫu biểu trong điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai được quy định tại Phụ lục 9 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Hệ thống mẫu biểu trong điều tra, đánh giá ô nhiễm đất được quy định tại Phụ lục 10 ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

4. Hệ thống mẫu biểu trong điều tra, phân hạng đất nông nghiệp được quy định tại Phụ lục 11 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

5. Hệ thống mẫu biểu trong quan trắc, giám sát tài nguyên đất được quy định tại Phụ lục 12 ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

Chương 2 CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI 

Điều 9. Xác định mục tiêu, nội dung của việc điều tra, đánh giá đất đai 

1. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ của dự án. 

2. Xác định địa bàn điều tra, quy mô diện tích điều tra, đối tượng điều tra và bản đồ cần sử 

dụng trong điều tra, đánh giá đất đai. 

3. Xác định nội dung điều tra, đánh giá đất đai, gồm: 

a) Xây dựng báo cáo điều tra, đánh giá đất đai; 

b) Xây dựng bản đồ chất lượng đất, bản đồ tiềm năng đất đai, bản đồ đất bị ô nhiễm, bản đồ 

phân hạng đất nông nghiệp. 

Điều 10. Thu thập tài liệu phục vụ lập dự án 

1. Thu thập các tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến việc lập dự án điều tra, đánh giá đất 

đai. 

2. Thu thập các chương trình, dự án, đề tài đã nghiên cứu trước đây có liên quan đến điều tra, 

đánh giá đất đai. 

3. Đánh giá chất lượng, tính thời sự và độ tin cậy của các tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập. 

4. Lựa chọn những tài liệu đã thu thập phục vụ lập dự án. 

Điều 11. Lập đề cương dự án và dự toán kinh phí thực hiện dự án 

1. Xác định sự cần thiết của dự án, gồm: 

a) Xác định những căn cứ pháp lý và cơ sở xây dựng dự án; 

b) Xác định thời gian thực hiện dự án, chủ đầu tư, chủ quản đầu tư, đơn vị lập dự án, đơn vị 

thực hiện dự án, đơn vị phối hợp thực hiện dự án. 

2. Đánh giá khái quát về hiện trạng tư liệu có liên quan đến dự án, gồm: 
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a) Đánh giá thực trạng các tư liệu, những công việc đã làm có liên quan đến điều tra, đánh giá 

đất đai; 

b) Đánh giá mức độ sử dụng các tư liệu đã có cho dự án. 

3. Xác định nội dung, phương pháp thực hiện và sản phẩm của dự án, gồm: 

a) Xác định nội dung của từng bước công việc thực hiện; 

b) Xác định những phương pháp, giải pháp kỹ thuật - công nghệ để thực hiện; 

c) Xác định sản phẩm của dự án và thời gian hoàn thành. 

4. Lập dự toán kinh phí dự án, gồm: 

a) Xác định căn cứ lập dự toán kinh phí; 

b) Xác định tổng dự toán kinh phí của dự án; 

c) Xác định dự toán chi tiết cho từng hạng mục công việc của dự án. 

5. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện dự án, gồm: 

a) Công tác tổ chức và chỉ đạo thực hiện dự án; 

b) Xây dựng tiến độ chung và tiến độ thực hiện từng nội dung công việc; 

c) Dự kiến tiến độ cấp phát kinh phí để thực hiện các công việc của dự án. 

6. Tổng hợp, xây dựng dự án. 

7. Trình duyệt dự án. 

Chương 3 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI CẤP VÙNG, CẤP TỈNH LẦN ĐẦU 

Mục 1: ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CẤP 

VÙNG, CẤP TỈNH 

Điều 12. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ 

1. Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên 

nhiên có liên quan đến chất lượng đất, tiềm năng đất đai, gồm: 

a) Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về đất, chất lượng đất, ô nhiễm đất, thoái 

hóa đất, phân hạng đất nông nghiệp (nếu có); 

b) Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về hiện trạng môi trường đất, khí hậu, biến 

đổi khí hậu; 

c) Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về thủy lợi, thủy văn nước mặt. 

2. Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kinh tế - xã hội và tình hình quản lý, 

sử dụng đất, gồm: 

a) Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; 

b) Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ hiện trạng, biến động sử dụng đất; tình 

hình quản lý, sử dụng đất. 

Điều 13. Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập 

1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, 

số liệu, bản đồ đã thu thập, gồm: 

a) Sắp xếp, phân loại theo chuyên mục, nguồn gốc hay thời gian tổng hợp xây dựng; 

b) Đối chiếu các số liệu cũ với hiện trạng để xác định sự phù hợp với thực tế của từng nguồn số 

liệu (tập trung vào những tài liệu và số liệu thiết yếu với mục tiêu, quy mô, ranh giới đất sẽ 

được đánh giá); 

c) Phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan và thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản 

đồ đã thu thập được, lựa chọn những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể kế thừa, sử dụng 

cho điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai. 

2. Lựa chọn thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng, xác định những thông tin, tài liệu, 

số liệu, bản đồ cần điều tra bổ sung, gồm: 

a) Lựa chọn thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng; 

b) Đối chiếu nguồn thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã lựa chọn với yêu cầu thông tin đầu vào 

cần thiết cho điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, xác định những thông tin còn 

thiếu cần điều tra bổ sung; 
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c) Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ. 

Điều 14. Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa 

1. Chuẩn bị bản đồ kết quả điều tra: 

a) Chuyển nội dung các thông tin về tình hình sử dụng đất nông nghiệp bao gồm: hiện trạng, 

biến động và tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất và các 

thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập được lên bản đồ kết quả điều tra; 

b) Chuyển các thông tin liên quan về thổ nhưỡng như loại đất/nhóm đất, độ dày tầng đất, kết 

von, đá lẫn, đá lộ đầu; địa hình (độ dốc, địa hình tương đối) từ bản đồ đất và các thông tin, tài 

liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập được lên bản đồ kết quả điều tra; 

c) Chuyển nội dung các thông tin về khí hậu gồm: lượng mưa, tổng tích ôn, khô hạn, gió từ bản 

đồ phân vùng khí hậu và các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập được lên bản đồ kết 

quả điều tra; 

d) Chuyển các thông tin liên quan về chế độ nước, gồm: chế độ tưới, xâm nhập mặn, ngập úng 

từ bản đồ thủy lợi, thủy văn nước mặt và các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập được 

lên bản đồ kết quả điều tra; 

đ) Chuyển các thông tin liên quan về loại hình thoái hóa, loại đất thoái hóa, mức độ thoái hóa 

từ bản đồ thoái hóa đất (nếu có) và các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập lên bản đồ 

kết quả điều tra; 

e) Chuyển các thông tin liên quan về các điểm hoặc khu vực đất bị ô nhiễm từ bản đồ hiện 

trạng môi trường đất (nếu có) và các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập lên bản đồ 

kết quả điều tra. 

2. Khảo sát sơ bộ và xác định thông tin, nội dung, số lượng phẫu diện, khu vực cần điều tra tại 

thực địa, gồm: 

a) Khảo sát sơ bộ, xác định hướng, tuyến điều tra; 

b) Tính toán số lượng phẫu diện đất, số lượng phiếu điều tra theo quy định tại Phụ lục 2 ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

3. Xác định ranh giới khoanh đất, điểm đào phẫu diện đất lên bản đồ kết quả điều tra, gồm: 

a) Xác định ranh giới các khoanh đất cần điều tra lên bản đồ kết quả điều tra theo phương pháp 

quy định tại mục 2 Phụ lục 1.2 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Xây dựng sơ đồ mạng lưới phẫu diện theo phương pháp xây dựng quy định tại mục 2 Phụ 

lục 1.2 ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) In bản đồ kết quả điều tra nội nghiệp phục vụ điều tra thực địa; 

d) Thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra; 

đ) Xác định nội dung điều tra theo từng khoanh đất và khu vực tại thực địa. 

4. Chuẩn bị bản tả phẫu diện đất, phiếu điều tra tiềm năng đất đai theo mẫu quy định tại Phụ 

lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này; 

5. Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra thực địa. 

Điều 15. Điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa 

1. Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra theo các chỉ tiêu về loại đất theo mục đích sử 

dụng, thổ nhưỡng, địa hình, chế độ nước lên bản đồ kết quả điều tra. 

2. Xác định vị trí khoanh đất điều tra và chấm điểm đào phẫu diện lên bản đồ kết quả điều tra. 

Tọa độ điểm đào phẫu diện được xác định bằng thiết bị định vị. 

3. Đào (khoan), mô tả phẫu diện đất; lấy tiêu bản đất và mẫu đất của phẫu diện: 

a) Đào (khoan) phẫu diện đất; 

b) Chụp ảnh minh họa phẫu diện đất, ảnh cảnh quan khoanh đất điều tra; 

c) Mô tả phẫu diện đất (theo mẫu bản tả phẫu diện); 

d) Lấy mẫu đất, tiêu bản, đóng gói và bảo quản mẫu đất (việc lấy mẫu đất phục vụ đánh giá chỉ 

tiêu tổng số muối tan cần được thực hiện vào mùa khô). 
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4. Mô tả thông tin về khoanh đất điều tra hoặc nhập thông tin vào bảng cơ sở dữ liệu chung 

(bản số): 

a) Vị trí, địa hình, thời tiết, tọa độ điểm đào phẫu diện; 

b) Loại đất (hay nhóm đất phụ); địa hình (độ dốc hoặc địa hình tương đối); độ dày tầng đất mịn 

và một số thông tin thổ nhưỡng khác; 

c) Chế độ nước (chế độ tưới, xâm nhập mặn, ngập úng). 

5. Thống kê số lượng, đặc điểm khoanh đất điều tra thực địa. 

6. Sao lưu mạng lưới điểm đào phẫu diện, ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa 

lên bản đồ kết quả điều tra. 

7. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra ngoại nghiệp. 

Điều 16. Điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp và tiềm năng đất đai 

1. Điều tra về tình hình sử dụng đất nông nghiệp, gồm: 

a) Hiện trạng, biến động và tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất; 

b) Diễn biến năng suất trong 05 năm trở lại đây theo từng mục đích sử dụng; 

c) Các kỹ thuật canh tác sử dụng đất như xây dựng thiết kế đồng ruộng, làm đất, bón phân, sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật, khai thác lâm sản, thủy sản, thu hoạch nông sản; 

d) Mức đầu tư đối với từng mục đích sử dụng đất như giống, phân bón, thức ăn, thuốc bảo vệ 

thực vật. 

2. Điều tra về tiềm năng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp thông qua các chỉ tiêu đánh giá 

hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường. 

3. Các yếu tố có liên quan đến quá trình biến đổi chất lượng đất như địa hình, khí hậu, thảm 

thực vật và chế độ nước. 

4. Nội dung điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp và tiềm năng đất đai theo mẫu phiếu 

điều tra quy định tại Phụ lục 4. 

Điều 17. Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp 

1. Tổng hợp thông tin, lựa chọn các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp từng yếu tố dùng trong tạo lập 

các bản đồ chuyên đề dạng giấy đã thu thập được, gồm: 

a) Tổng hợp, lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu trên bản đồ đất thu thập được; 

b) Tổng hợp, lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu trên bản đồ khí hậu thu thập được; 

c) Tổng hợp, lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu trên bản đồ thủy lợi, thủy văn nước mặt thu thập 

được. 

2. Chuẩn bị nền của bản đồ kết quả sản phẩm: 

a) Xác định cơ sở toán học và các yếu tố nền chung cho bản đồ kết quả sản phẩm; 

b) Chuyển đổi dữ liệu dạng số các bản đồ chuyên đề hoặc lớp thông tin chuyên đề về tình hình 

sử dụng đất, thổ nhưỡng, địa hình, khí hậu, chế độ nước, thoái hóa đất, ô nhiễm đất có định 

dạng khác nhau về định dạng thống nhất; 

c) Xác định và chỉnh lý các yếu tố nội dung của bản đồ kết quả sản phẩm; 

d) Hoàn thiện các yếu tố cơ sở chuẩn cho bản đồ kết quả sản phẩm; 

đ) Chuyển kết quả tổng hợp tại Khoản 1 Điều này lên bản đồ số. 

3. Thiết kế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin theo định 

dạng tương ứng với phân cấp bản đồ chuyên đề. Nội dung và cấu trúc dữ liệu theo quy định tại 

Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này. Các lớp thông tin thiết kế bao gồm: 

a) Lớp thông tin địa hình (độ dốc, địa hình tương đối), đất (loại đất/nhóm đất phụ, độ dày tầng 

đất, thành phần cơ giới, kết von, đá lẫn, đá lộ đầu); 

b) Lớp thông tin về tình hình sử dụng đất (loại đất theo mục đích sử dụng, tình hình chuyển đổi 

cơ cấu sử dụng đất, kỹ thuật canh tác sử dụng đất, mức đầu tư, diễn biến năng suất); 

c) Lớp thông tin về khí hậu (lượng mưa, tổng tích ôn, số tháng khô hạn); 

d) Lớp thông tin về chế độ nước (chế độ tưới, xâm nhập mặn, ngập úng); 

đ) Lớp thông tin về độ phì nhiêu đất (đối với đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng); 
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e) Lớp thông tin về các loại hình thoái hóa đất, ô nhiễm đất (nếu có); 

g) Lớp thông tin kết quả đánh giá chất lượng đất (đơn vị chất lượng đất); 

h) Lớp thông tin về hiệu quả kinh tế (giá trị gia tăng, hiệu quả đầu tư) và kết quả đánh giá hiệu 

quả kinh tế (thấp, trung bình, cao) theo mục đích sử dụng đất; 

i) Lớp thông tin về hiệu quả xã hội (giải quyết nhu cầu lao động, mức độ chấp nhận của người 

sử dụng đất, mức độ phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, mức độ phù 

hợp với chiến lược, quy hoạch ngành) và kết quả đánh giá hiệu quả xã hội (thấp, trung bình, 

cao) theo mục đích sử dụng đất; 

k) Lớp thông tin về hiệu quả môi trường (tăng khả năng che phủ đất; duy trì bảo vệ đất; giảm 

thiểu thoái hóa, ô nhiễm đất) và kết quả đánh giá hiệu quả môi trường (thấp, trung bình, cao) 

theo mục đích sử dụng đất; 

l) Lớp thông tin kết quả đánh giá tiềm năng đất đai (thấp, trung bình, cao) theo mục đích sử 

dụng đất. 

4. Phân tích mẫu đất: 

a) Lựa chọn mẫu đất phân tích bao gồm toàn bộ mẫu đất của phẫu diện chính và mẫu đất tầng 

mặt của phẫu diện phụ; 

b) Chỉ tiêu phân tích bao gồm dung trọng, độ chua của đất (pHKCl), chất hữu cơ tổng số 

(OM%), thành phần cơ giới (cát, cát mịn, limon, sét), dung tích hấp thu (CEC), nitơ tổng số 

(N%), phốt pho tổng số (P2O5%), kali tổng số (K2O%); đối với khu vực ven biển phân tích 

thêm chỉ tiêu lưu huỳnh tổng số và tổng số muối tan. 

5. Tổng hợp bảng biểu số liệu phục vụ xây dựng bản đồ chất lượng đất và bản đồ tiềm năng đất 

đai. 

6. Tổng hợp, xử lý phiếu điều tra. 

7. Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin. 

Điều 18. Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai 

1. Xây dựng bản đồ chất lượng đất (Trình tự thực hiện xây dựng bản đồ chất lượng đất theo 

quy định tại Sơ đồ 4 Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này) gồm các nội dung sau: 

a) Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng đất theo Quy định tại mục 3.1.2 Phụ 

lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Nhập thông tin thuộc tính đến từng khoanh đất theo các lớp thông tin đã thiết kế tại các 

Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 3 Điều 17 Thông tư này; 

c) Phân cấp thông tin theo các nhóm chỉ tiêu đến từng khoanh đất; 

d) Thành lập các lớp thông tin chuyên đề về đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu 

của đất, tình hình sử dụng đất; 

đ) Chồng xếp các lớp thông tin chuyên đề về đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu 

của đất để xây dựng bản đồ chất lượng đất; 

e) Chồng xếp bản đồ chất lượng đất và lớp thông tin về tình hình sử dụng đất để xác định chất 

lượng đất theo mục đích sử dụng; 

g) Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ; 

h) In bản đồ và xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ chất lượng đất. 

2. Xây dựng bản đồ tiềm năng đất đai (Trình tự thực hiện xây dựng bản đồ chất lượng đất theo 

quy định tại Sơ đồ 5 Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này) gồm các nội dung sau: 

a) Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá tiềm năng đất đai theo quy định tại mục 3.1.3 Phụ 

lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Nhập thông tin thuộc tính đến từng khoanh đất theo các lớp thông tin đã thiết kế tại các 

Điểm h, i, k và 1 Khoản 3 Điều 17 Thông tư này; 

c) Phân cấp thông tin theo các nhóm chỉ tiêu đến từng khoanh đất; 

d) Thành lập lớp thông tin chuyên đề về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi 

trường; 
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đ) Chồng xếp các lớp thông tin tại Điểm d Khoản này và lớp thông tin chất lượng đất để xây 

dựng bản đồ tiềm năng đất đai; 

e) Chồng xếp bản đồ tiềm năng đất đai và lớp thông tin về tình hình sử dụng đất để xác định 

tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng đất; 

g) Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ; 

h) In bản đồ và xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ tiềm năng đất đai. 

Điều 19. Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai 

1. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất: 

a) Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá chất lượng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 

này; 

b) Phân tích, đánh giá các quá trình hình thành, biến đổi chất lượng đất; 

c) Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và 

sử dụng đất đến chất lượng đất; 

d) Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất theo mục đích sử dụng đất; 

đ) Tổng hợp đánh giá chất lượng đất lần đầu. 

2. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai: 

a) Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá tiềm năng đất đai theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông 

tư này; 

b) Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến tiềm năng đất đai; 

c) Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của phát triển kinh tế - xã hội đến tiềm năng đất đai; 

d) Phân tích, đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất tác động đến tiềm năng đất đai; 

đ) Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng đất (hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường); 

e) Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng đất; 

3. Xây dựng báo cáo đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu. 

Điều 20. Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng sử dụng đất bền vững 

1. Xác định quan điểm, mục tiêu chiến lược khai thác tài nguyên đất bền vững. 

2. Xác định các giải pháp về quản lý, sử dụng đất bền vững. 

3. Xác định các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ và cải tạo đất. 

4. Đề xuất định hướng sử dụng đất. 

Điều 21. Xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo tổng kết dự án 

1. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo. 

2. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai. 

3. Nhân sao tài liệu, tổ chức hội thảo. 

4. Hoàn chỉnh tài liệu điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai. 

5. Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết dự án. 

6. Nghiệm thu và bàn giao kết quả. 

Mục 2: ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM ĐẤT CẤP TỈNH 

Điều 22. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ phục vụ đánh giá ô nhiễm đất 

1. Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên 

nhiên có liên quan đến quá trình ô nhiễm đất, gồm: điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên. 

2. Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và 

quản lý, sử dụng đất. 

3. Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến thực trạng và mức độ 

ô nhiễm đất đối với các khu vực chưa có kết quả điều tra, đánh giá, phân loại ô nhiễm môi 

trường đất theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, gồm: hiện trạng môi trường (đất, 

nước); nguồn gây ô nhiễm (khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khu khai 

thác, chế biến khoáng sản; bãi chứa chất thải y tế, rác thải sinh hoạt; khu nuôi trồng, chế biến 

thủy hải sản; khu vực canh tác sử dụng nhiều phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật; kho chứa 

thuốc bảo vệ thực vật; các nguồn ô nhiễm khác); lịch sử sử dụng đất nhằm xác định nguồn ô 
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nhiễm tồn lưu; kết quả đánh giá, phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất (nếu có); kết quả 

điều tra thoái hóa đất, chất lượng đất (nếu có). 

Điều 23. Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu đã thu thập 

1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, 

số liệu, bản đồ đã thu thập. 

2. Lựa chọn thông tin và các loại bản đồ chuyên đề có thể kế thừa, sử dụng; xác định những 

thông tin cần điều tra bổ sung. 

3. Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thu thập thông tin, tài liệu điều tra. 

Điều 24. Lập kế hoạch điều tra lấy mẫu đất tại thực địa 

1. Xác định những nội dung cần điều tra thực địa: nguồn (tác nhân) gây ô nhiễm; hướng lan tỏa 

ô nhiễm; ranh giới vùng (khu vực) có nguy cơ bị ô nhiễm; phác thảo hướng tuyến lấy mẫu đất 

và mật độ, số lượng điểm lấy mẫu. 

2. Chuẩn bị bản đồ phục vụ điều tra thực địa (sau đây gọi là bản đồ kết quả điều tra): 

a) Sử dụng bản đồ nền theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư này; 

b) Chuyển các nội dung thông tin đã thu thập về nguồn, điểm ô nhiễm, cấp độ dốc hoặc địa 

hình tương đối lên bản đồ kết quả điều tra. 

3. Xác định sơ đồ mạng lưới vị trí các điểm lấy mẫu: chấm sơ bộ vị trí các điểm dự kiến lấy 

mẫu lên bản đồ điều tra. 

4. Xây dựng kế hoạch chi tiết điều tra thực địa và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho 

điều tra thực địa. 

5. Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra, khảo sát thực địa. 

Điều 25. Điều tra lấy mẫu tại thực địa 

1. Điều tra xác định nguồn gây ô nhiễm, tác nhân gây ô nhiễm, hướng lan tỏa ô nhiễm và các 

yếu tố địa hình, địa vật có liên quan, gồm: 

a) Điều tra để xác định các nguồn gây ô nhiễm đất, các tác nhân gây ô nhiễm từ các hoạt động 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; khai thác, chế biến khoáng sản; y tế; nuôi trồng, 

chế biến thủy hải sản; khu vực thâm canh cao trong sản xuất nông nghiệp và các hoạt động 

khác có thể gây ra ô nhiễm đất (nếu có). Các nguồn gây ô nhiễm đất, các tác nhân gây ô nhiễm 

đất theo quy định tại Bảng 13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Điều tra, xác định hướng lan tỏa ô nhiễm theo độ dốc địa hình (lan tỏa từ cao xuống thấp), 

theo hướng dòng chảy (từ đầu nguồn xuống cuối nguồn), theo hướng gió (từ đầu gió xuống 

cuối gió) và các tác nhân khác; 

c) Điều tra, xác định yếu tố địa hình, địa vật có khả năng ngăn cản hoặc chặn hướng lan tỏa ô 

nhiễm như đường hào, đường giao thông, triền đồi, vách núi, làng mạc, dải cây xanh, hồ nước, 

sông, suối, kênh rạch và địa hình, địa vật khác. 

Việc điều tra các nội dung theo quy định tại Khoản này chỉ thực hiện đối với các khu vực chưa 

có kết quả Điều tra, đánh giá, phân loại ô nhiễm môi trường đất theo quy định của pháp luật 

bảo vệ môi trường. 

2. Xác định ranh giới khoanh đất tại thực địa trên bản đồ kết quả điều tra: 

a) Xác định ranh giới khoanh đất theo các tiêu chí: nguồn gây ô nhiễm, địa hình, hiện trạng sử 

dụng đất, hướng lan tỏa và khả năng ngăn cản hoặc chặn hướng lan tỏa ô nhiễm; 

b) Chỉnh lý vị trí các điểm lấy mẫu đất (bùn đối với đất nuôi trồng thủy sản), mẫu nước ngoài 

thực địa; định vị xác định tọa độ điểm lấy mẫu đất. 

3. Chụp ảnh cảnh quan bề mặt khoanh đất điều tra. 

4. Mô tả thông tin về khoanh đất điều tra hoặc nhập thông tin vào bảng cơ sở dữ liệu chung 

(bản số): 

a) Vị trí, địa hình, thời tiết, tọa độ điểm lấy mẫu đất (bùn), mẫu nước; 

b) Nguồn gây ô nhiễm, hiện trạng sử dụng đất, hướng lan tỏa và khả năng ngăn cản hoặc chặn 

hướng lan tỏa ô nhiễm. 
2269



5. Lấy mẫu đất (bùn), mẫu nước; đóng gói, bảo quản mẫu và viết phiếu lấy mẫu theo quy định 

tại Phụ lục 4.4 và Phụ lục 4.5 ban hành kèm theo Thông tư này. 

6. Sao chuyển mạng lưới điểm điều tra lấy mẫu đất, ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra 

thực địa lên bản đồ kết quả điều tra. 

7. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa. 

Điều 26. Tổng hợp số liệu, xác định các điểm đất bị ô nhiễm và có nguy cơ ô nhiễm 

1. Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp: 

a) Lập danh sách khoanh đất điều tra; 

b) Tổng hợp bảng biểu số liệu phục vụ đánh giá thực trạng ô nhiễm đất. 

2. Phân tích mẫu đất, mẫu nước: 

a) Rà soát, phân loại mẫu đất, mẫu nước đã lấy; 

b) Xác định các chỉ tiêu cần phân tích; 

c) Phân tích mẫu đất (bùn), mẫu nước theo các chỉ tiêu đã lựa chọn; 

d) Thống kê kết quả phân tích mẫu đất (bùn), mẫu nước. 

3. Chuẩn bị bản đồ nền phục vụ xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm: 

a) Xác định cơ sở toán học và các yếu tố nền chung cho bản đồ đất bị ô nhiễm theo quy định tại 

Khoản 4 Điều 6 Thông tư này; 

b) Chuyển kết quả khoanh vẽ từ bản đồ kết quả điều tra (bản giấy) lên bản đồ đất bị ô nhiễm 

(bản số); 

c) Xác định và chỉnh lý các yếu tố nội dung chính của bản đồ đất bị ô nhiễm; 

d) Hoàn thiện các yếu tố cơ sở chuẩn cho bản đồ đất bị ô nhiễm. 

4. Thiết kế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin theo định 

dạng tương ứng với phân cấp bản đồ chuyên đề. Nội dung và cấu trúc dữ liệu theo quy định tại 

Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này. Các lớp thông tin thiết kế gồm: 

a) Lớp thông tin về địa hình, hiện trạng sử dụng đất, vị trí các điểm lấy mẫu đất; 

b) Lớp thông tin về nguồn gây ô nhiễm, tác nhân gây ô nhiễm, ranh giới vùng (khu vực) đất bị 

ảnh hưởng; 

c) Lớp thông tin về ô nhiễm dạng điểm (tại các điểm), ô nhiễm dạng vùng (theo ranh giới 

khoanh đất); 

d) Lớp thông tin về kết quả phân tích mẫu đất, nước; 

đ) Lớp thông tin kết quả đánh giá ô nhiễm đất. 

Điều 27. Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm 

Trình tự xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm thực hiện theo quy định tại sơ đồ 6 Phụ lục 7 ban hành 

kèm theo Thông tư này, gồm các nội dung sau: 

1. Nhập thông tin thuộc tính theo các lớp thông tin đã thiết kế tại Khoản 4 Điều 26 Thông tư 

này đến từng điểm lấy mẫu đất hoặc khoanh đất. 

2. Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá ô nhiễm đất theo quy định tại các Bảng 12, 14, 15 

và 16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Chồng xếp các lớp thông tin tại Khoản 1 Điều này để thành lập bản đồ đất bị ô nhiễm. 

4. Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập. 

5. Xác định các điểm đất bị ô nhiễm và nguy cơ ô nhiễm trên bản đồ đất bị ô nhiễm. 

6. Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ các khu vực đất bị ô nhiễm. 

Điều 28. Đề xuất định hướng quản lý sử dụng đất bền vững 

1. Cảnh báo những khu vực đất bị ô nhiễm hoặc nguy cơ ô nhiễm. 

2. Định hướng quản lý sử dụng đất bền vững. 

Điều 29. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất 

1. Xây dựng hệ thống bảng số liệu ô nhiễm đất. 

2. Phân tích, đánh giá thực trạng ô nhiễm đất. 

3. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo. 
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4. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất. 

Mục 3: ĐIỀU TRA, PHÂN HẠNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CẤP TỈNH 

Điều 30. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ 

1. Thu thập các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến nhóm đất nông nghiệp, trừ 

đất nông nghiệp khác theo quy định tại Điều 12 Thông tư này. 

2. Đánh giá lựa chọn các thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập, gồm: 

a) Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan và thời sự của các thông tin tài 

liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập; 

b) Lựa chọn thông tin, tài liệu, bản đồ chuyên đề sẽ được sử dụng. 

Điều 31. Lập kế hoạch điều tra thực địa 

1. Chuẩn bị bản đồ kết quả điều tra thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Thông tư 

này. 

2. Xác định ranh giới khoanh đất lên bản đồ kết quả điều tra, gồm: 

a) Xác định ranh giới các khoanh đất dự kiến điều tra lên bản đồ kết quả điều tra theo phương 

pháp quy định tại mục 2 Phụ lục 1.2 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra. 

Điều 32. Điều tra thực địa 

1. Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra theo các chỉ tiêu về loại đất theo mục đích sử 

dụng, thổ nhưỡng, địa hình, chế độ nước lên bản đồ kết quả điều tra. 

2. Mô tả thông tin về khoanh đất điều tra hoặc nhập thông tin vào bảng cơ sở dữ liệu chung 

(bản số), gồm: 

a) Vị trí, địa hình, thời tiết; 

b) Loại đất, địa hình, độ dày tầng đất mịn và một số thông tin khác; 

c) Chế độ nước (chế độ tưới, xâm nhập mặn, ngập úng). 

3. Chụp ảnh cảnh quan khoanh đất điều tra. 

4. Thống kê số lượng, đặc điểm khoanh đất đã điều tra ngoài thực địa. 

5. Sao lưu ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa lên bản đồ kết quả điều tra. 

6. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra nội và ngoại nghiệp. 

Điều 33. Tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu số liệu, bản đồ nội nghiệp và ngoại nghiệp 

1. Tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thực hiện theo quy định tại các Khoản 1, 

2, 3 Điều 17 Thông tư này. 

2. Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin. 

Điều 34. Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp 

Trình tự thực hiện xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp theo quy định tại Sơ đồ 7 Phụ 

lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này, gồm các nội dung sau: 

1. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai: 

a) Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai quy định tại Bảng 17 mục 

3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Nhập thông tin thuộc tính đến từng khoanh đất theo các lớp thông tin đã thiết kế tại các 

Điểm a, b, c, d và đ Khoản 3 Điều 17 Thông tư này; 

c) Chồng xếp các lớp thông tin đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước để xây dựng bản đồ đơn vị 

đất đai; 

d) Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ; 

đ) Tổng hợp tính chất, đặc điểm, diện tích của từng đơn vị bản đồ đất đai. 

2. Xác định các loại đất nông nghiệp cần đánh giá: 

a) Chồng xếp bản đồ đơn vị đất đai và lớp thông tin hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp để xác 

định hệ thống sử dụng đất nông nghiệp; 

b) Lựa chọn các loại đất theo mục đích sử dụng để phân hạng; 
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c) Xác định yêu cầu sử dụng đất cho các mục đích sử dụng cần phân hạng theo quy định tại 

Bảng 19 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp theo từng mục đích sử dụng: 

a) Đối chiếu yêu cầu sử dụng đất theo từng mục đích sử dụng với các đặc điểm của đơn vị đất 

đai trên bản đồ đơn vị đất đai để xác định hạng đất của mỗi khoanh đất; 

b) Xây dựng hệ thống chú dẫn và biên tập bản đồ phân hạng đất nông nghiệp cho từng mục 

đích sử dụng; 

Điều 35. Đánh giá mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và xây dựng 

báo cáo kết quả phân hạng đất nông nghiệp 

1. Thống kê kết quả phân hạng đất, đối chiếu kết quả phân hạng với hiện trạng sử dụng đất để 

xác định mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp. 

2. Tổng hợp các đơn vị đất đai có cùng hạng đất với cùng các mục đích sử dụng đất. 

3. Phân tích, đánh giá mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp với kết quả 

phân hạng. 

4. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo. 

5. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, phân hạng đất nông nghiệp. 

Chương 4 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI CẤP VÙNG, CẤP TỈNH LẦN TIẾP THEO 

Mục 1: ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI CẤP 

VÙNG, CẤP TỈNH 

Điều 36. Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, xác định nội dung và kế 

hoạch điều tra bổ sung thực địa 

1. Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, gồm: 

a) Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất phục vụ điều tra, đánh giá 

chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo; 

b) Kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai kỳ trước; 

c) Kết quả quan trắc, giám sát tài nguyên đất hàng năm. 

2. Đánh giá, lựa chọn các thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập bổ sung: 

a) Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan và thời sự của các thông tin tài 

liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập; 

b) Lựa chọn thông tin, tài liệu, bản đồ chuyên đề sẽ được sử dụng. 

3. Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa: 

a) Chuẩn bị bản đồ kết quả điều tra (kế thừa bản đồ kết quả điều tra kỳ trước); 

b) Xác định và chỉnh lý ranh giới các khoanh đất có sự thay đổi so với kỳ điều tra, đánh giá 

trước; xác định nội dung và các khu vực cần điều tra tại thực địa; 

c) Xác định số lượng phẫu diện, số lượng phiếu điều tra; chấm điểm đào phẫu diện lên bản đồ 

kết quả điều tra. 

Việc xác định số lượng phẫu diện, số lượng phiếu điều tra theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

Điều 37. Điều tra, khảo sát thực địa và xử lý tài liệu điều tra 

1. Điều tra lấy mẫu đất bổ sung thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư này. 

2. Điều tra bổ sung sự thay đổi tình hình sử dụng đất so với kỳ điều tra, đánh giá trước theo 

mẫu phiếu điều tra bổ sung quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ: 

a) Phân tích mẫu đất; 

b) Tổng hợp bảng biểu số liệu phục vụ xây dựng bản đồ chất lượng đất và bản đồ tiềm năng đất 

đai; 

c) Tổng hợp, xử lý phiếu điều tra; 

d) Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã điều tra. 

Điều 38. Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai 2272



1. Xây dựng bản đồ chất lượng đất: 

a) Nhập, phân cấp các thông tin thuộc tính theo kết quả điều tra bổ sung đến từng khoanh đất 

trên bản đồ chất lượng đất kỳ trước; thành lập các lớp thông tin chuyên đề về đất, địa hình, khí 

hậu, chế độ nước, độ phì nhiêu của đất, hiện trạng sử dụng đất; 

b) Chồng xếp các lớp thông tin chuyên đề để xây dựng bản đồ chất lượng đất lần tiếp theo; 

c) Chồng xếp bản đồ chất lượng đất lần tiếp theo và lớp thông tin về hiện trạng sử dụng đất để 

xác định chất lượng đất theo mục đích sử dụng; 

d) Hoàn thiện và biên tập bản đồ chất lượng đất; 

đ) In bản đồ và xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ chất lượng đất lần tiếp theo. 

2. Xây dựng bản đồ tiềm năng đất đai: 

a) Nhập, phân cấp các thông tin thuộc tính theo kết quả điều tra bổ sung đến từng khoanh đất 

trên bản đồ tiềm năng đất đai kỳ trước; thành lập các lớp thông tin chuyên đề về hiệu quả kinh 

tế (giá trị gia tăng, hiệu quả đầu tư); hiệu quả xã hội (giải quyết nhu cầu lao động; mức độ chấp 

nhận của người sử dụng đất; mức độ phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội; mức độ phù hợp với chiến lược, quy hoạch ngành); hiệu quả môi trường (tăng khả năng 

che phủ đất; duy trì bảo vệ đất; giảm thiểu thoái hóa, ô nhiễm); 

b) Chồng xếp các lớp thông tin chuyên đề và lớp thông tin chất lượng đất để xây dựng bản đồ 

tiềm năng đất đai lần tiếp theo; 

c) Chồng xếp bản đồ tiềm năng đất đai lần tiếp theo và lớp thông tin về hiện trạng sử dụng đất 

để xác định tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng; 

d) Hoàn thiện và biên tập bản đồ tiềm năng đất đai; 

đ) In bản đồ và xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ tiềm năng đất đai lần tiếp theo. 

Điều 39. Phân tích, đánh giá những thay đổi về chất lượng đất, tiềm năng đất đai so với 

kỳ trước; đề xuất bổ sung các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng 

đất bền vững 

1. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng: 

a) Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá chất lượng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 

này; 

b) Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng đất. 

2. Phân tích, đánh giá xu thế biến đổi chất lượng đất, tiềm năng đất đai so với kỳ trước: 

a) Đánh giá sự thay đổi chất lượng đất so với kỳ trước; 

b) Đánh giá sự thay đổi tiềm năng đất đai so với kỳ trước; 

c) Phân tích, đánh giá xu hướng và nguyên nhân sự thay đổi về chất lượng và tiềm năng đất đai 

so với kỳ trước. 

3. Đề xuất bổ sung các giải pháp cải tạo, bảo vệ đất, quản lý sử dụng đất: 

a) Đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp về cải tạo, bảo vệ đất, quản lý sử dụng đất đã đề 

xuất của kỳ trước; 

b) Đề xuất bổ sung các giải pháp cải tạo, bảo vệ đất, quản lý sử dụng đất phù hợp với chất 

lượng đất, tiềm năng đất đai hiện tại. 

Điều 40. Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng 

đất đai lần tiếp theo 

1. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo. 

2. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần 

tiếp theo. 

3. Nhân sao tài liệu, tổ chức hội thảo. 

4. Hoàn chỉnh tài liệu điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần tiếp theo. 

5. Nghiệm thu và bàn giao kết quả. 

Mục 2: ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM ĐẤT CẤP TỈNH 

Điều 41. Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ 2273



1. Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, gồm: 

a) Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất, thực trạng và mức độ ô 

nhiễm đất; 

b) Kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất kỳ trước; 

c) Kết quả quan trắc, giám sát tài nguyên đất hàng năm. 

2. Đánh giá lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập bổ sung: 

a) Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan và thời sự của các thông tin, tài 

liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập; 

b) Lựa chọn thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ sẽ được sử dụng. 

3. Lập kế hoạch điều tra lấy mẫu đất bổ sung tại thực địa: 

a) Chuẩn bị bản đồ kết quả điều tra: đối với khu vực đã lập bản đồ đất bị ô nhiễm thì kế thừa 

bản đồ kết quả điều tra kỳ trước; đối với các khu vực mới phát sinh thì thực hiện theo quy định 

tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 25 Thông tư này; 

b) Xác định số lượng mẫu đất, nước theo quy định tại mục 2.1.2 Phụ lục 2 Thông tư này; 

c) Xác định và chỉnh lý ranh giới các khoanh đất có sự thay đổi so với kỳ điều tra, đánh giá 

trước; xác định nội dung và các khu vực cần điều tra tại thực địa; xác định vị trí các điểm lấy 

mẫu đất, nước lên bản đồ kết quả điều tra. 

Điều 42. Điều tra lấy mẫu đất, nước bổ sung tại thực địa 

1. Đối với các khu vực đã lập bản đồ đất bị ô nhiễm kỳ trước: 

a) Điều tra xác định sự thay đổi về các nguồn gây ô nhiễm đất, hướng lan tỏa ô nhiễm, những 

yếu tố có khả năng ngăn cản hoặc chặn hướng lan tỏa ô nhiễm đất so với kỳ điều tra, đánh giá 

trước; 

b) Lấy mẫu đất, nước bổ sung (nếu có). 

2. Đối với khu vực chưa thành lập bản đồ đất bị ô nhiễm thì việc điều tra lấy mẫu bổ sung tại 

thực địa thực hiện theo quy định tại Điều 25 Thông tư này. 

3. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa. 

Điều 43. Tổng hợp thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã điều tra; xác định các điểm đất bị 

ô nhiễm và nguy cơ ô nhiễm 

1. Đối với các khu vực đã được điều tra, đánh giá ô nhiễm kỳ trước thì thực hiện theo quy định 

tại Khoản 1, 2 Điều 26 Thông tư này. 

2. Đối với các khu vực mới phát sinh ô nhiễm thì thực hiện theo quy định Điều 26 Thông tư 

này. 

Điều 44. Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm lần tiếp theo 

1. Đối với các khu vực đã được điều tra, đánh giá ô nhiễm kỳ trước, thực hiện chỉnh lý bản đồ 

đất bị ô nhiễm: 

a) Chỉnh lý lớp thông tin về ô nhiễm dạng điểm, ô nhiễm dạng vùng theo kết quả điều tra, phân 

tích mẫu đất bổ sung lên bản đồ đất bị ô nhiễm kỳ trước; 

b) Bổ sung chú dẫn (nếu có). 

2. Đối với các khu vực mới phát sinh ô nhiễm, thực hiện theo quy định tại Điều 27 Thông tư 

này. 

3. Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ đất bị ô nhiễm. 

Điều 45. Xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng ô nhiễm đất và cảnh báo các khu vực 

đất có nguy cơ bị ô nhiễm lần tiếp theo 

1. Xây dựng hệ thống bảng số liệu ô nhiễm đất. 

2. Phân tích, đánh giá thực trạng ô nhiễm đất; đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp cải tạo 

đất bị ô nhiễm kỳ trước. 

3. Cảnh báo những khu vực đất bị ô nhiễm hoặc có nguy cơ ô nhiễm mới phát sinh. 

4. Đề xuất các giải pháp, biện pháp cải tạo và bảo vệ đất. 

5. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo. 
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6. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần tiếp theo. 

Mục 3: ĐIỀU TRA PHÂN HẠNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CẤP TỈNH 

Điều 46. Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và điều tra bổ sung thực địa 

1. Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ: 

a) Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý sử dụng đất phục vụ điều tra phân 

hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo; 

b) Kết quả điều tra phân hạng đất nông nghiệp kỳ trước. 

2. Đánh giá lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập bổ sung: 

a) Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác khách quan thời sự; 

b) Lựa chọn thông tin, tài liệu, bản đồ chuyên đề sẽ được sử dụng. 

3. Xác định nội dung và kế hoạch điều tra bổ sung thực địa: 

a) Chuẩn bị bản đồ kết quả điều tra (kế thừa bản đồ kết quả điều tra kỳ trước); 

b) Xác định và chỉnh lý ranh giới khoanh đất có sự thay đổi so với kỳ điều tra, đánh giá trước; 

xác định nội dung và các khu vực cần điều tra tại thực địa. 

4. Điều tra bổ sung và rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất có sự thay đổi so với kỳ điều tra 

trước tại thực địa. 

Nội dung điều tra thực hiện theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 32 Thông tư này. 

5. Tổng hợp xử lý thông tin, tài liệu điều tra và xây dựng báo cáo kết quả điều tra. 

Điều 47. Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo 

1. Chỉnh lý các lớp thông tin chuyên đề của bản đồ phân hạng đất nông nghiệp kỳ trước; nhập, 

phân cấp các thông tin thuộc tính (đất, địa hình, khí hậu, chế độ nước, hiện trạng sử dụng đất) 

theo kết quả điều tra bổ sung đến từng khoanh đất. 

2. Xác định các loại đất nông nghiệp cần đánh giá: 

a) Xác định hệ thống sử dụng đất, loại đất theo mục đích sử dụng; 

b) Xác định yêu cầu sử dụng đất cho các mục đích sử dụng đất mới phát sinh. 

3. Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo cho từng mục đích sử dụng theo 

quy định tại Khoản 3 Điều 34 Thông tư này. 

Điều 48. Đánh giá mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và xây dựng 

báo cáo kết quả phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo 

1. Thống kê kết quả phân hạng đất, đối chiếu kết quả phân hạng với hiện trạng sử dụng đất để 

xác định mức độ phù hợp của hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp. 

2. Tổng hợp các đơn vị đất đai có cùng hạng đất với cùng các mục đích sử dụng đất. 

3. Phân tích, đánh giá sự thay đổi hạng đất so với kết quả phân hạng kỳ trước. 

4. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo. 

5. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần tiếp theo. 

Chương 5 ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI CẢ NƯỚC LẦN ĐẦU VÀ LẦN TIẾP THEO 

Điều 49. Đánh giá chất lượng đất cả nước 

1. Xây dựng bản đồ chất lượng đất: 

a) Tích hợp, tiếp biên bản đồ chất lượng đất của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1/250.000; 

b) Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ chất lượng đất của cả nước tỷ lệ 1/1.000.000; 

c) Biên tập, trình bày và in bản đồ; 

d) Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ chất lượng đất. 

2. Phân tích, đánh giá chất lượng đất cả nước: 

a) Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá chất lượng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 

này; 

b) Phân tích, đánh giá các quá trình hình thành, biến đổi chất lượng đất; 

c) Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và 

sử dụng đất đến chất lượng đất; 

d) Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất theo mục đích sử dụng đất; 
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đ) Tổng hợp đánh giá chất lượng đất lần đầu. 

Điều 50. Đánh giá tiềm năng đất đai cả nước 

1. Xây dựng bản đồ tiềm năng đất đai cả nước: 

a) Tích hợp, tiếp biên bản đồ tiềm năng đất đai của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1/250.000; 

b) Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ tiềm năng đất đai của cả nước tỷ lệ 

1/1.000.000; 

c) Biên tập, trình bày và in bản đồ; 

d) Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ tiềm năng đất đai. 

2. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cả nước: 

a) Tổng hợp hệ thống biểu đánh giá tiềm năng đất đai theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông 

tư này; 

b) Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và 

sử dụng đất đến tiềm năng đất đai; 

c) Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng đất (hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường); 

d) Phân tích, đánh giá thực trạng tiềm năng đất đai theo mục đích sử dụng đất; 

đ) Tổng hợp đánh giá tiềm năng đất đai lần đầu. 

Điều 51. Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai 

cả nước 

1. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo. 

2. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai. 

3. Xây dựng báo cáo tóm tắt. 

4. Nghiệm thu và bàn giao kết quả đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai cả nước. 

Chương 6 QUAN TRẮC GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN ĐẤT 

Điều 52. Lập kế hoạch và lấy mẫu quan trắc tài nguyên đất 

1. Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện việc quan trắc, gồm: 

a) Xác định những nội dung cần quan trắc giám sát, gồm: độ phì đất; mặn hóa, phèn hóa; xói 

mòn, rửa trôi; ô nhiễm đất; sạt lở, bồi tụ; khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; 

b) Lựa chọn các điểm lấy mẫu quan trắc; 

c) Lập sơ đồ mạng lưới các điểm lấy mẫu quan trắc lên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh; 

d) Xác định sơ bộ các tuyến quan trắc tại thực địa; 

đ) Xác định thời điểm quan trắc; 

e) Xác định phương pháp quan trắc; 

g) Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện việc quan trắc: trang thiết bị, máy móc; 

dụng cụ; vật liệu; mẫu phiếu; phương tiện; nhân lực; tài chính; 

h) Xây dựng báo cáo kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện việc quan trắc. 

2. Lấy mẫu quan trắc tài nguyên đất: 

a) Xác định vị trí điểm lấy mẫu quan trắc ngoài thực địa. Riêng đối với mẫu quan trắc xói mòn, 

rửa trôi đất, lấy tại các máng hứng xói mòn cố định; 

b) Lấy mẫu quan trắc; đóng gói và bảo quản mẫu (riêng đối với mẫu quan trắc đất bị khô hạn, 

gói kín đưa về phòng thí nghiệm phân tích ngay; đối với xói mòn lấy 01 lần/tháng mùa mưa và 

01 lần/mùa khô); 

c) Viết phiếu lấy mẫu và mô tả; 

d) Xây dựng báo cáo lấy mẫu quan trắc tài nguyên đất. 

3. Thực hiện điều tra: 

a) Đối với mẫu quan trắc đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa cần điều tra các thông số 

chỉ số khô hạn, chỉ số hoang mạc hóa, sa mạc hóa; 

b) Đối với mẫu quan trắc kết von, đá ong hóa cần đo số lượng (% thể tích bề mặt lát cắt hoặc % 

khối lượng đất), hình dạng, kích thước hạt kết von; 
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c) Đối với mẫu quan trắc các sự cố trượt, sạt lở, sụt lún đất tại vùng đồi núi; sự xói lở bờ của 

sông, suối, bờ biển và bồi tụ cửa sông, ven biển: đo đạc xác định diện tích và kích thước các 

khu vực sạt lở, bồi tụ. 

Điều 53. Tổng hợp số liệu quan trắc và cảnh báo sớm các khu vực đất bị thoái hóa, ô 

nhiễm mạnh cần giám sát 

1. Phân tích mẫu quan trắc: 

a) Rà soát, phân loại mẫu đất đã lấy; 

b) Xác định các chỉ tiêu và phương pháp phân tích theo Phụ lục 1.2 ban hành kèm theo Thông 

tư này; 

c) Thực hiện phân tích mẫu đất. 

2. Tổng hợp kết quả quan trắc: 

a) Hệ thống bảng, biểu, biểu đồ, số liệu quan trắc về độ phì đất; 

b) Hệ thống bảng, biểu, biểu đồ, số liệu quan trắc về ô nhiễm đất (kim loại nặng, hóa chất bảo 

vệ thực vật); 

c) Hệ thống bảng, biểu, biểu đồ, số liệu quan trắc về thoái hóa đất (mặn, phèn hóa; xói mòn, 

khô hạn, hoang mạc hóa; kết von, đá ong hóa); 

d) Hệ thống bảng, biểu, biểu đồ, số liệu quan trắc về các sự cố do thiên tai: trượt, sạt lở, sụt lún 

đất tại vùng đồi núi; xói lở bờ của sông, suối, bờ biển. 

3. So sánh với kết quả quan trắc của những lần trước (nếu có) để phân tích, đánh giá sự biến 

động (xu hướng biến đổi) về các chỉ tiêu: chất lượng đất (độ phì); thoái hóa đất; ô nhiễm đất; sự 

cố thiên tai. 

4. Xác định và cảnh báo sớm các khu vực đất bị thoái hóa, ô nhiễm cần giám sát (tăng mức độ 

ô nhiễm, thoái hóa hoặc nguy cơ gặp sự cố thiên tai và giảm chất lượng đất). 

5. Đề xuất giải pháp, biện pháp cần thực hiện tại những vùng, khu vực đất bị suy thoái. 

Điều 54. Xây dựng báo cáo quan trắc giám sát tài nguyên đất 

1. Tập hợp các phụ lục số liệu quan trắc đính kèm báo cáo. 

2. Biên soạn báo cáo kết quả quan trắc giám sát tài nguyên đất. 

3. Nghiệm thu và bàn giao kết quả quan trắc giám sát tài nguyên đất. 

Chương 7 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 55. Hiệu lực thi thành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016. 

Điều 56. Trách nhiệm thi hành 

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị 

thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, quyết định./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ 

tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 
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PHẦN PHỤ LỤC 

Ban hành kèm theo Thông tư số 60/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về kỹ 

thuật điều tra, đánh giá đất đai 

DANH MỤC PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Sơ đồ các bước và phương pháp thực hiện trong điều tra, đánh giá đất đai 

Phụ lục 1.1. Sơ đồ các bước thực hiện 

Sơ đồ 1: Các bước điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai 

Sơ đồ 2: Các bước điều tra, đánh giá ô nhiễm đất 

Sơ đồ 3: Các bước điều tra phân hạng đất nông nghiệp 

Phụ lục 1.2. Một số phương pháp thực hiện 

Phụ lục 2. Quy định số lượng điểm điều tra, lấy mẫu trong điều tra, đánh giá đất đai 

Phụ lục 3. Bộ chỉ tiêu phân cấp trong điều tra, đánh giá đất đai 

Phụ lục 4. Mẫu bản tả, mẫu phiếu sử dụng trong điều tra, đánh giá đất đai 
Phụ lục 4.1. Mẫu bản tả phẫu diện đất chính 

Phụ lục 4.2. Mẫu bản tả phẫu diện đất phụ 

Phụ lục 4.3. Mẫu bản tả phẫu diện đất thăm dò 

Phụ lục 4.4. Mẫu phiếu lấy mẫu đất 

Phụ lục 4.5. Mẫu phiếu lấy mẫu nước 

Phụ lục 4.6. Mẫu phiếu điều tra tình hình sử dụng đất và tiềm năng đất nông nghiệp 

Phụ lục 4.7. Mẫu phiếu điều tra tiềm năng đất phi nông nghiệp 

Phụ lục 5. Nội dung cấu trúc dữ liệu trong điều tra, đánh giá đất đai 

Phụ lục 6. Quy định về màu sắc, ký hiệu thể hiện trên bản đồ kết quả sản phẩm 

Phụ lục 7. Sơ đồ trình tự thực hiện xây dựng bản đồ trong điều tra đánh giá đất đai 

Sơ đồ 4. Trình tự xây dựng bản đồ chất lượng đất 

Sơ đồ 5. Trình tự xây dựng bản đồ tiềm năng đất đai 

Sơ đồ 6. Trình tự thực hiện xây dựng bản đồ các khu vực đất bị ô nhiễm 

Sơ đồ 7. Trình tự thực hiện xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp 

Phụ lục 8. Quy định về hệ thống mẫu biểu trong điều tra, đánh giá chất lượng đất 

Phụ lục 9. Quy định về hệ thống mẫu biểu trong điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai 

Phụ lục 10. Quy định về hệ thống mẫu biểu trong điều tra, đánh giá ô nhiễm đất 

Phụ lục 11. Quy định về hệ thống mẫu biểu trong điều tra, phân hạng đất nông nghiệp 

Phụ lục 12. Quy định về hệ thống mẫu biểu trong quan trắc giám sát tài nguyên đất 

Phụ lục 13. Hướng dẫn xây dựng nội dung báo cáo điều tra, đánh giá đất đai 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 61/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH VỀ CẤP VÀ QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về cấp và quản lý Chứng 

chỉ định giá đất. 

Chương I  QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất; cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi 

trường; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất. 

Chương II CẤP VÀ QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT 

Điều 3. Mẫu Chứng chỉ định giá đất 
1. Chứng chỉ định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất

và được áp dụng trong phạm vi cả nước. Chứng chỉ định giá đất gồm một tờ có 04 trang, trang 

bìa (trang 1 và trang 4) in nền màu nâu đỏ và trang nội dung (trang 2 và trang 3) in nền hoa văn 

trống đồng màu vàng nhạt, Chứng chỉ có kích thước 130mm x 190mm (gọi là mẫu Chứng chỉ 

định giá đất); gồm các nội dung chính như sau: 

a) Trang 1 gồm Quốc hiệu, Quốc huy và dòng chữ “CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT”, màu

nhũ vàng. 

b) Trang 2 in chữ màu đen gồm: dòng chữ “BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG”; ảnh

của học viên; “Có giá trị đến:” và “Số Chứng chỉ:”. 

Số Chứng chỉ bao gồm 07 chữ số, trong đó: 03 số đầu là số thứ tự của Chứng chỉ bắt đầu từ số 

001 đến 999, tiếp theo là số hiệu của sổ Chứng chỉ gồm 2 chữ số bắt đầu từ 01 đến 10 và năm 

cấp Chứng chỉ gồm 2 chữ số cuối của năm cấp. 

c) Trang 3 in chữ màu đen gồm: dòng chữ Quốc hiệu; “CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ ĐẤT”;

“BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG”; “Cấp cho ông/bà:”; "Ngày sinh:”; 

“Quốc tịch:”; “Số CMND/CCCD/Hộ chiếu”; “Ngày cấp”; “Nơi cấp”; “Được hành nghề tư vấn 

xác định giá đất trong phạm vi cả nước”; ngày, tháng, năm ký Chứng chỉ định giá đất; người ký 

Chứng chỉ định giá đất. 

d) Trang 4 in chữ màu trắng gồm: dòng chữ “Người được cấp Chứng chỉ định giá đất phải chấp

hành các quy định sau đây: 

1. Không được sửa chữa, tẩy xóa lên bề mặt hoặc nội dung của Chứng chỉ định giá đất;

2. Không được cho thuê, cho mượn hoặc cho các tổ chức, cá nhân khác sử dụng tên và Chứng

chỉ định giá đất của mình để thực hiện các hoạt động tư vấn xác định giá đất; 

3. Không được sử dụng vào các mục đích khác mà pháp luật không cho phép.”

2. Nội dung và hình thức cụ thể của Chứng chỉ định giá đất quy định tại Khoản 1 Điều này thực

hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm tổ chức in và quản lý mẫu Chứng chỉ định giá đất.

Điều 4. Điều kiện được cấp Chứng chỉ định giá đất 2279



Cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất phải có đủ các điều kiện sau: 

1. Có năng lực hành vi dân sự; 

2. Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan; 

3. Có trình độ chuyên môn theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất (sau đây gọi là 

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP); 

4. Có thời gian công tác theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP; 

5. Có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất theo chương trình bồi 

dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 

Điều 5. Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ định giá đất 
1. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất gồm có: 

a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm 

theo Thông tư này; 

b) Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất; 

c) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ngành hoặc chuyên ngành quy định tại Điểm c 

Khoản 2 Điều 20 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP; 

d) Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (sau đây gọi là giấy tờ tùy 

thân) của người đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất. 

đ) Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác về thời gian công tác theo mẫu quy định tại 

Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này; 

e) Hai (02) ảnh màu cỡ 4x6 cm chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị 

cấp Chứng chỉ định giá đất. 

Các loại giấy tờ quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản này là bản sao có chứng thực; trường 

hợp không có chứng thực thì người đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất phải mang bản chính để 

đối chiếu khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Văn phòng 

một cửa). 

2. Trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất thực hiện như sau: 

a) Nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất: Người đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất 

nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng một cửa hoặc gửi qua đường bưu điện đến Văn phòng 

một cửa - Bộ Tài nguyên và Môi trường; địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 1, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; 

b) Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 

17 giờ 00 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết); 

c) Việc tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng một cửa: 

Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng một cửa, công chức tiếp nhận hồ sơ có 

trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và viết giấy hẹn ngày trả kết quả cho người nộp hồ sơ đối với 

trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định; hướng dẫn bổ sung hồ sơ đối với trường hợp chưa đầy 

đủ thành phần hồ sơ theo quy định. 

Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện đến Văn phòng một cửa, công chức tiếp nhận hồ 

sơ có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và thông báo ngày trả kết quả cho người nộp hồ sơ qua 

điện thoại hoặc qua email đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định; hướng dẫn bổ sung 

hồ sơ qua điện thoại hoặc qua email đối với trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy 

định; 

d) Văn phòng một cửa gửi hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất đến Tổng cục Quản lý đất 

đai trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ theo quy 

định; 
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đ) Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối với trường hợp đủ điều kiện cấp 

Chứng chỉ định giá đất thì Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai xem xét, ký thừa ủy 

quyền (TUQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định cấp Chứng chỉ định giá đất 

trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quyết định về việc cấp 

Chứng chỉ định giá đất theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này; 

e) Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm gửi Chứng chỉ định giá đất đến Văn phòng một cửa 

trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định cấp Chứng chỉ định giá 

đất. 

3. Trình tự, thủ tục trả kết quả cấp Chứng chỉ định giá đất: 

a) Cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng một cửa 

hoặc qua đường bưu điện; 

b) Công chức trả Chứng chỉ định giá đất có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy hẹn trả 

kết quả của người đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất; hướng dẫn người đến nhận Chứng chỉ 

định giá đất ký nhận vào sổ cấp Chứng chỉ định giá đất và trao Chứng chỉ định giá đất; đối với 

trường hợp gửi qua đường bưu điện thì hướng dẫn nhân viên bưu điện ký nhận vào sổ cấp 

Chứng chỉ định giá đất; 

c) Thời gian trả kết quả cấp Chứng chỉ định giá đất: Sáng từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; 

chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, 

tết). 

Điều 6. Trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất 
1. Cá nhân được cấp đổi Chứng chỉ định giá đất đối với trường hợp Chứng chỉ đã hết thời hạn; 

được cấp lại Chứng chỉ định giá đất đối với trường hợp Chứng chỉ bị mờ, rách, nát hoặc bị mất. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất gồm có: 

a) Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban 

hành kèm theo Thông tư này; 

b) Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất trong thời hạn không quá 01 

năm tính đến ngày đề nghị cấp đổi Chứng chỉ định giá đất đối với trường hợp cấp đổi Chứng 

chỉ định giá đất (bản sao có chứng thực; trường hợp bản sao không có chứng thực thì người đề 

nghị cấp đổi Chứng chỉ định giá đất phải mang bản chính để đối chiếu); 

c) Chứng chỉ định giá đất đã cấp đối với trường hợp cấp đổi hoặc cấp lại Chứng chỉ định giá 

đất do bị mờ, rách, nát; 

d) Giấy tờ có xác nhận của cơ quan công an hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với 

trường hợp bị mất Chứng chỉ định giá đất; 

đ) Hai (02) ảnh màu cỡ 4x6 cm chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị 

cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất. 

3. Trình tự, thủ tục nhận hồ sơ và trả kết quả cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất thực hiện 

theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này. 

Điều 7. Thời hạn của Chứng chỉ định giá đất 
1. Chứng chỉ định giá đất có giá trị trong thời hạn 05 năm, trừ trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ 

định giá đất theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này. 

Đối với trường hợp cấp lại Chứng chỉ định giá đất thì thời hạn của Chứng chỉ là thời hạn còn 

lại của Chứng chỉ định giá đất đã cấp. 

2. Chứng chỉ định giá đất có giá trị pháp lý để cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất trong 

tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất quy định tại Điều 20 của Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP. 

Điều 8. Thu hồi Chứng chỉ định giá đất 
1. Chứng chỉ định giá đất bị thu hồi trong các trường hợp sau: 
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a) Sửa chữa, giả mạo hoặc gian lận về bằng cấp, giấy chứng nhận, kê khai không trung thực về 

quá trình và thời gian làm việc để đủ điều kiện cấp Chứng chỉ định giá đất quy định tại Điều 4 

của Thông tư này; 

b) Người được cấp Chứng chỉ định giá đất mất năng lực hành vi dân sự; 

c) Người được cấp Chứng chỉ định giá đất cho người khác mượn, thuê để hành nghề tư vấn xác 

định giá đất; 

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc thu hồi Chứng chỉ định giá đất căn cứ vào báo cáo kiểm tra, kết luận thanh tra của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm, bản án hoặc quyết định của Tòa án 

nhân dân đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều này, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai xem xét, 

ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thu hồi Chứng 

chỉ định giá đất theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Quyết định thu hồi Chứng chỉ định giá đất được gửi tới người bị thu hồi, cơ quan công tác của 

người bị thu hồi, đồng thời đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Quản lý đất đai; người bị thu hồi Chứng chỉ định giá đất 

có trách nhiệm nộp lại Chứng chỉ định giá đất tại Văn phòng một cửa và ký biên bản thu hồi 

Chứng chỉ định giá đất trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. 

Người bị thu hồi Chứng chỉ định giá đất không được hành nghề tư vấn xác định giá đất kể từ 

ngày quyết định thu hồi Chứng chỉ định giá đất có hiệu lực thi hành. 

4. Người bị thu hồi Chứng chỉ định giá đất có quyền khiếu nại về việc thu hồi Chứng chỉ định 

giá đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại. 

Điều 9. Kinh phí cấp Chứng chỉ định giá đất: Kinh phí phục vụ cho việc cấp, cấp đổi, cấp lại 

Chứng chỉ định giá đất sử dụng nguồn kinh phí được giao chi thường xuyên theo chức năng 

của Tổng cục Quản lý đất đai. 

Chương III  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2016. 

2. Thông tư này bãi bỏ Điều 36 của Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, 

xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. 

Điều 11. Trách nhiệm thi hành 
1. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này. 

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ định 

giá đất; định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả cấp, cấp đổi, cấp 

lại và thu hồi Chứng chỉ định giá đất trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

3. Văn phòng một cửa có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp Chứng chỉ 

định giá đất; phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai trong việc cấp, cấp đổi, cấp lại và thu hồi 

Chứng chỉ định giá đất theo quy định. 

4. Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất có trách nhiệm quản lý cá nhân hành nghề tư 

vấn xác định giá đất trong tổ chức và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua 

Tổng cục Quản lý đất đai) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm. 
5. Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./. 

   

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

Trần Hồng Hà 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ  

MÔI TRƯỜNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 75/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015 

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công 

nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu 

đất đai. 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin; hệ quy chiếu không gian và

thời gian; siêu dữ liệu; chất lượng dữ liệu; trình bày dữ liệu; trao đổi và phân phối các cơ sở dữ 

liệu thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai sau đây: 

a) Cơ sở dữ liệu địa chính;

b) Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

c) Cơ sở dữ liệu giá đất;

d) Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.

2. Đối với các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai không quy định tại Khoản 1

Điều này được thực hiện theo quy định khác của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; cơ quan chuyên môn về tài nguyên

và môi trường; công chức địa chính xã, phường, thị trấn có liên quan đến việc xây dựng, cập 

nhật, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu đất đai. 

2. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cơ sở dữ liệu đất đai là tập hợp các dữ liệu đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai

thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử. 

2. Dữ liệu đất đai bao gồm dữ liệu không gian đất đai, dữ liệu thuộc tính đất đai và các dữ liệu

khác có liên quan đến thửa đất. 

3. Dữ liệu không gian đất đai bao gồm dữ liệu không gian đất đai nền và các dữ liệu không

gian chuyên đề. 

4. Dữ liệu thuộc tính đất đai bao gồm dữ liệu thuộc tính địa chính; dữ liệu thuộc tính quy

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; dữ liệu thuộc tính giá đất; dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê 

đất đai. 

5. Các dữ liệu khác có liên quan tới thửa đất bao gồm bản ký số hoặc bản quét Giấy chứng

nhận; Sổ địa chính; giấy tờ pháp lý làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận; hợp đồng hoặc văn 

bản thực hiện các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã 

được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. 

6. Siêu dữ liệu (metadata) là các thông tin mô tả về dữ liệu.

7. Cấu trúc dữ liệu là cách tổ chức và lưu trữ dữ liệu trong máy tính.

8. Kiểu thông tin của dữ liệu là tên, kiểu giá trị và độ dài trường thông tin của dữ liệu.
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9. XML (eXtensible Markup Language - ngôn ngữ đánh dấu mở rộng) là ngôn ngữ định dạng 

mở rộng có khả năng mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau bằng một ngôn ngữ thống nhất và 

được sử dụng để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. 

10. GML (Geography Markup Language - ngôn ngữ đánh dấu địa lý) là một dạng mã hóa của 

ngôn ngữ XML để thể hiện nội dung các thông tin địa lý. 

Chương II QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI 

Điều 4. Nội dung dữ liệu không gian đất đai 
1. Dữ liệu không gian đất đai nền bao gồm: 

a) Nhóm lớp dữ liệu điểm khống chế đo đạc gồm lớp dữ liệu điểm thiên văn, điểm tọa độ quốc 

gia, điểm địa chính cơ sở, điểm địa chính, điểm khống chế đo vẽ chôn mốc cố định; lớp dữ liệu 

điểm độ cao quốc gia, điểm độ cao kỹ thuật có chôn mốc; 

b) Nhóm lớp dữ liệu biên giới, địa giới gồm lớp dữ liệu mốc biên giới, địa giới; lớp dữ liệu 

đường biên giới, địa giới; lớp dữ liệu địa phận của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 

đây gọi chung là cấp tỉnh); lớp dữ liệu địa phận của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

(sau đây gọi chung là cấp huyện); lớp dữ liệu địa phận của xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 

chung là cấp xã); 

c) Nhóm lớp dữ liệu thủy hệ gồm lớp dữ liệu thủy hệ dạng đường, lớp dữ liệu thủy hệ dạng 

vùng; 

d) Nhóm lớp dữ liệu giao thông gồm lớp dữ liệu tim đường, lớp dữ liệu mặt đường bộ, lớp dữ 

liệu ranh giới đường, lớp dữ liệu đường sắt;  

đ) Nhóm lớp dữ liệu địa danh và ghi chú gồm lớp dữ liệu điểm địa danh, điểm kinh tế, văn hóa, 

xã hội; lớp dữ liệu ghi chú. 

2. Dữ liệu không gian chuyên đề bao gồm: 

a) Nhóm lớp dữ liệu địa chính gồm lớp dữ liệu thửa đất; lớp dữ liệu tài sản gắn liền với đất; lớp 

dữ liệu đường chỉ giới và mốc giới của hành lang an toàn bảo vệ công trình, quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch giao thông và các loại quy hoạch khác có liên quan đến thửa đất theo quy định 

của pháp luật về bản đồ địa chính; 

b) Nhóm lớp dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm lớp dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh; lớp dữ liệu khu chức năng cấp tỉnh; lớp dữ liệu quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện; lớp dữ liệu khu chức năng cấp huyện; lớp dữ liệu kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp 

huyện; 

c) Nhóm lớp dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai gồm lớp dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh, 

lớp dữ liệu ranh giới khu vực tổng hợp cấp tỉnh, lớp dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, 

lớp dữ liệu ranh giới khu vực tổng hợp cấp huyện, lớp dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp xã, 

lớp dữ liệu ranh giới khu vực tổng hợp cấp xã, lớp dữ liệu kết quả điều tra kiểm kê. 

Điều 5. Nội dung dữ liệu thuộc tính đất đai 
1. Dữ liệu thuộc tính địa chính bao gồm các nhóm dữ liệu sau đây: 

a) Nhóm dữ liệu về thửa đất; 

b) Nhóm dữ liệu về đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất; 

c) Nhóm dữ liệu về tài sản gắn liền với đất; 

d) Nhóm dữ liệu về người sử dụng đất, người quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

đ) Nhóm dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất; 

e) Nhóm dữ liệu tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất; 

g) Nhóm dữ liệu về sự biến động trong quá trình sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

h) Nhóm các dữ liệu khác có liên quan tới thửa đất. 

2. Dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm các nhóm dữ liệu sau đây: 

a) Nhóm dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; 
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b) Nhóm dữ liệu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; 

c) Nhóm dữ liệu kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. 

3. Dữ liệu thuộc tính giá đất bao gồm các nhóm dữ liệu sau đây: 

a) Nhóm dữ liệu giá đất theo bảng giá đất; 

b) Nhóm dữ liệu giá đất cụ thể; 

c) Nhóm dữ liệu giá đất chuyển nhượng trên thị trường. 

4. Dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai bao gồm các nhóm dữ liệu sau đây: 

a) Nhóm dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh; 

b) Nhóm dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp huyện; 

c) Nhóm dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp xã; 

d) Nhóm dữ liệu kết quả điều tra kiểm kê. 

Điều 6. Cấu trúc và kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu đất đai 
Cấu trúc và kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu đất đai được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

Điều 7. Hệ quy chiếu không gian và thời gian áp dụng cho dữ liệu đất đai 
1. Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia, hệ độ cao quốc gia áp dụng cho dữ liệu không gian đất 

đai được thực hiện theo quy định về bản đồ địa chính hiện hành. 

2. Hệ quy chiếu thời gian: Ngày, tháng, năm theo Dương lịch; giờ, phút, giây theo múi giờ 

UTC + 07:00 (Coordinated Universal Time). 

Điều 8. Siêu dữ liệu đất đai 
1. Siêu dữ liệu đất đai bao gồm các nhóm thông tin sau đây: 

a) Nhóm thông tin mô tả siêu dữ liệu đất đai;  

b) Nhóm thông tin mô tả hệ quy chiếu tọa độ;  

c) Nhóm thông tin mô tả dữ liệu đất đai; 

d) Nhóm thông tin mô tả chất lượng dữ liệu đất đai; 

đ) Nhóm thông tin mô tả phương pháp và quy trình phân phối dữ liệu đất đai. 

2. Siêu dữ liệu đất đai được lập cho phạm vi xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã được phê duyệt 

và được cập nhật khi có biến động về dữ liệu đất đai. 

3. Siêu dữ liệu đất đai phải được mã hóa bằng XML. 

4. Cấu trúc và kiểu thông tin của siêu dữ liệu đất đai được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

Điều 9. Chất lượng dữ liệu đất đai 
1. Chất lượng dữ liệu địa chính được xác định cho từng thửa đất và phải đồng nhất thông tin 

giữa dữ liệu không gian địa chính, dữ liệu thuộc tính địa chính với hồ sơ địa chính. 

2. Chất lượng dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đồng nhất thông tin giữa dữ liệu 

không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất. 

3. Chất lượng dữ liệu giá đất được xác định cho từng thửa đất và phải thống nhất với giá đất 

theo quy định, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

4. Chất lượng dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai phải đồng nhất thông tin giữa dữ liệu không 

gian thống kê, kiểm kê đất đai với dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai. 

5. Việc thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu cơ sở dữ liệu đất đai được thực hiện theo quy định 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu nhiệm vụ, 

dự án công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường áp dụng cho quy trình xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai; về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu công trình, sản phẩm trong 

lĩnh vực đất đai. 

Điều 10. Trình bày và hiển thị cơ sở dữ liệu đất đai 
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1. Việc trình bày dữ liệu thuộc tính đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai 

về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hồ 

sơ địa chính; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thống kê, kiểm kê đất đai. 

2. Việc hiển thị dữ liệu không gian đất đai được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

Điều 11. Trao đổi, phân phối dữ liệu đất đai và siêu dữ liệu đất đai 
1. Chuẩn định dạng dữ liệu sử dụng trong trao đổi, phân phối dữ liệu đất đai được áp dụng theo 

ngôn ngữ định dạng địa lý GML. 

2. Chuẩn định dạng siêu dữ liệu sử dụng trong trao đổi, phân phối siêu dữ liệu đất đai được áp 

dụng theo ngôn ngữ định dạng mở rộng XML. 

3. Dữ liệu đất đai và siêu dữ liệu đất đai được trao đổi, phân phối dưới dạng tệp dữ liệu thông 

qua các thiết bị lưu trữ dữ liệu và các dịch vụ truyền dữ liệu. 

Lược đồ ứng dụng GML, XML áp dụng trong trao đổi, phân phối dữ liệu đất đai và siêu dữ liệu 

đất đai được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này. 

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính. 

Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp 
Đối với công trình, dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã được phê duyệt, thực hiện trước 

ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa hoàn thành thì thực hiện như sau: 

1. Các công trình, dự án có nội dung thiết kế kỹ thuật - dự toán chưa phù hợp với quy định tại 

Thông tư này và chưa được triển khai thực hiện thì chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, điều 

chỉnh bổ sung các thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định tại Thông tư này để phê 

duyệt bổ sung và tổ chức thực hiện. 

2. Các công trình, dự án đang triển khai và đã được nghiệm thu cấp đơn vị thi công thì tiếp tục 

thực hiện theo Thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt; chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, 

điều chỉnh bổ sung các thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai cho phù hợp với quy định tại 

Thông tư này để tổ chức thực hiện. 

3. Các công trình, dự án đang triển khai nhưng chưa được nghiệm thu cấp đơn vị thi công thì 

chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh bổ sung các thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai 

cho phù hợp với quy định tại Thông tư này để đơn vị thi công tiếp tục thực hiện. 

Điều 15. Trách nhiệm thực hiện 
1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này. 

2. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương triển khai thực hiện Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh 

kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./. 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Linh Ngọc 
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BỘ TÀI CHÍNH 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
Số: 18/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2015/NĐ-CP NGÀY 

13 THÁNG 04 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG 

LÚA 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Nghị định 

số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử 

dụng đất trồng lúa; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 

(sau đây viết tắt là Nghị định số 35/2015/NĐ-CP). 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn việc thu nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu theo

quy định tại Điều 5 và nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Nghị định 

số 35/2015/NĐ-CP. 

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân

nước ngoài có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

Điều 2. Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 
1. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào

mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để bảo vệ phát 

triển đất trồng lúa. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ điều kiện cụ thể

tại địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp có nghị 

quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại địa phương, trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh ban hành mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại địa phương theo từng địa bàn 

theo công thức tính quy định tại Khoản 3 Điều này. 

3. Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa = tỷ lệ phần trăm (%) (x) diện tích (x) giá của loại 

đất trồng lúa. 

Trong đó: 

a) Tỷ lệ phần trăm (%) xác định số thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa bàn của địa phương, nhưng không thấp 

hơn 50%; 

b) Diện tích là phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp ghi

cụ thể trong quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước 

sang đất phi nông nghiệp của cơ quan có thẩm quyền; 

c) Giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất đang được áp dụng tại thời điểm chuyển

mục đích sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. 
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4. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm 

kê khai số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp, tương ứng với diện tích đất chuyên 

trồng lúa nước được Nhà nước giao, cho thuê. 

5. Cơ quan tài chính căn cứ bản kê khai của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất, 

xác định và tổ chức thu khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nộp vào ngân sách cấp tỉnh, 

hạch toán mục lục ngân sách mục thu khác, tiểu mục 4914. 

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời hạn nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 

để các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện. 

Điều 3. Chính sách hỗ trợ địa phương sản xuất lúa 
1. Mức hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 

35/2015/NĐ-CP. 

Diện tích đất trồng lúa được hỗ trợ, xác định theo số liệu thống kê đất đai của các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố của năm liền kề trước 

năm phân bổ ngân sách. 

2. Nguồn và cơ chế hỗ trợ: Theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 của Nghị định số 35/2015/NĐ-

CP. 

Điều 4. Quản lý sử dụng kinh phí 
Ủy ban nhân dân các cấp sử dụng khoản tiền thu được theo quy định tại Điều 2 Thông tư này 

và kinh phí được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP để bảo 

vệ, phát triển đất trồng lúa phù hợp với điều kiện của địa phương; nội dung chi theo quy định 

tại Điều 8 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP: 

1. Quy hoạch, lập bản đồ, phân tích chất lượng hóa, lý tính các vùng đất chuyên trồng lúa nước 

có năng suất chất lượng cao định kỳ 10 năm: Căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật, các đơn vị 

lập dự toán chi trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

2. Cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại: Căn 

cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa trong từng thời kỳ được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt của địa phương, chất lượng đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn và điều kiện thực 

tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện lập phương 

án cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại cho 

cả thời kỳ và từng năm, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Căn cứ phương án cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa 

được duyệt và định mức kinh tế kỹ thuật, các đơn vị lập dự toán chi cải tạo nâng cao chất lượng 

đất trồng lúa (tăng độ dày tầng canh tác; tôn cao đất trồng lúa trũng, thấp; tăng độ bằng phẳng 

mặt ruộng; bón phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh, bón vôi; thau chua, rửa mặn đối với đất 

nhiễm phèn, mặn và các biện pháp cải tạo đất khác) trình cấp có thẩm quyền quyết định để làm 

cơ sở thực hiện. 

3. Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa 

bàn xã, ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa: quản lý đầu tư, duy tu 

bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo quy định pháp luật hiện hành. 

4. Khai hoang phục hóa đất chưa sử dụng thành đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa 

nước còn lại: mức chi theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP. 

5. Hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới 

trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm: 

a) Trường hợp hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công 

nghệ mới trong sản xuất lúa: Áp dụng Điều 12, Điều 14 Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 8 

tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông và theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối 

với hoạt động khuyến nông; 
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b) Trường hợp hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thực hiện theo Quyết định số 

62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến 

khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn và 

văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

Điều 5. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí 
1. Về lập dự toán 

a) Dự toán tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa: Hàng năm, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan, căn cứ vào kế hoạch chuyển đất 

chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn, dự kiến khoản 

thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa để tổng hợp vào dự toán thu, chi ngân sách địa phương, 

báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. 

b) Dự toán kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Nghị định 

số 35/2015/NĐ-CP: Hàng năm, căn cứ số liệu thống kê diện tích đất trồng lúa của năm liền kề 

trước năm xây dựng dự toán, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây 

dựng dự toán chi gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp gửi Sở Tài chính, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp vào dự toán chi ngân sách địa phương, gửi Bộ Tài chính, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư cùng thời gian báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm kế hoạch. 

Sau khi Thủ tướng Chính phủ giao dự toán chi bổ sung mục tiêu thực hiện chính sách hỗ trợ địa 

phương sản xuất lúa, trên cơ sở dự toán được giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp, phân bổ số kinh phí này để thực hiện các nội dung chi theo quy định tại 

Điều 4 của Thông tư này. 

2. Việc chấp hành dự toán và quyết toán 

Việc chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa thực 

hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 3 năm 2016. 

2. Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 

Riêng chính sách hỗ trợ địa phương sản xuất lúa quy định Điều 3 và chính sách hỗ trợ trực tiếp 

cho người trồng lúa quy định tại Khoản 5 Điều 4 Thông tư này thực hiện từ ngày 01 tháng 01 

năm 2016. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có 

báo cáo gửi Bộ Tài chính để kịp thời xem xét, giải quyết./. 

 

 Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Huỳnh Quang Hải 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ  

MÔI TRƯỜNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 29/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2014 

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG 

ĐẤT 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,  

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết việc lập, điều 

chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Phần I QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp

quốc gia, cấp tỉnh (gồm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), cấp huyện (gồm huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh); lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh. 

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên

và môi trường, các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia gồm: đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào

tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, dịch vụ xã hội, đất giao thông, thủy lợi, công 

trình năng lượng và công trình bưu chính, viễn thông do Trung ương quản lý. 

2. Đất phát triển hạ tầng cấp tỉnh gồm: đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo,

thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, dịch vụ xã hội, đất giao thông, thủy lợi, công trình 

năng lượng, công trình bưu chính, viễn thông và chợ do cấp tỉnh quản lý. 

3. Đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã gồm: đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và

đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, dịch vụ xã hội, đất giao thông, thủy lợi, công 

trình năng lượng, công trình bưu chính, viễn thông và chợ do cấp huyện, cấp xã quản lý. 

4. Khu chức năng sử dụng đất là khu vực đất có một hoặc nhiều loại đất được khoanh định theo

không gian sử dụng để ưu tiên sử dụng vào một hoặc một số mục đích chủ yếu đã được xác 

định theo quy hoạch. 

5. Chỉ tiêu được phân bổ là chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ từ quy hoạch, kế hoạch sử dụng

đất của cấp trên trực tiếp. 

6. Chỉ tiêu được xác định là chỉ tiêu sử dụng đất mà quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng

cấp phải xác định. 

7. Chỉ tiêu được xác định bổ sung là chỉ tiêu sử dụng đất được cấp trên trực tiếp phân bổ nhưng

địa phương được xác định thêm. 

Điều 3. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1. Chỉ tiêu sử dụng đất, mã ký hiệu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia:

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

1 Đất nông nghiệp NNP 

Trong đó: 2290



1.1 Đất trồng lúa LUA 

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 

1.2 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.3 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 

1.5 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 

1.6 Đất làm muối LMU 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 

 Trong đó:  

2.1 Đất quốc phòng CQP 

2.2 Đất an ninh CAN 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 

2.5 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia DHT 

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 

2.7 Đất danh lam thắng cảnh DDL 

2.8 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất khu công nghệ cao* KCN 

5 Đất khu kinh tế* KKT 

6 Đất đô thị* KDT 

Trong đó, *: không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên. 

2. Chỉ tiêu sử dụng đất, mã ký hiệu, loại đất được phân bổ, được xác định, được xác định bổ 

sung trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh:  

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Chỉ tiêu 

được phân 

bổ 

Chỉ tiêu 

được xác 

định 

Chỉ tiêu 

được xác 

định bổ sung 

I Loại đất     

1 Đất nông nghiệp NNP x 0 x 

 Trong đó:     

1.1 Đất trồng lúa LUA x 0 x 

 
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC x 0 x 

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK 0 x 0 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 0 x 0 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH x 0 x 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD x 0 x 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX x 0 x 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS x 0 x 

1.8 Đất làm muối LMU x 0 x 

2 Đất phi nông nghiệp PNN x 0 0 

 Trong đó:     

2.1 Đất quốc phòng CQP x 0 0 

2.2 Đất an ninh CAN x 0 0 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK x 0 0 
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2.4 Đất khu chế xuất SKT x 0 0 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 0 x 0 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0 x 0 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
SKC 0 x 0 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản 
SKS 0 x 0 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh 
DHT x x 0 

2.10 
Đất có di tích lịch sử - văn 

hóa 
DDT x x 0 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL x 0 x 

2.12 
Đất bãi thải, xử lý chất 

thải 
DRA x 0 x 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0 x 0 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0 x 0 

2.15 
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 
TSC 0 x 0 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS 0 x 0 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao 
DNG 0 x 0 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0 x 0 

2.19 

Đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng 

NTD 0 x 0 

3 Đất chưa sử dụng CSD x 0 0 

4 Đất khu công nghệ cao* KCN x 0 0 

5 Đất khu kinh tế* KKT x 0 0 

6 Đất đô thị* KDT x 0 0 

II Khu chức năng*     

1 
Khu sản xuất nông 

nghiệp 
KNN 0 x 0 

2 Khu lâm nghiệp KLN 0 x 0 

3 
Khu bảo tồn thiên nhiên 

và đa dạng sinh học 
KBT 0 x 0 

4 
Khu phát triển công 

nghiệp 
KPC 0 x 0 

5 Khu đô thị DTC 0 x 0 

6 
Khu thương mại - dịch 

vụ 
KTM 0 x 0 

7 Khu dân cư nông thôn DNT 0 x 0 

Trong đó, x: được phân bổ, được xác định, được xác định bổ sung. 

0: không được phân bổ, không được xác định, không được xác định bổ sung. 

*: không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên. 

3. Chỉ tiêu sử dụng đất, mã ký hiệu, loại đất được phân bổ, được xác định, được xác định bổ 

sung trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện:  

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu được 2292



được phân 

bổ 

được xác 

định 

xác định bổ 

sung 

I Loại đất     

1 Đất nông nghiệp NNP x 0 x 

1.1 Đất trồng lúa LUA x 0 x 

 
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC x 0 x 

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK x 0 x 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN x 0 x 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH x 0 x 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD x 0 x 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX x 0 x 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS x 0 x 

1.8 Đất làm muối LMU x 0 x 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0 x 0 

2 Đất phi nông nghiệp PNN x 0 0 

2.1 Đất quốc phòng CQP x 0 0 

2.2 Đất an ninh CAN x 0 0 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK x 0 0 

2.4 Đất khu chế xuất SKT x 0 0 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN x 0 0 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD x 0 x 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
SKC x 0 X 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản 
SKS x 0 x 

2.9 

Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

DHT x x 0 

2.10 
Đất có di tích lịch sử - văn 

hóa 
DDT x 0 0 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL x 0 x 

2.12 
Đất bãi thải, xử lý chất 

thải 
DRA x 0 x 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT x 0 x 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT x 0 0 

2.15 
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 
TSC x 0 x 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS x 0 x 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao 
DNG x 0 0 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON x 0 0 

2.19 

Đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng 

NTD x 0 x 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây SKX 0 x 0 2293



dựng, làm đồ gốm 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0 x 0 

2.22 
Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 
DKV 0 x 0 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0 x 0 

2.24 
Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối 
SON 0 x 0 

2.25 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 
MNC 0 x 0 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0 x 0 

3 Đất chưa sử dụng CSD x 0 0 

4 Đất khu công nghệ cao* KCN x 0 0 

5 Đất khu kinh tế* KKT x 0 0 

6 Đất đô thị* KDT x 0 0 

II Khu chức năng*     

1 
Khu vực chuyên trồng 

lúa nước 
KVL 0 x 0 

2 
Khu vực chuyên trồng 

cây công nghiệp lâu năm 
KVN 0 x 0 

3 Khu vực rừng phòng hộ KPH 0 x 0 

4 Khu vực rừng đặc dụng KDD 0 x 0 

5 Khu vực rừng sản xuất KSX 0 x 0 

6 
Khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp 
KKN 0 x 0 

7 
Khu đô thị - thương mại 

- dịch vụ 
KDV 0 x 0 

8 Khu du lịch KDL 0 x 0 

9 

Khu ở, làng nghề, sản 

xuất phi nông nghiệp 

nông thôn 

KON 0 x 0 

Trong đó, x: được phân bổ, được xác định, được xác định bổ sung. 

0: không được phân bổ, không được xác định, không được xác định bổ sung. 

*: không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên. 

Điều 4. Hồ sơ, biểu, mẫu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1. Hồ sơ đề nghị phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu; điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia gồm:  

a) Tờ trình;  

b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp;  

c) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;  

d) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất hoặc bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất;  

đ) Bản đồ chuyên đề (nếu có). 

2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia gồm:  

a) Tờ trình;  

b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp. 

3. Hồ sơ đề nghị phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu; điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh gồm:  

a) Tờ trình;  
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b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp (kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về việc 

thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất);  

c) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;  

d) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất hoặc bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất;  

đ) Bản đồ kế hoạch sử dụng đất;  

e) Bản đồ chuyên đề (nếu có). 

4. Hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối; điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh gồm:  

a) Tờ trình;  

b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp (kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về việc 

thông qua kế hoạch sử dụng đất);  

c) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;  

d) Bản đồ kế hoạch sử dụng đất. 

5. Hồ sơ đề nghị phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu; điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện gồm:  

a) Tờ trình;  

b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp (kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện về 

việc thông qua quy hoạch sử dụng đất);  

c) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;  

d) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất;  

đ) Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm đầu;  

e) Bản đồ chuyên đề (nếu có). 

6. Hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện gồm:  

a) Tờ trình;  

b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp;  

c) Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm.  

7. Hồ sơ đề nghị phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an 

ninh kỳ đầu gồm:  

a) Tờ trình;  

b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp. 

8. Hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối gồm:  

a) Tờ trình;  

b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp. 

9. Hệ thống biểu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất được quy định như sau:  

a) Hệ thống biểu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp quốc gia theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;  

b) Hệ thống biểu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này;  

c) Hệ thống biểu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp huyện theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này;  

d) Hệ thống biểu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh theo Phụ lục 

số 04 ban hành kèm theo Thông tư này. 

10. Hệ thống mẫu văn bản trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất được quy định như sau:  

a) Mẫu báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này;  

2295



b) Mẫu tờ trình phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất theo Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này;  

c) Mẫu quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất theo Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này;  

d) Mẫu báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo Phụ lục số 

08 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 5. Các ký hiệu và hình thức thể hiện trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy 

hoạch sử dụng đất và bản đồ kế hoạch sử dụng đất 

1. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

(sau đây gọi là bản đồ hiện trạng sử dụng đất) thể hiện các loại đất tương ứng với từng cấp 

hành chính theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này và được xây dựng theo quy định sau:  

a) Trường hợp lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất cùng với lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối hoặc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ 

cuối mà không phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thì sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất được lập từ kết quả kiểm kê đất đai;  

b) Trường hợp điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà thời điểm điều chỉnh không 

trùng với thời điểm kiểm kê đất đai thì được xây dựng trên cơ sở bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

đã được lập từ kết quả kiểm kê đất đai và kết quả điều tra bổ sung tại thời điểm điều chỉnh. 

2. Ký hiệu thể hiện loại đất, thông số màu loại đất theo chỉ tiêu sử dụng đất quy định tại Điều 3 

của Thông tư này, ký hiệu thủy hệ và các đối tượng liên quan trên bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ kế hoạch sử dụng đất thực hiện theo quy định tại 

Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất (sau đây gọi là Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT) và Phụ lục số 09 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Ký hiệu đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính các cấp, ranh giới khoanh đất; 

ký hiệu đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội; ký hiệu đường giao thông và các đối tượng liên 

quan; dáng đất; ghi chú được quy định như sau:  

a) Đối với ký hiệu hiện trạng được thể hiện theo quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo 

Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT;  

b) Đối với ký hiệu quy hoạch được thể hiện hình dáng, kích thước theo quy định tại Phụ lục số 

04 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT với các thông số màu quy định như 

sau: Số màu 203, Red 255, Green 0, Blue 0. 

4. Bố cục bản đồ, biểu đồ cơ cấu sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm 

theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT. 

5. Mẫu xác nhận và ký duyệt được quy định tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 6. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1. Việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 48 

của Luật Đất đai. 

2. Tài liệu công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm:  

a) Nghị quyết hoặc Quyết định phê duyệt;  

b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp;  

c) Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Điều 7. Lưu trữ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1. Cơ quan lưu trữ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như sau:  

a) Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia được lưu trữ 01 bộ tại Văn phòng Quốc 

hội, 01 bộ tại Văn phòng Chính phủ, 02 bộ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;  
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b) Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được lưu trữ 01 bộ tại Văn phòng Chính 

phủ, 02 bộ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, 01 bộ tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 01 bộ tại Sở 

Tài nguyên và Môi trường;  

c) Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lưu trữ 01 bộ tại Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, 01 bộ tại Sở Tài nguyên và Môi trường, 01 bộ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, 01 bộ 

tại Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

2. Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để lưu trữ phải gồm bản in trên giấy và bản dạng số 

của các tài liệu sau:  

a) Nghị quyết hoặc Quyết định phê duyệt;  

b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp;  

c) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất;  

d) Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  

đ) Bản đồ chuyên đề (nếu có). 

Phần II QUY TRÌNH LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Chương I 

QUY TRÌNH LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP 

QUỐC GIA 

Mục 1. Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia 

Điều 8. Trình tự lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia 

Việc lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia được thực hiện 

theo trình tự sau:  

1. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu;  

2. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử 

dụng đất;  

3. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai;  

4. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất;  

5. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu;  

6. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan;  

7. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai. 

Điều 9. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu 

1. Thu thập các thông tin, tài liệu:  

a) Thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi 

trường tác động đến việc sử dụng đất; tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, 

kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai;  

b) Thu thập các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất và các dự án sử dụng đất do các 

ngành, lĩnh vực xác định và đề xuất;  

c) Thu thập các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp dưới trực 

tiếp xác định;  

d) Phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu thu thập được. 

2. Điều tra, khảo sát thực địa:  

a) Xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch khảo sát thực 

địa;  

b) Điều tra, khảo sát thực địa;  

c) Chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát thực địa. 

3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu. 

4. Lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu. 

5. Hội thảo thống nhất kết quả điều tra, thông tin, tài liệu thu thập. 

6. Đánh giá, nghiệm thu. 
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Điều 10. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động 

đến việc sử dụng đất 

1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và môi trường:  

a) Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên;  

b) Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên;  

c) Phân tích hiện trạng môi trường;  

d) Đánh giá chung. 

2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội:  

a) Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội;  

b) Phân tích thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực;  

c) Phân tích tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập, tập quán có liên quan đến sử 

dụng đất;  

d) Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn;  

đ) Đánh giá chung. 

3. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất:  

a) Nước biển dâng, xâm nhập mặn;  

b) Sa mạc hóa, xói mòn, sạt lở đất. 

4. Lập bản đồ chuyên đề (nếu có). 

5. Xây dựng các báo cáo chuyên đề. 

6. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo, bản đồ chuyên đề sau hội thảo. 

7. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 11. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai 

1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai liên 

quan đến việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:  

a) Tình hình thực hiện;  

b) Phân tích, đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân;  

c) Bài học kinh nghiệm. 

2. Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất:  

a) Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất;  

b) Biến động sử dụng đất theo từng loại đất trong kỳ quy hoạch trước;  

c) Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường trong việc sử dụng đất;  

d) Phân tích, đánh giá những tồn tại và nguyên nhân. 

3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước:  

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước;  

b) Phân tích, đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân;  

c) Bài học kinh nghiệm. 

4. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai:  

a) Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực nông nghiệp;  

b) Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực phi nông nghiệp. 

5. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất. 

6. Xây dựng các báo cáo chuyên đề. 

7. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề, bản đồ sau hội thảo. 

8. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 12. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất 

1. Xác định định hướng sử dụng đất:  

a) Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội;  

b) Xây dựng quan điểm sử dụng đất;  

2298



c) Xác định định hướng sử dụng đất đến từng vùng kinh tế - xã hội, theo các chỉ tiêu sử dụng 

đất nông nghiệp, đất khu công nghiệp, đất khu kinh tế, đất đô thị, đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia. 

2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất:  

a) Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ quy hoạch sử dụng đất;  

b) Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đến 

từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và vùng kinh tế - xã hội;  

c) Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối để xác định các chỉ tiêu sử dụng đất và phân bổ đến 

từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và vùng kinh tế - xã hội. 

3. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội và môi trường:  

a) Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến nguồn thu từ việc giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;  

b) Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng bảo đảm an ninh 

lương thực quốc gia;  

c) Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đối với việc giải quyết quỹ đất ở, 

mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi 

nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất;  

d) Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến quá trình đô thị hóa và phát 

triển hạ tầng;  

đ) Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến việc tôn tạo di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hóa các dân tộc;  

e) Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng khai thác hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên; yêu cầu bảo tồn, phát triển diện tích rừng và tỷ lệ che phủ. 

4. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất:  

a) Xác định nhu cầu sử dụng các loại đất trong mỗi kỳ kế hoạch sử dụng đất 05 năm theo 

phương án quy hoạch sử dụng đất;  

b) Cân đối, phân bổ quỹ đất trong phương án quy hoạch sử dụng đất cho từng kỳ kế hoạch sử 

dụng đất 05 năm theo từng loại đất. 

5. Xác định các giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất:  

a) Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường;  

b) Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 

6. Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ. 

7. Lập bản đồ chuyên đề (nếu có). 

8. Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia gồm:  

a) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất cả nước;  

b) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất các vùng kinh tế - xã hội. 

9. Xây dựng các báo cáo chuyên đề. 

10. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề, bản đồ sau hội thảo. 

11. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 13. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 

1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch. 

2. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất:  

a) Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất nêu tại Điểm b Khoản 4 Điều 12 của Thông tư này đến từng 

đơn vị hành chính cấp tỉnh và vùng kinh tế - xã hội;  

b) Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, 

c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong kỳ kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp 

tỉnh và vùng kinh tế - xã hội;  

c) Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch đến từng đơn vị 

hành chính cấp tỉnh và từng vùng kinh tế - xã hội;  
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d) Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích quy định tại 

Điều 61 và các khoản 1, 2 Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng 

đất;  

đ) Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản 

chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo kế hoạch sử dụng đất. 

3. Xác định các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

4. Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ. 

5. Xây dựng báo cáo chuyên đề. 

6. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề. 

7. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 14. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan 

1. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp. 

2. Hoàn thiện hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ. 

3. Hoàn thiện hệ thống bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 

4. Hội thảo. 

5. Hoàn thiện báo cáo thuyết minh tổng hợp; hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ; hệ 

thống bản đồ quy hoạch sử dụng đất sau hội thảo. 

6. Lấy ý kiến góp ý nhân dân về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu:  

a) Chuẩn bị hồ sơ lấy ý kiến;  

b) Công khai thông tin về nội dung của quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 

trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

c) Xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và công khai trên cổng thông tin 

điện tử theo quy định tại Điểm b Khoản này;  

d) Chỉnh sửa, hoàn thiện phương án quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu sau 

khi lấy ý kiến góp ý của nhân dân. 

7. Dự thảo các văn bản trình duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu. 

8. Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất 

kỳ đầu. 

9. Báo cáo Chính phủ quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu; chỉnh sửa, hoàn 

thiện hồ sơ, tài liệu sau báo cáo. 

10. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 15. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai 

1. Tổ chức việc thẩm định quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu trước khi 

trình Chính phủ. 

2. Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 

để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. 

3. Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia. 

4. Đánh giá, nghiệm thu. 

5. Giao nộp sản phẩm Dự án. 

Mục 2. Quy trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

cấp quốc gia 

Điều 16. Trình tự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

cấp quốc gia 

Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia được 

thực hiện theo trình tự sau:  

1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự 

nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước;  

2. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất;  
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3. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối;  

4. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan;  

5. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai. 

Điều 17. Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều 

kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 

1. Thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu:  

a) Thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và 

môi trường tác động đến việc sử dụng đất; tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  

b) Thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất và các công trình, dự án sử 

dụng đất do các ngành, lĩnh vực xác định và đề xuất;  

c) Thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp dưới 

trực tiếp xác định;  

d) Điều tra, khảo sát thực địa. 

2. Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu và lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập bổ sung các 

thông tin, tài liệu. 

3. Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường:  

a) Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và hiện trạng môi 

trường;  

b) Phân tích, đánh giá bổ sung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội;  

c) Phân tích, đánh giá bổ sung về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất. 

4. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình quản lý, sử dụng đất:  

a) Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai 

liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  

b) Phân tích, đánh giá hiện trạng, biến động sử dụng đất. 

5. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước:  

a) Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước;  

b) Phân tích, đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân. 

6. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất. 

7. Xây dựng các báo cáo chuyên đề. 

8. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề, bản đồ sau hội thảo. 

9. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 18. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

1. Điều chỉnh định hướng sử dụng đất:  

a) Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội;  

b) Xây dựng quan điểm sử dụng đất;  

c) Xác định định hướng sử dụng đất đến từng vùng kinh tế - xã hội, theo các chỉ tiêu sử dụng 

đất nông nghiệp, đất khu công nghiệp, đất khu kinh tế, đất đô thị, đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia. 

2. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất:  

a) Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ quy hoạch sử dụng đất;  

b) Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong kỳ quy hoạch đến từng đơn vị 

hành chính cấp tỉnh và vùng kinh tế - xã hội;  

c) Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối để xác định các chỉ tiêu sử dụng đất và phân bổ đến 

từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và vùng kinh tế - xã hội. 

3. Đánh giá bổ sung tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã 

hội và môi trường. 

4. Xác định bổ sung các giải pháp thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. 
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5. Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ. 

6. Lập bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia gồm:  

a) Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cả nước;  

b) Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các vùng kinh tế - xã hội. 

7. Xây dựng các báo cáo chuyên đề. 

8. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề, bản đồ sau hội thảo. 

9. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 19. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch. 

2. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất:  

a) Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất kỳ cuối theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

nêu tại Khoản 2 Điều 18 của Thông tư này, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và 

vùng kinh tế - xã hội;  

b) Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, 

c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong kỳ kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp 

tỉnh và vùng kinh tế - xã hội;  

c) Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch 

đến từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và từng vùng kinh tế - xã hội;  

d) Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích quy định tại 

Điều 61 và các khoản 1, 2 Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng 

đất;  

đ) Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản 

chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo kế hoạch sử dụng đất. 

3. Xác định các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

4. Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ. 

5. Xây dựng báo cáo chuyên đề. 

6. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề. 

7. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 20. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan 

Việc xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan được thực hiện theo 

trình tự quy định tại Điều 14 của Thông tư này. 

Điều 21. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai 

Việc thẩm định, phê duyệt và công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch 

sử dụng đất kỳ cuối được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 15 của Thông tư này. 

Mục 3. Quy trình lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia 

Điều 22. Trình tự lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia 

Việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia đối với trường hợp không điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất được thực hiện theo trình tự sau:  

1. Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã 

hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ 

trước;  

2. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối;  

3. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan;  

4. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai. 

Điều 23. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh 

tế - xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất kỳ trước 

1. Thu thập các thông tin, tài liệu:  
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a) Thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi 

trường tác động đến việc sử dụng đất; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất kỳ trước;  

b) Thu thập các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất và các công trình, dự án sử dụng đất 

do các ngành, lĩnh vực xác định và đề xuất;  

c) Thu thập các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp dưới trực 

tiếp xác định;  

d) Điều tra, khảo sát thực địa. 

2. Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu và lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập các thông tin, 

tài liệu. 

3. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường:  

a) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và hiện trạng môi trường;  

b) Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội;  

c) Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất. 

4. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; biến động sử dụng đất:  

a) Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai;  

b) Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất. 

5. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước. 

6. Xây dựng các báo cáo chuyên đề. 

7. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề sau hội thảo. 

8. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 24. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch. 

2. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất:  

a) Tổng hợp các chỉ tiêu sử dụng đất của kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu chưa thực hiện để xem 

xét đưa vào kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối;  

b) Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất nêu tại Điểm a Khoản này và Điểm b Khoản 4 Điều 12 của 

Thông tư này đến từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và vùng kinh tế - xã hội;  

c) Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, 

c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong kỳ kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp 

tỉnh và vùng kinh tế - xã hội;  

d) Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch đến từng đơn vị 

hành chính cấp tỉnh và từng vùng kinh tế - xã hội;  

đ) Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích quy định tại 

Điều 61 và các khoản 1, 2 Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng 

đất;  

e) Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản 

chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo kế hoạch sử dụng đất. 

3. Xác định các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

4. Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ. 

5. Xây dựng báo cáo chuyên đề. 

6. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề. 

7. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 25. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan 

1. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp. 

2. Hoàn thiện hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ. 

3. Hội thảo. 

4. Hoàn thiện báo cáo thuyết minh tổng hợp; hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ sau hội 

thảo. 
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5. Lấy ý kiến góp ý nhân dân về kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối:  

a) Chuẩn bị hồ sơ lấy ý kiến;  

b) Công khai thông tin về nội dung của kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối trên cổng thông tin điện 

tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

c) Xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và công khai trên cổng thông tin 

điện tử theo quy định tại Điểm b Khoản này;  

d) Chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối sau khi lấy ý kiến góp ý của nhân dân. 

6. Dự thảo các văn bản trình duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối. 

7. Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối. 

8. Báo cáo Chính phủ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu sau 

báo cáo. 

9. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 26. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai 

Việc thẩm định, phê duyệt và công bố công khai kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia 

được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 15 của Thông tư này. 

Chương II QUY TRÌNH LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG 

ĐẤT CẤP TỈNH 

Mục 1. Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh 

Điều 27. Trình tự lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh 

Việc lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh được thực hiện theo 

trình tự quy định tại Điều 8 của Thông tư này. 

Điều 28. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu 

Việc điều tra, thu thập thông tin, tài liệu được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 9 của 

Thông tư này. 

Điều 29. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động 

đến việc sử dụng đất 

Việc phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử 

dụng đất được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 10 của Thông tư này. 

Điều 30. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai 

Việc phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 11 của 

Thông tư này. 

Điều 31. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất 

1. Xác định định hướng sử dụng đất:  

a) Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội;  

b) Xây dựng quan điểm sử dụng đất;  

c) Xác định định hướng sử dụng đất theo khu chức năng. 

2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất:  

a) Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ quy hoạch sử dụng đất;  

b) Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đã được phân bổ cho cấp tỉnh trong kỳ quy 

hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;  

c) Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong kỳ quy hoạch đến từng đơn vị 

hành chính cấp huyện;  

d) Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối để xác định các chỉ tiêu sử dụng đất nêu tại Điểm b 

và Điểm c Khoản này phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;  

đ) Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng. 

3. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội và môi trường:  
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a) Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến nguồn thu từ việc giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;  

b) Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng bảo đảm an ninh 

lương thực;  

c) Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đối với việc giải quyết quỹ đất ở, 

mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi 

nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất;  

d) Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến quá trình đô thị hóa và phát 

triển hạ tầng;  

đ) Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất việc tôn tạo di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hóa các dân tộc;  

e) Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng khai thác hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên; yêu cầu bảo tồn, phát triển diện tích rừng và tỷ lệ che phủ. 

4. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất:  

a) Xác định nhu cầu sử dụng các loại đất trong mỗi kỳ kế hoạch sử dụng đất 5 năm theo 

phương án quy hoạch sử dụng đất;  

b) Cân đối, phân bổ quỹ đất trong phương án quy hoạch sử dụng đất cho từng kỳ kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm theo từng loại đất. 

5. Xác định các giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất:  

a) Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường;  

b) Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 

6. Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ. 

7. Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 

8. Lập bản đồ chuyên đề (nếu có). 

9. Xây dựng các báo cáo chuyên đề. 

10. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo, bản đồ sau hội thảo. 

11. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 32. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 

1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch. 

2. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất:  

a) Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất nêu tại Điểm b Khoản 4 Điều 31 của Thông tư này đến từng 

đơn vị hành chính cấp huyện;  

b) Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, 

c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong kỳ kế hoạch theo từng năm và đến từng đơn 

vị hành chính cấp huyện;  

c) Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch theo từng năm và 

đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;  

d) Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích quy định tại 

Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng 

năm;  

đ) Xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, 

chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà 

ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh theo từng năm;  

e) Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản 

chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo kế hoạch sử dụng đất. 

3. Xác định các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

4. Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất. 

5. Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ. 

6. Xây dựng báo cáo chuyên đề. 
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7. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo, bản đồ sau hội thảo. 

8. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 33. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan 

1. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp. 

2. Hoàn thiện hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ. 

3. Hoàn thiện hệ thống bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

4. Hội thảo. 

5. Hoàn thiện báo cáo thuyết minh tổng hợp; hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ; hệ 

thống bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau hội thảo. 

6. Lấy ý kiến góp ý của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu:  

a) Chuẩn bị hồ sơ lấy ý kiến;  

b) Công khai thông tin về nội dung của quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 

trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;  

c) Xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và công khai trên cổng thông tin 

điện tử theo quy định tại Điểm b Khoản này;  

d) Chỉnh sửa, hoàn thiện phương án quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu sau 

khi lấy ý kiến góp ý của nhân dân. 

7. Dự thảo các văn bản trình duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu. 

8. Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất 

kỳ đầu. 

9. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu; 

chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu sau báo cáo. 

10. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 34. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai 

1. Tổ chức việc thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

2. Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, 

trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua. 

3. Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, 

trình Chính phủ phê duyệt. 

4. Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh. 

5. Đánh giá, nghiệm thu. 

6. Giao nộp sản phẩm Dự án. 

Mục 2. Quy trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

cấp tỉnh 

Điều 35. Trình tự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

cấp tỉnh 

Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh được thực 

hiện theo trình tự quy định tại Điều 16 của Thông tư này. 

Điều 36. Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều 

kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả 

thực hiện quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 

Việc điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước được thực hiện theo trình tự quy định tại 

Điều 17 của Thông tư này. 

Điều 37. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

1. Điều chỉnh định hướng sử dụng đất:  

a) Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội;  

b) Xây dựng quan điểm sử dụng đất;  
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c) Xác định định hướng sử dụng đất theo khu chức năng. 

2. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất:  

a) Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất;  

b) Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong kỳ điều chỉnh quy hoạch đến 

đơn vị hành chính cấp huyện;  

c) Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất nêu tại Điểm b 

Khoản này và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp huyện. 

3. Đánh giá bổ sung tác động đến kinh tế, xã hội, môi trường của phương án điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất. 

4. Xác định bổ sung các giải pháp thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. 

5. Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ. 

6. Lập bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. 

7. Xây dựng các báo cáo chuyên đề. 

8. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề, bản đồ sau hội thảo. 

9. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 38. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch. 

2. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất:  

a) Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất kỳ cuối theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

nêu tại Khoản 2 Điều 37 của Thông tư này và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;  

b) Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, 

c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong kỳ kế hoạch theo từng năm và đến từng đơn 

vị hành chính cấp huyện;  

c) Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch theo từng năm và 

đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;  

d) Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích quy định tại 

Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng 

năm;  

đ) Xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, 

chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà 

ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh theo từng năm;  

e) Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản 

chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo kế hoạch sử dụng đất. 

3. Xác định các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

4. Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất. 

5. Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ. 

6. Xây dựng báo cáo chuyên đề. 

7. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề, bản đồ sau hội thảo. 

8. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 39. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan 

Việc xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử 

dụng đất kỳ cuối, các tài liệu có liên quan được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 33 của 

Thông tư này. 

Điều 40. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai 

Việc thẩm định, phê duyệt và công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch 

sử dụng đất kỳ cuối được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 34 của Thông tư này. 

Mục 3. Quy trình lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh 

Điều 41. Trình tự lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh 
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Việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh đối với trường hợp không điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 22 của Thông tư này. 

Điều 42. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh 

tế, xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất kỳ trước 

Việc điều tra, thu thập thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 

và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 

được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 23 của Thông tư này. 

Điều 43. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch. 

2. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất:  

a) Tổng hợp các chỉ tiêu sử dụng đất của kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu chưa thực hiện để xem 

xét đưa vào kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối;  

b) Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất nêu tại Điểm a Khoản này và Điểm b Khoản 4 Điều 31 của 

Thông tư này đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;  

c) Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, 

c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong kỳ kế hoạch theo từng năm và đến từng đơn 

vị hành chính cấp huyện;  

d) Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch theo từng năm và 

đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;  

đ) Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích quy định tại 

Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng 

năm;  

e) Xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, 

chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà 

ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh theo từng năm;  

g) Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản 

chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo kế hoạch sử dụng đất. 

3. Xác định các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

4. Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất. 

5. Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ. 

6. Xây dựng báo cáo chuyên đề. 

7. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo, bản đồ sau hội thảo. 

8. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 44. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan 

1. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp. 

2. Hoàn thiện hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ. 

3. Hoàn thiện hệ thống bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối. 

4. Hội thảo. 

5. Hoàn thiện báo cáo thuyết minh tổng hợp; hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ; hệ 

thống bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối sau hội thảo. 

6. Lấy ý kiến góp ý của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối:  

a) Chuẩn bị hồ sơ lấy ý kiến;  

b) Công khai thông tin về nội dung của kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối trên cổng thông tin điện 

tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;  

c) Xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và công khai trên cổng thông tin 

điện tử theo quy định tại Điểm b Khoản này;  

d) Chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối sau khi lấy ý kiến góp ý của nhân dân. 

7. Dự thảo các văn bản trình duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối. 
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8. Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối. 

9. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ 

sơ, tài liệu sau báo cáo. 

10. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 45. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai 

Việc thẩm định, phê duyệt và công bố công khai kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối được thực hiện 

theo trình tự quy định tại Điều 34 của Thông tư này. 

Mục 4. Quy trình điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

Điều 46. Trình tự điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được thực hiện theo trình tự sau:  

1. Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất;  

2. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất;  

3. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan;  

4. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai. 

Điều 47. Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều 

kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả 

thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

1. Thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu:  

a) Thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và 

môi trường tác động đến việc sử dụng đất; tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng 

đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất;  

b) Thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất và các dự án sử dụng đất do 

các ngành, lĩnh vực xác định và đề xuất trong kế hoạch sử dụng đất;  

c) Thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xác định;  

d) Khảo sát thực địa, điều tra bổ sung thông tin, tài liệu. 

2. Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu và lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập bổ sung các 

thông tin, tài liệu. 

3. Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường:  

a) Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và hiện trạng môi 

trường;  

b) Phân tích, đánh giá bổ sung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội;  

c) Phân tích, đánh giá bổ sung về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất. 

4. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình quản lý, sử dụng đất; biến động sử dụng đất:  

a) Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai 

có liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất;  

b) Phân tích, đánh giá bổ sung hiện trạng và biến động sử dụng đất. 

5. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

6. Xây dựng các báo cáo chuyên đề. 

7. Hội thảo và chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo chuyên đề sau hội thảo. 

8. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 48. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 

Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 32 của 

Thông tư này. 

Điều 49. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan 

Việc xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, các tài liệu có 

liên quan được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 44 của Thông tư này. 
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Điều 50. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai 

Việc thẩm định, phê duyệt và công bố công khai điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất được thực 

hiện theo trình tự quy định tại Điều 34 của Thông tư này. 

Chương III QUY TRÌNH LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG 

ĐẤT CẤP HUYỆN 

Mục 1. Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện 

Điều 51. Trình tự lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện 

Việc lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện được thực hiện 

theo trình tự sau:  

1. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu;  

2. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử 

dụng đất;  

3. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai;  

4. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất;  

5. Lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu;  

6. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan;  

7. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai. 

Điều 52. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu 

Việc điều tra, thu thập thông tin, tài liệu được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 9 của 

Thông tư này. 

Điều 53. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động 

đến việc sử dụng đất 

Việc phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử 

dụng đất được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 10 của Thông tư này. 

Điều 54. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai 

Việc phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 11 của 

Thông tư này. 

Điều 55. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất 

1. Xác định định hướng sử dụng đất:  

a) Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội;  

b) Xây dựng quan điểm sử dụng đất;  

c) Xác định định hướng sử dụng đất theo khu chức năng. 

2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất:  

a) Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ quy hoạch sử dụng đất;  

b) Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh 

cho cấp huyện trong kỳ quy hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã;  

c) Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong kỳ quy hoạch đến từng đơn vị 

hành chính cấp xã;  

d) Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối để xác định các chỉ tiêu sử dụng đất nêu tại Điểm b 

và Điểm c Khoản này phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã;  

đ) Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng. 

3. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội và môi trường:  

a) Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến nguồn thu từ việc giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;  

b) Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng bảo đảm an ninh 

lương thực;  
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c) Đánh tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đối với việc giải quyết quỹ đất ở, mức 

độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi nghề 

nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất;  

d) Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến quá trình đô thị hóa và phát 

triển hạ tầng;  

đ) Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất việc tôn tạo di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hóa các dân tộc;  

e) Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng khai thác hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên; yêu cầu bảo tồn, phát triển diện tích rừng và tỷ lệ che phủ. 

4. Xác định các giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất:  

a) Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường;  

b) Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 

5. Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ. 

6. Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất, gồm:  

a) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;  

b) Bản đồ chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã các khu vực quy hoạch đất trồng lúa, khu 

vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 

57 của Luật Đất đai. 

7. Lập bản đồ chuyên đề (nếu có). 

8. Xây dựng các báo cáo chuyên đề. 

9. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề, bản đồ sau hội thảo. 

10. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 56. Lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu 

1. Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đã phân bổ cho cấp huyện trong năm kế hoạch và 

phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

2. Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến 

từng đơn vị hành chính cấp xã, gồm:  

a) Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện hết nhưng phải 

phù hợp với kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp huyện;  

b) Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cấp huyện. 

3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh 

vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

4. Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích quy định tại các điểm a, b, c, d và e 

Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

5. Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch đến từng đơn vị 

hành chính cấp xã. 

6. Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử dụng đất vào các 

mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi đất trong năm 

kế hoạch, bao gồm:  

a) Các dự án quy định tại Điều 61 và Khoản 1, 2 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn 

thực hiện trong năm kế hoạch;  

b) Các dự án quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện 

trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước; có văn bản chấp 

thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại;  

c) Vùng phụ cận dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông 

thôn để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh 

doanh trong năm kế hoạch đã có chủ trương bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 
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7. Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển 

nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong năm kế hoạch 

trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử dụng đất. 

8. Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản 

chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm kế hoạch sử dụng đất. 

9. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

10. Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ. 

11. Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện gồm:  

a) Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thể hiện các khu vực dự kiến chuyển mục 

đích sử dụng đất, khu vực dự kiến Nhà nước thu hồi đất trong năm kế hoạch trên nền bản đồ 

quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;  

b) Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm, 

được sử dụng một trong các loại tài liệu sau đây để thể hiện trên nền bản đồ địa chính hoặc bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã:  

Đối với các công trình, dự án xây dựng tập trung thì sử dụng hồ sơ, bản vẽ trong quá trình lập, 

phê duyệt dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư, chủ trương đầu tư;  

Đối với các khu vực tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, các khu vực nhận 

chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà có chuyển 

mục đích sử dụng đất được trích từ bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;  

Đối với các công trình, dự án theo tuyến thì sử dụng các bản đồ định hướng quy hoạch hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng tuyến. 

12. Xây dựng dự thảo báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm. 

13. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về dự thảo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp 

huyện; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền thẩm 

định. 

14. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 57. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan. 

1. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp. 

2. Hoàn thiện hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ. 

3. Hoàn thiện hệ thống bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

4. Hội thảo. 

5. Hoàn thiện báo cáo thuyết minh tổng hợp; hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ; hệ 

thống bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau hội thảo. 

6. Lấy ý kiến góp ý của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:  

a) Chuẩn bị hồ sơ lấy ý kiến;  

b) Công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin 

điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện;  

c) Tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại 

Ủy ban nhân dân cấp xã;  

d) Xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân và công khai trên cổng thông tin 

điện tử theo quy định tại Điểm b Khoản này;  

đ) Chỉnh sửa, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi lấy ý kiến góp ý của nhân 

dân. 

7. Dự thảo các văn bản trình duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

8. Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

9. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chỉnh sửa, hoàn thiện 

hồ sơ, tài liệu và trình thẩm định. 

10. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 58. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai 2312



1. Tổ chức việc thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

2. Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và trình Hội đồng nhân 

dân cấp huyện thông qua quy hoạch sử dụng đất. 

3. Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phê duyệt. 

4. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

5. Đánh giá, nghiệm thu. 

6. Giao nộp sản phẩm Dự án. 

Mục 2. Quy trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu 

của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Điều 59. Trình tự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu 

của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện theo trình tự sau:  

1. Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, 

kinh tế, xã hội; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất;  

2. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất;  

3. Lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;  

4. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan;  

5. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai. 

Điều 60. Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều 

kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất 

1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu:  

a) Thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và 

môi trường tác động đến việc sử dụng đất; tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất và tiềm năng đất đai;  

b) Thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất và các dự án sử dụng đất do 

các ngành, lĩnh vực xác định và đề xuất;  

c) Thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp xã 

xác định;  

d) Điều tra, khảo sát thực địa. 

2. Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu và lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập bổ sung các 

thông tin, tài liệu. 

3. Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội:  

a) Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và hiện trạng môi 

trường;  

b) Phân tích, đánh giá bổ sung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội;  

c) Phân tích, đánh giá bổ sung về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất. 

4. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; biến động sử dụng đất:  

a) Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai 

liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  

b) Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất. 

5. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 

6. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. 

7. Xây dựng các báo cáo chuyên đề. 

8. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề, bản đồ sau hội thảo. 

9. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 61. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2313



Việc xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện theo 

trình tự quy định tại Điều 55 của Thông tư này. 

Điều 62. Lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện 

Việc lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được 

thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 56 của Thông tư này. 

Điều 63. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan 

Việc xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử 

dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, các tài liệu có liên quan 

được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 57 của Thông tư này. 

Điều 64. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai 

Việc thẩm định, phê duyệt và công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch 

sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện theo 

trình tự quy định tại Điều 58 của Thông tư này. 

Mục 3. Quy trình lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 

Điều 65. Trình tự lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 

Việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đối với các năm còn lại được thực hiện 

theo trình tự sau:  

1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước;  

2. Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;  

3. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai. 

Điều 66. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước 

1. Thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp 

huyện. 

2. Phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm cấp huyện. 

3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước. 

4. Xây dựng báo cáo chuyên đề. 

5. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề sau hội thảo. 

6. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 67. Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 

1. Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đã phân bổ cho cấp huyện trong năm kế hoạch và 

phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

2. Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến 

từng đơn vị hành chính cấp xã gồm:  

a) Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện hết nhưng phải 

phù hợp với kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp huyện;  

b) Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cấp huyện. 

3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh 

vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

4. Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích quy định tại các điểm a, b, c, d và e 

Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

5. Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch đến từng đơn vị 

hành chính cấp xã. 

6. Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử dụng đất vào các 

mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi đất trong năm 

kế hoạch, bao gồm:  

a) Các dự án quy định tại Điều 61 và Khoản 1, 2 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn 

thực hiện trong năm kế hoạch;  
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b) Các dự án quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện 

trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước; có văn bản chấp 

thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại;  

c) Vùng phụ cận dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông 

thôn để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh 

doanh trong năm kế hoạch đã có chủ trương bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

7. Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển 

nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong năm kế hoạch 

trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử dụng đất. 

8. Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản 

chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm kế hoạch sử dụng đất. 

9. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

10. Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ. 

11. Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được thực hiện theo quy định tại 

Khoản 11 Điều 56 của Thông tư này. 

12. Xây dựng dự thảo báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm. 

13. Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm. 

14. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về dự thảo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp 

huyện; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền thẩm 

định. 

15. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 68. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai 

1. Tổ chức việc thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm. 

2. Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kế hoạch sử dụng đất hàng năm và trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. 

3. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. 

4. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 69. Quy trình lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm các quận đã có quy hoạch đô thị 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 

Quy trình lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm các quận đã có quy hoạch đô thị được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được thực hiện như sau:  

1. Trường hợp các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch đô thị phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng 

đất của quận được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thì tổ chức việc lập kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm của quận theo trình tự quy định tại các điều 56, 57 và 58 của Thông tư này;  

2. Trường hợp các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch đô thị không phù hợp với các chỉ tiêu 

sử dụng đất của quận được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thì phải điều chỉnh quy 

hoạch đô thị cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; trên cơ sở đó tổ chức việc lập kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm của quận theo trình tự quy định tại các điều 56, 57 và 58 của 

Thông tư này. 

Chương IV QUY TRÌNH LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC 

PHÒNG, ĐẤT AN NINH 

Mục 1. Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an 

ninh kỳ đầu 

Điều 70. Trình tự lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an 

ninh kỳ đầu 

Việc lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ đầu được 

thực hiện theo trình tự sau:  

1. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu;  
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2. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử 

dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ trước;  

3. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh;  

4. Lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ đầu;  

5. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan;  

6. Thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh. 

Điều 71. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu 

1. Thu thập các thông tin, tài liệu:  

a) Thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi 

trường tác động đến việc sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh; tình hình quản lý, sử dụng đất, 

biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ 

trước;  

b) Thu thập các thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh;  

c) Phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu thu thập được. 

2. Điều tra, khảo sát thực địa:  

a) Xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch khảo sát thực 

địa;  

b) Điều tra, khảo sát thực địa;  

c) Chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát thực địa. 

3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu. 

4. Lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu. 

5. Hội thảo thống nhất về các thông tin, tài liệu điều tra. 

6. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 72. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường; tình hình 

quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất 

an ninh kỳ trước 

1. Phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường:  

a) Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên và hiện trạng môi trường;  

b) Phân tích thực trạng phát triển kinh tế - xã hội;  

c) Đánh giá chung. 

2. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện quản lý nhà nước về đất quốc phòng, đất an ninh. 

3. Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh theo chu kỳ 

10 năm. 

4. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an 

ninh kỳ trước:  

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước;  

b) Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân;  

c) Bài học kinh nghiệm. 

5. Xây dựng các báo cáo chuyên đề, các bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ. 

6. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề sau hội thảo. 

7. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 73. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh 

1. Xác định định hướng sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh:  

a) Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh;  

b) Xây dựng quan điểm sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh;  

c) Xác định định hướng sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh đến từng vùng kinh tế - xã hội. 

2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh:  

a) Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong kỳ quy hoạch;  
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b) Xác định nhu cầu sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh cho từng mục đích sử dụng quy định 

tại Điều 61 của Luật Đất đai trong kỳ quy hoạch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia;  

c) Cân đối và phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh đến từng đơn vị hành 

chính cấp tỉnh và vùng kinh tế - xã hội;  

d) Xác định vị trí, diện tích đất quốc phòng, đất an ninh để giao lại cho địa phương quản lý, sử 

dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh đến kinh 

tế, xã hội, môi trường. 

4. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh:  

a) Xác định nhu cầu sử dụng đất quốc phòng, an ninh trong mỗi kỳ kế hoạch sử dụng 05 năm 

theo phương án quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh;  

b) Cân đối, phân bổ quỹ đất trong phương án quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh 

cho từng kỳ kế hoạch 05 năm. 

5. Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh. 

6. Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ. 

7. Xây dựng các báo cáo chuyên đề. 

8. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề sau hội thảo. 

9. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 74. Lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ đầu 

1. Xác định chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong kỳ kế hoạch. 

2. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ đầu:  

a) Xác định khu vực, diện tích đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh trong kỳ kế 

hoạch đã được phân bổ tại Điểm b Khoản 5 Điều 73 của Thông tư này cụ thể đến từng năm và 

phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và vùng kinh tế - xã hội;  

b) Xác định cụ thể vị trí, diện tích đất quốc phòng, đất an ninh bàn giao lại cho địa phương 

quản lý trong kỳ kế hoạch và phân bổ đến từng vùng kinh tế - xã hội và từng đơn vị hành chính 

cấp tỉnh;  

c) Xác định diện tích các loại đất chuyển sang sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh trong 

kỳ kế hoạch và phân bổ đến từng vùng kinh tế - xã hội, từng đơn vị hành chính cấp tỉnh;  

d) Xác định danh mục công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh để thực 

hiện trong kỳ kế hoạch cụ thể đến từng năm;  

đ) Xác định các giải thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh. 

3. Lập hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ. 

4. Xây dựng báo cáo chuyên đề. 

5. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề sau hội thảo. 

6. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 75. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan 

1. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp. 

2. Hoàn thiện hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ. 

3. Hội thảo. 

4. Hoàn thiện báo cáo thuyết minh tổng hợp; hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ sau hội 

thảo. 

5. Lấy ý kiến góp ý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc 

phòng, đất an ninh. 

6. Dự thảo các văn bản trình duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh. 

7. Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, 

đất an ninh. 

8. Đánh giá, nghiệm thu. 
2317



Điều 76. Thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh 

1. Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh; chỉnh sửa, hoàn thiện 

hồ sơ, tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh sau thẩm định. 

2. Trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh. 

3. Đánh giá, nghiệm thu. 

4. Giao nộp sản phẩm Dự án. 

Mục 2. Quy trình lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối 

Điều 77. Trình tự lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối 

Việc lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối được thực hiện theo trình tự 

sau:  

1. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và 

môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh; kết quả thực hiện kế hoạch 

sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ trước;  

2. Lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối;  

3. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan;  

4. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối. 

Điều 78. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh 

tế - xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh; kết 

quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ trước 

1. Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu:  

a) Thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi 

trường; tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh, biến động sử dụng đất quốc 

phòng, đất an ninh; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ trước;  

b) Điều tra, khảo sát thực địa. 

2. Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu; lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài 

liệu. 

3. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường:  

a) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, môi trường;  

b) Phân tích, đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội. 

4. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh:  

a) Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh;  

b) Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh. 

5. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ trước. 

6. Xây dựng các báo cáo chuyên đề. 

7. Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo sau hội thảo. 

8. Đánh giá, nghiệm thu. 

Điều 79. Lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối 

Việc lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối được thực hiện theo trình tự 

quy định tại Điều 74 của Thông tư này. 

Điều 80. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan 

Việc xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan được thực hiện theo 

trình tự quy định tại Điều 75 của Thông tư này. 

Điều 81. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối 

Việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối được thực 

hiện theo trình tự quy định tại Điều 76 của Thông tư này. 

Phần III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 82. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2014. 
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2. Thông tư này thay thế các Thông tư: Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 

năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, điều chỉnh và thẩm 

định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 13/2011/TT-BTNMT ngày 15 tháng 4 năm 

2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 

Điều 83. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư này. 

2. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương triển khai thực hiện Thông tư này tại địa phương. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ 

tướng Chính phủ;  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ;  

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương;  

- Văn phòng Quốc hội;  

- Văn phòng Chủ tịch nước;  

- Văn phòng Chính phủ;  

- Văn phòng Trung ương Đảng;  

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;  

- Tòa án nhân dân tối cao;  

- UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;  

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư 

pháp;  

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 

trường;  

- Các Sở Tài nguyên và Môi trường;  

- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính 

phủ;  

- Website Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

- Lưu VT, Vụ PC, TCQLĐĐ(CQHĐĐ). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hiển 
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BỘ TÀI CHÍNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 333/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016 

THÔNG TƯ 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 77/2014/TT-BTC NGÀY 16 

THÁNG 6 NĂM 2014 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2014/NĐ-CP 

NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN THUÊ 

ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước. 

Điều 1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 3 
“3. Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê 

a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm:

- Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm là đơn giá thuê 

đất trả tiền hàng năm do cơ quan tài chính xác định trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất, hệ số 

điều chỉnh giá đất, mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

ban hành. 

- Hệ số điều chỉnh giá đất, mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định giá khởi điểm là hệ số điều 

chỉnh giá đất, mức tỷ lệ phần trăm (%) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành để xác định đơn 

giá thuê đất trong trường hợp cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá. Trường hợp 

thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, 

khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt 

bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ thì căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, 

Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá 

đất, mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định giá khởi điểm. 

- Trường hợp thời hạn thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá nhỏ hơn thời hạn của loại đất 

có cùng mục đích sử dụng tại Bảng giá đất thì giá đất để xác định giá khởi điểm quy định tại 

Điểm này được xác định theo công thức sau: 

Giá đất để xác định 

giá khởi điểm 
= 

Giá đất tại Bảng giá đất 

(x) hệ số điều chỉnh giá 

đất x Thời hạn thuê đất 

Thời hạn của loại đất tại 
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Thời hạn của loại đất tại Bảng giá đất theo quy định của Chính phủ về giá đất và các văn bản 

sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

- Việc thông báo đơn giá thuê đất trúng đấu giá và số tiền thuê đất phải nộp thực hiện theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ 

sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất. 

b) Trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê: 

- Trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính 

theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; 

dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại 

thì giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là giá đất cụ thể của thời hạn thuê đất do cơ 

quan tài chính xác định trên cơ sở giá đất có cùng mục đích sử dụng tại Bảng giá đất, hệ số điều 

chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Việc điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất 

để xác định giá khởi điểm; xác định giá khởi điểm trong trường hợp thời hạn thuê đất nhỏ hơn 

thời hạn của loại đất có cùng mục đích sử dụng trong Bảng giá đất; thông báo giá trúng đấu giá 

và thu nộp tiền trúng đấu giá được thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản này. 

- Trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính 

theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung 

ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với 

các tỉnh còn lại thì giá khởi điểm là giá đất cụ thể của thời hạn thuê đất do Sở Tài nguyên và 

Môi trường xác định, chuyển cho Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương do Sở Tài chính 

làm Thường trực Hội đồng để tổ chức thẩm định. Việc thẩm định giá đất được thực hiện theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của 

Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất 

của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá 

đất. 

c) Trường hợp đấu giá thuê đất xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công 

trình xây dựng trên mặt đất) thì giá khởi điểm được xác định bằng giá khởi điểm đấu giá quyền 

sử dụng đất thuê quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này nhân (x) với mức đơn giá thuê đất 

xây dựng công trình ngầm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Điểm c 

Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. 

d) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy 

định tại Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 được xác định như sau: 

- Đối với phần diện tích đất không có mặt nước, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được 

xác định theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này. 

- Đối với phần diện tích đất có mặt nước, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được xác 

định theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này nhân (x) với mức thu cụ thể do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. 

đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy 

quyền hoặc phân cấp cho Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê 

duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê. 

e) Đối với các hồ sơ đề nghị xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 15 tháng 11 năm 2016 (ngày Nghị định số 

135/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì cơ quan đó tiếp tục chủ trì thực hiện.” 

Điều 2. Bổ sung Khoản 2a, Khoản 10, Khoản 11, Khoản 12 vào Điều 5 
1. Bổ sung Khoản 2a như sau 

“2a. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp 

pháp để thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt mà phải chuyển mục đích sử dụng đất sau khi nhận chuyển 
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nhượng và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về nộp tiền thuê đất thì việc xử lý tiền nhận 

chuyển nhượng được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này”. 

2. Bổ sung Khoản 10 như sau: 

“10. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm nhưng đã hoàn thành nghĩa vụ 

tài chính cho một số năm do được trừ số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đã ứng trước 

hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định của 

pháp luật, khi chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất còn lại và không 

thay đổi mục đích sử dụng đất thì số tiền thuê đất phải nộp được xác định như sau: 

a) Đơn giá thuê đất trả tiền một lần của thời gian thuê đất còn lại (sau khi trừ đi thời gian đã 

hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng chưa được trừ) được xác định theo quy định tại Khoản 2 

Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 

chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại. 

b) Số tiền thuê đất phải nộp được tính bằng diện tích phải nộp tiền thuê đất nhân (x) với đơn 

giá thuê đất quy định tại Điểm a Khoản này.” 

3. Bổ sung Khoản 11 như sau: 

“11. Trường hợp được gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 

Luật Đất đai năm 2013, ngoài số tiền thuê đất phải nộp theo quy định, người sử dụng đất phải 

nộp bổ sung khoản tiền trong thời gian được gia hạn như sau: 

a) Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền xác định đơn giá thuê đất theo quy định của pháp luật thì khoản tiền người sử dụng 

đất phải nộp bổ sung được xác định bằng với số tiền thuê đất phải nộp một năm tính cho diện 

tích có thu tiền thuê đất nhân (x) với thời gian được gia hạn. 

b) Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nhưng cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền chưa xác định đơn giá thuê đất hoặc thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì 

khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung được xác định bằng (=) giá đất có cùng mục 

đích quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất nhân (x) với mức tỷ lệ phần 

trăm (%) tính đơn giá thuê đất nhân (x) với diện tích tính tiền thuê đất nhân (x) với thời gian 

được gia hạn tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian sử 

dụng đất. 

c) Khoản tiền phải nộp bổ sung theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này thực hiện thu một 

lần trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản gia hạn thời 

gian sử dụng đất. Trường hợp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và đưa đất vào sử 

dụng khi chưa hết thời gian được gia hạn thì số tiền đã nộp tương ứng với thời gian được gia 

hạn còn lại được xác định là khoản nộp thừa và được xử lý theo quy định của pháp luật về quản 

lý thuế. Việc xác định thời điểm đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ thực hiện dự án thực hiện 

theo hướng dẫn của cơ quan tài nguyên và môi trường. 

d) Cơ quan thuế căn cứ văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn thời 

gian sử dụng đất để xác định và thông báo số tiền người sử dụng đất phải nộp quy định tại 

Điểm a, Điểm b Khoản này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản gia hạn thời 

gian sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” 

4. Bổ sung Khoản 12 như sau: 

“12. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm 

tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư mà không thuộc đối tượng được gia 

hạn thời gian sử dụng đất hoặc thuộc đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất nhưng 

không làm thủ tục để được gia hạn hoặc đã hết thời gian được gia hạn sử dụng đất theo quy 

định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 nhưng vẫn không đưa đất vào sử dụng 

và Nhà nước chưa có quyết định thu hồi đất; ngoài số tiền thuê đất phải nộp theo quy định, 

người sử dụng đất phải nộp bổ sung khoản tiền như sau: 
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a) Trường hợp không thuộc đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất hoặc thuộc đối tượng 

được gia hạn thời gian sử dụng đất nhưng không làm thủ tục để được gia hạn: 

- Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

xác định đơn giá thuê đất theo quy định của pháp luật thì khoản tiền người sử dụng đất phải 

nộp bổ sung trong thời gian không đưa đất vào sử dụng được xác định theo số tiền thuê đất phải 

nộp hàng năm. 

- Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa 

xác định đơn giá thuê đất hoặc thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì khoản tiền 

người sử dụng đất phải nộp bổ sung trong thời gian không đưa đất vào sử dụng được xác định 

theo số tiền thuê đất phải nộp hàng năm. Số tiền thuê đất phải nộp hàng năm được xác định 

bằng (=) giá đất có cùng mục đích sử dụng tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá 

đất nhân (x) với mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất nhân (x) với diện tích tính thu 

tiền thuê đất. 

- Thời gian không đưa đất vào sử dụng được tính từ thời điểm được Nhà nước cho thuê đất đến 

thời điểm Nhà nước có quyết định thu hồi đất sau khi trừ đi thời gian tương ứng với thời gian 

xây dựng cơ bản được miễn tối đa không quá 03 (ba) năm (đối với trường hợp được Nhà nước 

cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014) và không quá 02 (hai) năm (đối với trường hợp 

được Nhà nước cho thuê đất từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau). 

b) Trường hợp được gia hạn thời gian sử dụng đất nhưng khi hết thời gian gia hạn Nhà nước 

chưa có quyết định thu hồi đất thì số tiền phải nộp bổ sung của thời gian không đưa đất vào sử 

dụng được xác định theo quy định tại Điểm a Khoản này. Thời gian không đưa đất vào sử dụng 

được xác định theo quy định tại Điểm a Khoản này trừ (-) đi thời gian gia hạn đã nộp tiền bổ 

sung theo quy định tại Khoản 11 Điều này. 

c) Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán có văn bản gửi cơ quan 

thuế về việc người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng 

hoặc chậm tiến độ sử dụng đất thì cơ quan thuế phối hợp với cơ quan tài nguyên và môi trường 

xác định và thông báo khoản tiền phải nộp quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này cùng với kỳ 

thông báo nộp tiền thuê đất hàng năm theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 7 Thông tư này 

cho đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất theo quy 

định của pháp luật đất đai. 

d) Trường hợp người sử dụng đất có văn bản đề nghị trả lại đất theo quy định của pháp luật đất 

đai thì không phải nộp khoản tiền bổ sung quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này từ thời điểm 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được văn bản đề nghị trả lại đất đến thời điểm có quyết 

định thu hồi đất.” 

Điều 3. Bổ sung Khoản 4, Khoản 4a vào Điều 6 
1. Bổ sung Khoản 4 như sau: 

“4. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nhưng đã hoàn thành 

nghĩa vụ tài chính cho một số năm do được khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đã 

ứng trước hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền thuê đất phải nộp theo 

quy định của pháp luật, khi chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của 

mình trên đất gắn liền với đất thuê theo quy định của pháp luật thì người nhận chuyển nhượng 

được kế thừa và tiếp tục được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc tiền nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất còn lại tương ứng với thời gian đã thực hiện quy đổi nhưng chưa 

được trừ hết vào số tiền thuê đất phải nộp.” 

2. Bổ sung Khoản 4a vào Điều 6 như sau: 

“4a. Trường hợp dự án đầu tư (được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình 

thức đấu giá theo quy định của Luật Đất đai năm 2013) có hình thức sử dụng đất hỗn hợp (giao 

đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất) mà nhà đầu tư tự 

nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thì việc khấu trừ tiền bồi thường, giải 
2323



phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được tính 

theo từng loại diện tích. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của phần diện tích đất sử 

dụng vào mục đích công cộng được giao đất không thu tiền sử dụng đất được phân bổ vào các 

phần diện tích đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo tỷ lệ diện tích của từng phần 

trong tổng diện tích phải thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện khấu trừ 

theo quy định; số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu 

tư của dự án. 

Không thực hiện phân bổ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng quy định tại Khoản này vào tiền 

thuê đất của phần diện tích xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình 

xây dựng trên mặt đất) hoặc của phần ngầm công trình xây dựng trên mặt đất mà có phần diện 

tích xây dựng công trình ngầm vượt ra ngoài phần diện tích đất trên bề mặt. 

Ví dụ: 
Dự án khu đô thị A có tổng diện tích đất là 100ha; trong đó: đất giao có thu tiền sử dụng đất là 

50ha, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê là 30ha, đất sử dụng vào mục 

đích công cộng được giao đất không thu tiền sử dụng đất là 20ha. Tổng chi phí bồi thường, 

giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được 

khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án theo quy định là 1.000 

tỷ đồng; số tiền sử dụng đất phải nộp của phần diện tích đất giao có thu tiền sử dụng đất là 

800 tỷ đồng, số tiền thuê đất phải nộp một lần là 350 tỷ đồng. Việc phân bổ số tiền bồi thường, 

giải phóng mặt bằng và thực hiện khấu trừ cụ thể như sau: 

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tính cho 01ha đất của dự án là 1.000 tỷ đồng: 100ha 

= 10 tỷ đồng/ha; theo đó: 

+ Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của phần diện tích đất được giao đất có thu tiền sử 

dụng đất: 10 tỷ đồng/ha x 50 ha = 500 tỷ đồng. 

+ Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của phần diện tích đất được thuê trả tiền một lần 

cho cả thời gian thuê: 10 tỷ đồng/ha x 30 ha = 300 tỷ đồng. 

+ Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của phần diện tích đất sử dụng vào mục đích công 

cộng được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất: 10 tỷ đồng/ha x 20 ha = 200 tỷ đồng. 

- Phân bổ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của phần diện tích đất sử dụng vào mục 

đích công cộng (200 tỷ đồng) vào các phần diện tích còn lại như sau: 

+ Phân bổ cho diện tích giao đất có thu tiền sử dụng đất: 

50ha 
x 200 tỷ đồng = 125 tỷ đồng 

(50ha+30ha) 

+ Phân bổ cho diện tích cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê: 

30ha 
x 200 tỷ đồng = 75 tỷ đồng 

(50ha+30ha) 

- Việc khấu trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tương ứng với từng loại diện tích như 

sau: 

+ Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án phân bổ cho phần diện tích đất tính thu 

tiền sử dụng đất và được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp: 500 tỷ đồng + 125 tỷ đồng = 

625tỷ đồng; số tiền sử dụng đất còn phải nộp: 800 tỷ đồng - 625 tỷ đồng = 175 tỷ đồng. 

+ Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án phân bổ cho phần diện tích tính thu tiền 

thuê đất và được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp: 300 tỷ đồng + 75 tỷ đồng = 375 tỷ đồng. 

Do số tiền thuê đất phải nộp là 350 tỷ đồng nên chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của 

dự án phân bổ cho phần diện tích tính thu tiền thuê đất còn lại chưa được khấu trừ hết là 25 tỷ 

đồng được tính vào vốn đầu tư của dự án.” 

Điều 4. Sửa đổi Khoản 2 và bổ sung Khoản 3 vào Điều 8 
1. Sửa đổi Khoản 2 như sau: 
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“2. Đối với các dự án thuê đất trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành 

mà tại một trong ba loại giấy tờ sau đây: Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết 

định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, ban hành, ký 

kết có quy định đơn giá thuê đất và có ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất theo các quy 

định về đơn giá thuê đất của Bộ Tài chính tại một trong các Quyết định: Quyết định số 210A-

TC/VP ngày 01 tháng 4 năm 1990, Quyết định số 1417/TC/TCĐN ngày 30 tháng 12 năm 1994, 

Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24 tháng 02 năm 1998, Quyết định số 189/2000/QĐ-

BTC ngày 24 tháng 11 năm 2000, Quyết định số 1357TC/QĐ-TCT ngày 30 tháng 12 năm 1995 

thì việc điều chỉnh đơn giá thuê đất được thực hiện như sau: 

a) Đối với dự án đầu tư mà tại một trong ba loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép 

đầu tư), Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, 

ban hành, ký kết có quy định đơn giá thuê đất và nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê theo các 

quy định về đơn giá cho thuê đất của Bộ Tài chính nêu trên hoặc đã thực hiện cấp đổi Giấy 

chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư) hoặc thay đổi lại mẫu Hợp đồng thuê đất do quy định về 

thủ tục hành chính mà tại các giấy tờ được cấp đổi không còn nội dung ghi nguyên tắc điều 

chỉnh đơn giá thuê đất nhưng mục đích sử dụng đất không thay đổi; đến ngày Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành chưa thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính 

phủ và không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư này thì cơ quan 

thuế báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất tương ứng với 

mỗi chu kỳ điều chỉnh theo nguyên tắc sau mỗi chu kỳ ổn định 5 năm tăng 15% so với chu kỳ 

trước đó. 

b) Đối với các trường hợp quy định tại Điểm a nêu trên đã thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê 

đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, Nghị định 

số 121/2010/NĐ-CP và không thay đổi mục đích sử dụng đất, khi đến các kỳ điều chỉnh đơn 

giá thuê đất tiếp theo thì cơ quan thuế báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết mức điều chỉnh 

đơn giá thuê đất nhưng không vượt quá mức tỷ lệ (%) điều chỉnh đơn giá thuê đất đã được quy 

định tại một trong ba loại giấy tờ nêu trên so với đơn giá thuê đất đã được điều chỉnh của kỳ ổn 

định trước đó đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. Việc điều chỉnh đơn giá thuê đất từ ngày 01 

tháng 01 năm 2016 thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 15 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP 

(được bổ sung tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP) và quy định tại Khoản 3 

Điều này.” 

2. Bổ sung Khoản 3 như sau: 

“3. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp 

luật trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 mà đơn giá cho thuê đất xác định theo quy định tại một 

trong các Quyết định: Quyết định số 210A-TC/VP ngày 01 tháng 4 năm 1990, Quyết định số 

1417/TC/TCĐN ngày 30 tháng 12 năm 1994, Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC ngày 24 tháng 

02 năm 1998, Quyết định số 189/2000/QĐ-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2000, Quyết định số 

1357TC/QĐ-TCT ngày 30 tháng 12 năm 1995 của Bộ Tài chính nhưng tất cả ba loại giấy tờ là 

Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư), Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất do cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, ban hành, ký kết không ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá 

thuê đất và đang sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đã ghi tại quyết định, hợp đồng cho 

thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì việc xác định và thu nộp tiền thuê đất cho 

thời hạn thuê đất còn lại (không bao gồm trường hợp đã được gia hạn thời gian thuê đất) được 

thực hiện như sau: 

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015: Nộp tiền thuê đất hàng năm 

theo đơn giá thuê đất đã được xác định theo đúng quy định hoặc đã tạm tính theo chính sách và 

giá đất tại thời điểm ban hành Thông báo tạm nộp tiền thuê đất và thực hiện quyết toán số tiền 

thuê đất theo số đã xác định hoặc đã tạm nộp. Trường hợp đang tạm nộp tiền thuê đất theo 
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chính sách và giá đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 hoặc chưa xác định lại đơn giá thuê đất 

theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì phải điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo 

quy định pháp luật từng thời kỳ để truy thu số tiền thuê đất phải nộp và không phải nộp tiền 

chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

b) Đơn giá thuê đất tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2016 được xác định trên cơ sở đơn giá 

thuê đất xác định tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2006 theo quy định tại Nghị định số 

142/2005/NĐ-CP, số chu kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến 

ngày 01 tháng 01 năm 2016 là 02 chu kỳ, mức điều chỉnh đơn giá thuê đất của mỗi chu kỳ tăng 

15% so với đơn giá thuê đất của kỳ ổn định trước đó. Đơn giá thuê đất được ổn định 05 năm kể 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, khi đến kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất của kỳ tiếp theo của thời 

gian thuê đất còn lại thực hiện điều chỉnh tăng 15% so với đơn giá thuê đất của kỳ ổn định 

trước đó. 

c) Trường hợp đơn giá thuê đất xác định tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2016 theo quy 

định tại Điểm b Khoản này cao hơn đơn giá thuê đất đã xác định theo quy định tại Điều 4 Nghị 

định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ thì người thuê đất có văn 

bản đề nghị cơ quan thuế tiếp tục nộp tiền thuê đất hàng năm cho thời gian còn lại của chu kỳ 

ổn định theo đơn giá thuê đất đã được xác định. Khi đến kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất của kỳ 

tiếp theo của thời gian thuê đất còn lại thực hiện điều chỉnh tăng 15% so với đơn giá thuê đất 

của kỳ ổn định trước đó. 

d) Trường hợp đã điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 15 và 

khoản 2, Khoản 4 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP và đang trong chu kỳ ổn định đơn giá 

thuê đất mà đơn giá thuê đất thấp hơn đơn giá thuê đất xác định theo quy định tại Điểm b 

Khoản này thì người thuê đất tiếp tục nộp tiền thuê đất hàng năm cho thời gian còn lại của chu 

kỳ ổn định theo đơn giá thuê đất đã được xác định. Khi đến kỳ điều chỉnh đơn giá thuê đất của 

kỳ tiếp theo của thời gian thuê đất còn lại thực hiện điều chỉnh tăng 15% so với đơn giá thuê 

đất của kỳ ổn định trước đó. 

đ) Trường hợp đã điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 15 và 

Khoản 2, Khoản 4 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP và đang trong chu kỳ ổn định đơn giá 

thuê đất mà đơn giá thuê đất cao hơn đơn giá thuê đất xác định theo quy định tại Điểm b Khoản 

này và cơ quan thuế đã ban hành Thông báo nộp tiền thuê đất của năm 2016, nếu người thuê 

đất có văn bản đề nghị thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định 

tại Điểm b Khoản này cho thời gian còn lại của chu kỳ tính từ thời điểm cơ quan thuế nhận 

được văn bản của người thuê đất. Người thuê đất nộp tiền thuê đất của năm 2016 theo Thông 

báo của cơ quan thuế đã ban hành theo quy định. 

e) Trường hợp doanh nghiệp thuê đất đã thực hiện cổ phần hóa hoặc chuyển đổi mô hình hoạt 

động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp được kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ về đất 

đai trong đó bao gồm cả thời hạn thuê đất còn lại và không thay đổi mục đích sử dụng đất trước 

ngày Nghị định số 135/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì việc xác định và thu nộp tiền thuê 

đất cho thời gian thuê đất còn lại tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 được thực hiện theo quy 

định tại Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản này.” 

Điều 5. Sửa đổi Khoản 4, Khoản 5 và bổ sung Khoản 8 vào Điều 12 
1. Sửa đổi Khoản 4 như sau: 

“4. Dự án đang hoạt động và đang thực hiện nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm trước 

ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành không thuộc đối tượng được miễn, 

giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; nay thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt 

nước theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thì được thực hiện miễn, giảm cho thời gian ưu đãi 

còn lại (nếu còn) theo đề nghị của chủ đầu tư tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị 

được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.” 

2. Sửa đổi Khoản 5 như sau: 
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“5. Người được Nhà nước cho thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi 

làm các thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất; cụ thể như sau: 

a) Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng người được Nhà nước cho 

thuê đất không làm thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất theo quy 

định của pháp luật. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian 

chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất. 

b) Trường hợp khi nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất đã hết thời gian được miễn, giảm 

theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thì không được miễn, giảm 

tiền thuê đất; nếu đang trong thời gian được miễn, giảm tiền thuê đất thì chỉ được miễn, giảm 

tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn, giảm 

tiền thuê đất; trừ các trường hợp quy định tại Điểm c Khoản này. 

c) Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất không gắn với dự án đầu tư và 

thuê đất mới quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ 

sung tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP) và nộp đủ hồ sơ hợp lệ trước ngày 01 

tháng 7 năm 2017 thì thời điểm được miễn, giảm tiền thuê đất được xác định như sau: 

- Tính từ thời điểm phải chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai đối với 

trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. 

- Tính từ thời điểm bắt đầu được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất 

đai đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. 

- Tính từ thời điểm phải nộp tiền thuê đất đối với trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 

Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. 

- Tính từ thời điểm quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực đối với trường 

hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. 

Trường hợp các đối tượng nêu trên nộp đủ hồ sơ hợp lệ từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 trở đi thì 

chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại (nếu còn).” 

3. Bổ sung Khoản 8 như sau: 

“8. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nhưng phải tạm ngừng 

hoạt động dự án từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 (ngày Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi 

hành) trở về sau do các nguyên nhân bất khả kháng quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ hoặc quy định của pháp luật đầu tư 

thì được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do 

nguyên nhân bất khả kháng gây ra như sau: 

a) Thời gian được miễn tiền thuê đất là thời gian tạm ngừng hoạt động theo xác nhận của cơ 

quan đăng ký đầu tư. 

b) Số tiền thuê đất được miễn được xác định bằng với số tiền thuê đất phải nộp nếu không bị 

ngừng hoạt động do nguyên nhân bất khả kháng tương ứng với thời gian tạm ngừng hoạt động. 

c) Căn cứ hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất, cơ quan thuế phối hợp với cơ quan đăng ký đầu tư, 

cơ quan tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường và các cơ quan liên quan (trong trường 

hợp cần thiết) thực hiện kiểm tra, xác định cụ thể thời gian tạm ngừng hoạt động để ban hành 

quyết định miễn tiền thuê đất theo thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP.” 

Điều 6. Bổ sung Điều 12a 
“Điều 12a. Miễn, giảm tiền thuê đất đối với một số trường hợp 

1. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trước ngày 27 tháng 12 

năm 2015 thuộc đối tượng được ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 

108/2006/NĐ-CP nhưng nay không thuộc danh mục địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc được 

hưởng mức ưu đãi thấp hơn theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì tiếp tục được 

hưởng mức ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật trước ngày 27 tháng 

12 năm 2015 cho thời gian ưu đãi còn lại (nếu còn). 
2327



2. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trước ngày 27 tháng 12 

năm 2015 không thuộc đối tượng được ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Nghị 

định số 108/2006/NĐ-CP nhưng nay thuộc danh mục địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy 

định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất theo 

quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP cho thời gian 

ưu đãi còn lại (nếu còn) tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất 

theo quy định. Quy định này không áp dụng đối với dự án quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 

2 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2014 được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 

(ngày Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành). 

3. Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên (trừ dự án kinh doanh nhà ở 

thương mại; dự án khai thác tài nguyên khoáng sản; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch 

vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ 

sản xuất ô tô) và các dự án khác không thuộc đối tượng được ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất 

theo pháp luật đất đai) nếu thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể 

từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định 

chủ trương đầu tư thì được miễn tiền thuê đất cụ thể như sau: 

a) Mức miễn tiền thuê đất là 11 năm nếu không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; 15 năm nếu thuộc 

lĩnh vực ưu đãi đầu tư; toàn bộ thời gian thuê đất nếu thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư. 

Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định của 

pháp luật về đầu tư. 

b) Thời gian miễn tiền thuê đất tính từ thời điểm cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị được 

miễn tiền thuê đất của chủ đầu tư. Số tiền thuê đất được miễn được xác định theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 15 Thông tư này. Chủ đầu tư phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật 

sau thời gian được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản đến thời điểm nộp hồ sơ 

đề nghị được miễn tiền thuê đất. 

c) Cơ quan thuế xác định và ban hành Quyết định miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp 

luật. Chủ đầu tư không được hạch toán số tiền thuê đất được miễn vào chi phí sản xuất kinh 

doanh. 

d) Trường hợp thời điểm vốn đầu tư giải ngân đủ 6.000 tỷ đồng đã quá 03 năm kể từ ngày cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ 

trương đầu tư thì không áp dụng miễn tiền thuê đất theo quy định tại Khoản này. 

đ) Trường hợp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra phát hiện dự 

án không đáp ứng đủ các điều kiện để được miễn tiền thuê đất theo quy định thi chủ đầu tư phải 

thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được miễn và tiền chậm nộp tính trên 

số tiền thuê đất được miễn theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, số tiền thuê đất đã 

được miễn phải hoàn trả được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm cơ quan thuế 

ban hành Quyết định miễn tiền thuê đất. 

4. Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động (bình quân trong năm) trở lên 

(không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 

12 tháng) tính từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động (trừ dự án kinh doanh nhà 

ở thương mại, dự án khai thác tài nguyên khoáng sản, dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 

(trừ sản xuất ô tô) và các dự án khác không thuộc đối tượng được ưu đãi miễn, giảm tiền thuê 

đất theo pháp luật đất đai) được miễn tiền thuê đất cụ thể như sau: 

a) Trường hợp chủ đầu tư có văn bản đề nghị được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất 

theo quy định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn thi việc miễn, 

giảm tiền thuê đất được thực hiện theo quy định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư trong nông 

nghiệp, nông thôn. 
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b) Trường hợp chủ đầu tư có văn bản đề nghị được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất theo quy 

định của pháp luật đất đai, pháp luật đầu tư thì được miễn tiền thuê đất 7 năm nếu không thuộc 

lĩnh vực ưu đãi đầu tư; 11 năm nếu thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; 15 năm nếu thuộc lĩnh vực 

đặc biệt ưu đãi đầu tư. Thời gian miễn tiền thuê đất tính từ thời điểm cơ quan thuế nhận được 

hồ sơ đề nghị được miễn tiền thuê đất của chủ đầu tư. Số tiền thuê đất được miễn được xác 

định theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư này. Cơ quan thuế xác định và ban hành 

Quyết định miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư không được hạch toán 

số tiền thuê đất được miễn vào chi phí sản xuất, kinh doanh. Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, 

lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

c) Trường hợp khi thực hiện thanh tra, kiểm tra mà dự án không đáp ứng đủ điều kiện sử dụng 

từ 500 lao động trở lên thì chủ đầu tư không được miễn tiền thuê đất trong thời gian ưu đãi còn 

lại (nếu còn). Chủ đầu tư phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được miễn trong 

thời gian sử dụng không đủ 500 lao động và nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền đã được miễn 

theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, số tiền thuê đất đã được miễn phải hoàn trả được 

xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm cơ quan thuế ban hành Quyết định miễn tiền 

thuê đất. 

d) Đối với dự án đầu tư có sử dụng 500 lao động trở lên và đầu tư tại địa bàn bao gồm cả vùng 

nông thôn và vùng không phải nông thôn thì mức ưu đãi miễn tiền thuê đất được thực hiện theo 

chính sách áp dụng đối với phần diện tích có tỷ lệ lớn nhất. 

5. Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và 

công nghệ được miễn tiền thuê đất trong cả thời hạn thuê đất đối với đất xây dựng cơ sở nghiên 

cứu khoa học nếu đáp ứng được các điều kiện liên quan đối với hoạt động khoa học công nghệ 

(nếu có) bao gồm: Đất xây dựng phòng thí nghiệm, đất xây dựng cơ sở ươm tạo công nghệ và 

ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đất xây dựng cơ sở thực nghiệm, đất xây dựng 

cơ sở sản xuất thử nghiệm. 

6. Nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được miễn tiền thuê đất sau thời gian được miễn 

tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo các mức quy định tại Khoản 10 Điều 19 

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP (được bổ sung tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-

CP). Trường hợp khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất nằm trên phạm vi nhiều 

huyện mà có mức ưu đãi khác nhau thì nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng được 

hưởng mức ưu đãi theo địa bàn ưu đãi đầu tư có tỷ lệ diện tích đất lớn nhất. 

7. Dự án đầu tư được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu 

công nghiệp được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thuê theo quy định tại Điểm b 

Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 3 

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP). Trường hợp chủ đầu tư thuê lại đất trong Khu công nghiệp 

của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng để thực hiện Dự án xây dựng nhà ở cho công 

nhân theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì việc miễn tiền thuê 

đất (chủ đầu tư không được tính chi phí về tiền thuê đất vào giá cho thuê nhà) quy định như 

sau: 

a) Chủ đầu tư thuê lại đất được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thuê lại đất. Thời gian 

thuê lại đất để thực hiện dự án đầu tư không vượt quá thời hạn thuê đất của doanh nghiệp kinh 

doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. 

b) Căn cứ đề nghị của chủ đầu tư dự án và doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công 

nghiệp kèm theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, 

cơ quan thuế thực hiện miễn tiền thuê đất cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng tương 

ứng với diện tích đất thực hiện dự án và thời gian cho thuê lại đất. Số tiền thuê đất được miễn 

xác định trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, mức tỷ lệ phần trăm (%) 
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tính đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểm chủ đầu tư dự án có 

văn bản đề nghị được miễn tiền thuê đất. 

c) Trường hợp tiến độ thực hiện dự án chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư 

hoặc không triển khai đầu tư xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất 

trên thực địa thì doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp không được miễn 

tiền thuê đất đối với thời gian thuê đất còn lại và bị truy thu số tiền thuê đất đã được miễn cộng 

với một khoản tương đương với tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Việc xử lý tiền thuê lại đất giữa chủ đầu tư và doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng thực 

hiện theo quy định của pháp luật dân sự”. 

Điều 7. Sửa đổi Điểm a Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 
1. Sửa đổi Điểm a Khoản 1 như sau: 

“a) Đối với trường hợp được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 19 Nghị 

định số 46/2014/NĐ-CP, số tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm phải nộp sau khi đã hết thời 

gian được miễn tiền thuê đất và thời gian được xác định hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền 

thuê đất hàng năm do được khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc được trừ tiền 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định được xác định như sau: 

Tiền thuê đất, thuê mặt 

nước phải nộp 01 năm 
= 

Đơn giá thuê đất, thuê 

mặt nước 01 năm 
x 

Diện tích phải nộp tiền 

thuê đất, thuê mặt 

nước 

Trong đó: 

- Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm bắt 

đầu phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thời điểm bắt đầu phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt 

nước là thời điểm sau khi đã hết thời gian được miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật 

và thời gian được xác định hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất hàng năm do được 

khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc được trừ tiền nhận chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất theo phương thức quy đổi ra số năm, tháng hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất 

hàng năm vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định. Chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất, thuê mặt 

nước (05 năm) được tính từ thời điểm phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước. Trong thời gian 

được miễn tiền thuê đất và được xác định hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất hàng 

năm thì không thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất. 

- Trường hợp tổng thời gian được miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật và thời gian 

được xác định hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất hàng năm do được khấu trừ tiền 

bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc được trừ tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

nhỏ hơn thời gian của chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất (05 năm) đầu tiên thì đơn giá thuê đất 

tính thu tiền thuê đất cho thời gian còn lại của chu kỳ là đơn giá thuê đất xác định tại thời điểm 

có Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Trường hợp sau khi trừ đi thời gian được miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật và 

thời gian được xác định đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về nộp tiền thuê đất do được khấu trừ 

tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc được trừ tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất theo quy định mà thời gian thực tế phải nộp tiền thuê đất còn lại của thời hạn thuê đất nhỏ 

hơn 05 năm và người được Nhà nước cho thuê đất có nguyện vọng được nộp trước tiền thuê đất 

cho thời gian này thì cơ quan thuế báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Giá 

đất tính thu tiền thuê đất được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh chấp thuận cho phép nộp trước tiền thuê đất cho thời gian thực tế phải nộp tiền 

thuê đất còn lại. Người thuê đất có quyền về đất đai tương ứng đối với trường hợp thuê đất trả 

tiền thuê đất hàng năm.” 

2. Sửa đổi Khoản 2 như sau: 

“2. Trường hợp nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước một lần cho cả thời gian thuê 
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a) Đối với trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức 

đấu giá mà giá đất tính thu tiền thuê đất được xác định theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 và 

được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-

CP thì số tiền thuê đất phải nộp được xác định như sau: 

Số tiền 

thuê đất 

phải 

nộp 

= 

Giá đất tính 

thu tiền thuê 

đất một lần 

cho cả thời 

gian thuê 

x 

Diện 

tích 

phải 

nộp tiền 

thuê đất 

- 

Số tiền 

thuê đất 

được 

miễn 

- 

Tiền bồi thường, giải 

phóng mặt bằng được 

khấu trừ theo quy 

định của pháp luật 

(nếu có) 

Trong đó: 

Số tiền 

thuê đất 

được miễn 

= 

Giá đất tính thu tiền 

thuê đất một lần cho cả 

thời gian thuê 
x 

Số năm được miễn 

tiền thuê đất (bao 

gồm cả miễn tiền 

thuê đất trong thời 

gian xây dựng cơ 

bản) 

x 

Diện tích phải 

nộp tiền thuê 

đất 
Thời hạn thuê đất 

b) Đối với trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức 

đấu giá mà giá đất tính thu tiền thuê đất được xác định theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 và 

được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-

CP: 

Số tiền 

thuê đất 

phải 

nộp 

= 

Giá đất tại 

Bảng giá đất 

x 

Thời 

gian thực 

tế phải 

nộp tiền 

thuê đất 

x 

Hệ số 

điều 

chỉnh 

giá đất 

x 

Diện tích 

phải nộp 

tiền đất 

thuê đất 

- 

Tiền bồi thường 

giải phóng mặt 

bằng được khấu 

trừ theo quy 

định (nếu có) 

Thời hạn của 

loại đất tại 

Bảng giá đất 

Trong đó, thời gian thực tế phải nộp tiền thuê đất được xác định bằng thời gian được Nhà nước 

cho thuê đất trừ (-) đi thời gian được miễn tiền thuê đất (bao gồm cả thời gian xây dựng cơ bản 

được miễn) theo quy định của pháp luật.” 

Điều 8. Bổ sung Khoản 7, Khoản 8, Khoản 9, Khoản 10, Khoản 11, Khoản 12, Khoản 13, 

Khoản 14, Khoản 15 vào Điều 17 
1. Bổ sung Khoản 7 như sau: 

“7. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định cho thuê đất theo hình thức trả 

tiền thuê đất hàng năm theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 nhưng thời điểm bàn giao đất 

thực tế từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau thì đơn giá thuê đất được xác định theo chính 

sách và giá đất tại thời điểm được bàn giao đất thực tế. Trường hợp đã sử dụng đất trước ngày 

01 tháng 7 năm 2014 nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền có Quyết định cho thuê đất từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau và chưa nộp tiền thuê đất cho thời gian đã sử dụng đất thì 

cơ quan thuế thực hiện truy thu tiền thuê đất theo chính sách và giá đất phù hợp với từng thời 

kỳ tính từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất đến thời điểm có Quyết định cho thuê đất. Việc xác 

định và thu nộp tiền thuê đất kể từ thời điểm có Quyết định cho thuê đất trở về sau được thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP.” 

2. Bổ sung Khoản 8 như sau: 

“8. Trường hợp nhà đầu tư thực hiện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo 

phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được Nhà nước cho thuê đất 

theo quy định của Luật đất đai năm 2003 mà số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền xác định và cho khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp nhưng chưa 

được trừ theo quy định và chưa tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh thì tiếp tục được trừ vào 

tiền thuê đất phải nộp (đối với trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê) hoặc 
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được quy đổi ra số năm, tháng hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất hàng năm theo đơn giá 

thuê đất được xác định tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2015 theo quy định tại Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP (đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm).” 

3. Bổ sung Khoản 9 như sau: 

“9. Trường hợp nhà đầu tư thực hiện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo 

phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai 

năm 2003 nhưng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 mà số 

tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và cho 

khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp nhưng chưa được trừ theo quy định và chưa tính vào chi phí 

sản xuất, kinh doanh thì tiếp tục được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (đối với trường hợp thuê 

đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê) hoặc được quy đổi ra số năm, tháng hoàn thành nghĩa 

vụ nộp tiền thuê đất hàng năm theo đơn giá thuê đất được xác định tại thời điểm có Quyết định 

cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng 

năm).” 

4. Bổ sung Khoản 10 như sau: 

“10. Trường hợp nhà đầu tư tự thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của 

Luật Đất đai năm 2003 và được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 

2013 mà số tiền tự thỏa thuận được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và cho khấu trừ 

vào tiền thuê đất phải nộp nhưng chưa được trừ theo quy định và chưa tính vào chi phí sản xuất 

kinh doanh thì tiếp tục được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (đối với trường hợp thuê đất trả tiền 

một lần cho cả thời gian thuê) hoặc được quy đổi ra số năm, tháng hoàn thành nghĩa vụ nộp 

tiền thuê đất hàng năm theo đơn giá thuê đất được xác định tại thời điểm có Quyết định cho 

thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm), 

số tiền tự thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ không vượt quá số tiền bồi 

thường, giải phóng mặt bằng được trừ theo quy định vào tiền thuê đất phải nộp khi Nhà nước 

thu hồi đất. 

Cơ quan tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan tài nguyên và môi trường và các 

cơ quan khác có liên quan (nếu cần) xác định số tiền tự thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt 

bằng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp và số tiền bồi thường, hỗ trợ được trừ khi Nhà nước 

thu hồi đất tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cho phép tự thỏa 

thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng.” 

5. Bổ sung Khoản 11 như sau: 

“11. Trường hợp dự án đầu tư (được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình 

thức đấu giá theo quy định của Luật Đất đai năm 2003) có hình thức sử dụng đất hỗn hợp (giao 

đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất) mà nhà đầu ứng 

trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt từ ngày 01 tháng 10 năm 2009 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 theo quy 

định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ nhưng chưa 

được khấu trừ và chưa tính vào chi phí sản xuất kinh doanh thì được khấu trừ theo quy định tại 

Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP (được bổ sung tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 

135/2016/NĐ-CP) và Khoản 4a Điều 6 Thông tư này.” 

6. Bổ sung Khoản 12 như sau: 

“12. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trước ngày 01 tháng 7 

năm 2014 và đang trong thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại 

Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2010 thì không thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất khi đến kỳ điều 

chỉnh cho đến hết thời gian được miễn tiền thuê đất kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi 

hành. Chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước được tính từ thời điểm phải nộp tiền thuê 

đất, thuê mặt nước. Thời điểm bắt đầu phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước là thời điểm sau 
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khi đã hết thời gian được miễn tiền thuê đất (bao gồm cả thời gian xây dựng cơ bản được miễn 

theo quy định) và thời gian được xác định hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất hàng 

năm do được khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc tiền nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất theo phương thức quy đổi ra số năm, tháng hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền 

thuê đất hàng năm vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định”. 

7. Bổ sung Khoản 13 như sau: 

“13. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì việc miễn 

tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp dự án được Nhà nước cho thuê đất, đã nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất 

trong thời gian xây dựng cơ bản theo quy định và cơ quan thuế đã ban hành Thông báo tạm 

miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (một lần cho nhiều năm) theo quy định pháp 

luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi hoạt động xây dựng cơ bản kết thúc thì người thuê 

đất hoàn tất thủ tục theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 05 tháng 11 năm 

2013 của Bộ Tài chính để quyết toán số tiền thuê đất được miễn nhưng thời gian miễn tối đa 

không vượt quá thời gian đã được tạm miễn. Trường hợp Thông báo tạm miễn tiền thuê đất 

trong thời gian xây dựng cơ bản thực hiện theo từng năm thì cơ quan thuế phối hợp với các cơ 

quan có liên quan kiểm tra, xác định cụ thể thời gian được miễn tiền thuê đất trong thời gian 

xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có Quyết định thuê đất hoặc thời 

điểm được bàn giao đất thực tế nếu thời điểm bàn giao đất thực tế không đúng với thời điểm có 

quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

b) Trường hợp dự án được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 nhưng nộp 

hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 

trở về sau thì cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xác định cụ thể thời 

gian được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm 

kể từ ngày có Quyết định thuê đất hoặc thời điểm được bàn giao đất. Người thuê đất phải nộp 

hồ sơ trong thời hạn quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP (Khoản 16 

Điều 31 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP). Trường hợp đã nộp tiền thuê đất trong khoảng thời 

gian được miễn tiền thuê đất thì được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp của những năm tiếp theo 

theo phương thức bảo toàn thời gian tương ứng hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất 

tính từ thời điểm cơ quan thuế ban hành quyết định về miễn tiền thuê đất. 

c) Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất đã nộp hồ sơ đề nghị được miễn tiền thuê đất 

trong thời gian xây dựng cơ bản theo quy định từ ngày 30 tháng 6 năm 2016 đến trước ngày 15 

tháng 11 năm 2016 nhưng chưa được giải quyết thì cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ mà người 

thuê đất đã nộp để xác định thời gian được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điểm a, Điểm b 

Khoản này.” 

8. Bổ sung Khoản 14 như sau: 

“14. Miễn, giảm tiền thuê đất theo pháp luật về đầu tư (không bao gồm hoạt động khai thác 

khoáng sản) đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 

được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư có ghi cụ thể mức miễn, 

giảm tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm cấp nhưng chưa làm thủ tục 

để được miễn, giảm tiền thuê đất thì được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo quy định tại Giấy 

chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phép đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sau 

khi nộp đủ hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê trong thời hạn quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị 

định số 135/2016/NĐ-CP (Khoản 17 Điều 31 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP). Trường hợp đã 

nộp tiền thuê đất theo Thông báo của cơ quan thuế trong khoảng thời gian được ưu đãi về tiền 

thuê đất quy định tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phép đầu tư thì số tiền đã nộp được 

trừ vào số tiền thuê đất phải nộp của những năm tiếp theo theo phương thức bảo toàn thời gian 
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tương ứng hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất tính từ thời điểm cơ quan thuế ban 

hành quyết định về miễn tiền thuê đất. 

b) Trường hợp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư không ghi mức miễn, 

giảm tiền thuê đất hoặc ghi nguyên tắc là được hưởng ưu đãi tiền thuê đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai hoặc không thuộc trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc 

Giấy phép đầu tư nhưng thuộc đối tượng, đáp ứng đủ các điều kiện để được miễn, giảm tiền 

thuê đất theo quy định pháp luật tại thời điểm được Nhà nước cho thuê đất nhưng nộp hồ sơ đề 

nghị miễn, giảm tiền thuê đất từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau thì được hưởng ưu đãi 

miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật tại thời điểm được Nhà nước cho thuê đất. 

Việc nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết việc miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện như đối với 

trường hợp tại Điểm a Khoản này. 

c) Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất đã nộp hồ sơ đề nghị được miễn, giảm tiền 

thuê đất theo pháp luật về đầu tư từ ngày 30 tháng 6 năm 2016 đến trước ngày 15 tháng 11 năm 

2016 nhưng chưa được giải quyết thì cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ mà người thuê đất đã nộp 

để xác định thời gian được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này.” 

9. Bổ sung Khoản 15 như sau: 

“15. Miễn, giảm tiền thuê đất đối với hoạt động khai thác khoáng sản được Nhà nước cho thuê 

đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thực hiện như sau: 

a) Đối với dự án khai thác khoáng sản được Nhà nước cho thuê đất, đã bàn giao đất thực tế và 

nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì 

được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật tại thời điểm được Nhà nước cho 

thuê đất. 

b) Đối với dự án khai thác khoáng sản được Nhà nước cho thuê đất, đã bàn giao đất thực tế 

trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 nhưng nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất từ ngày 01 

tháng 7 năm 2014 trở về sau và trong thời hạn quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 

135/2016/NĐ-CP (Khoản 16, Khoản 17 Điều 31 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP) thì được miễn, 

giảm tiền thuê đất như đối với trường hợp tại Điểm a Khoản này. Trường hợp quá thời hạn nộp 

hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 

135/2016/NĐ-CP người sử dụng đất mới nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất thì chỉ 

được miễn, giảm cho thời gian miễn, giảm tiền thuê đất còn lại (nếu có). 

c) Đối với dự án khai thác khoáng sản được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 

2014 nhưng được bàn giao đất thực tế và nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất từ ngày 01 

tháng 7 năm 2014 trở về sau thì không được miễn, giảm tiền thuê đất. 

d) Đối với dự án khai thác khoáng sản được Nhà nước cho thuê đất mà có các phần diện tích 

được bàn giao thực tế trước và từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau thì việc ưu đãi miễn, 

giảm tiền thuê đất được thực hiện tương ứng với từng phần diện tích bàn giao đất thực tế theo 

quy định tại các Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản này.” 

Điều 9. Bổ sung Khoản 4 vào Điều 18 
“4. Việc xử lý tiền đền bù, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt (bao gồm cả trường hợp tự thỏa thuận bồi thường hoặc tự nhận chuyển 

nhượng) mà người sử dụng đất đã chi trả theo quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 7 

năm 2004 quy định tại Khoản 6 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP (được bổ sung tại 

Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP): 

a) Cơ quan tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan tài nguyên và môi trường và 

các cơ quan khác có liên quan (nếu cần) căn cứ vào phương án đền bù, giải phóng mặt bằng đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo giá đất của mục đích nhận chuyển 

nhượng quy định tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểm nhận 

chuyển nhượng (đối với trường hợp tự thỏa thuận, nhận chuyển nhượng) để xác định số tiền 
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đền bù, giải phóng mặt bằng (không bao gồm tài sản gắn liền với đất) được khấu trừ vào tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất phải nộp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

b) Số tiền được khấu trừ quy định tại Điểm a Khoản này được xác định như sau: 

- Trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, số tiền được trừ vào tiền thuê đất 

phải nộp quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP xác định bằng số 

tiền được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chia (:) cho thời hạn thuê đất nhân (x) với thời 

gian thuê đất còn lại tính từ thời điểm ngày Nghị định số 135/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi 

hành. 

- Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, thời gian được xác định hoàn thành nghĩa vụ 

tài chính về tiền thuê đất quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP 

xác định bằng số tiền được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chia (:) cho thời hạn thuê đất 

nhân (x) với thời gian thuê đất còn lại tính từ thời điểm ngày Nghị định số 135/2016/NĐ-CP có 

hiệu lực thi hành sau đó chia (:) cho số tiền thuê đất phải nộp hàng năm được xác định theo 

chính sách và giá đất tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2016 và do cơ quan thuế thực hiện. 

- Trường hợp chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm 

sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, số tiền được trừ vào tiền thuê đất phải nộp quy định tại 

Điểm c Khoản 6 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP xác định bằng số tiền được Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chia (:) cho thời hạn thuê đất nhân (x) với thời gian sử dụng đất 

còn lại tính từ thời điểm chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Trường hợp chuyển sang 

giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định số 135/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành 

thì thời gian sử dụng đất còn lại tính từ ngày 15 tháng 11 năm 2016”. 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2017. 

2. Sửa đổi tên “Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất” thành “Văn phòng đăng ký đất đai” tại 

Mẫu số 01 - Thông báo về việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước ban hành kèm theo Thông tư 

số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được xem xét, giải quyết./. 

  

Nơi nhận: 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính 

phủ; 

- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của 

Quốc hội; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế, 

KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam; 

- Công báo; 

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chí 
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luật (Bộ Tư pháp); 

- Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ 

Tài chính, Cục Quản lý công sản; 

BỘ TÀI CHÍNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 48/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2017 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá 

tài sản. 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất 

theo quy định của pháp luật về đất đai và tài sản khác quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá 

tài sản. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, doanh nghiệp đấu giá tài sản (sau đây gọi chung là tổ chức

đấu giá tài sản) và Hội đồng đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản đấu giá hoặc được giao xử lý việc đấu giá tài sản.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thực hiện chế độ tài chính trong đấu giá tài sản.

Chương II 

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI 

Điều 3. Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất 
1. Dự toán ngân sách nhà nước giao cho cơ quan được giao thực hiện xác định giá khởi điểm

hoặc được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất. 

2. Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

a) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân:

STT Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ) 

1 Từ 200 triệu đồng trở xuống 100.000 

2 Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000 

3 Từ trên 500 triệu đồng 500.000 

b) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc phạm vi điểm a khoản 2 Điều này:

STT Diện tích đất Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ) 

1 Từ 0,5 ha trở xuống 1.000.000 

2 Từ trên 0,5 ha đến 2 ha 3.000.000 

3 Từ trên 2 ha đến 5 ha 4.000.000 

4 Từ trên 5 ha 5.000.000 
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c) Mức thu quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này là mức tối đa. Mức thu cụ thể do cơ 

quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất quyết định; do Hội đồng đấu giá quyền sử 

dụng đất quyết định trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thông qua hội đồng. 

d) Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá 

được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức 

cuộc bán đấu giá. Không hoàn lại tiền hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy 

định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá. 

3. Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại quy định tại khoản 6 Điều 39 

Luật Đấu giá tài sản. 

4. Các nguồn kinh phí hợp lệ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng 

đất 
1. Trường hợp cuộc đấu giá do tổ chức đấu giá tài sản thực hiện: 

a) Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 3 

Thông tư này; 

b) Số tiền thu được quy định tại điểm a khoản này được tính trừ vào số tiền thù lao dịch vụ đấu 

giá. Phần còn lại (nếu có) được chuyển về cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng 

đất để thanh toán cho các nội dung chi còn lại quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Thông tư 

này; nếu còn thừa được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách 

nhà nước. Trường hợp số tiền tại điểm a khoản này không đủ chi trả tiền thù lao dịch vụ đấu 

giá, phần còn thiếu được sử dụng từ tiền đặt trước quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này và 

dự toán của cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 

3 Thông tư này để chi trả. 

2. Trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện: 

a) Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định tại khoản 2 

Điều 3 Thông tư này; 

b) Số tiền thu được quy định tại điểm a khoản này được sử dụng để chi trả các khoản chi quy 

định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này. Phần còn lại (nếu có) chuyển về cơ quan được giao xử lý 

việc đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán cho các nội dung chi còn lại quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều 5 Thông tư này; nếu còn thừa được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định 

của pháp luật về ngân sách nhà nước. Trường hợp số tiền tại điểm a khoản này không đủ chi 

cho các khoản chi quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này, phần còn thiếu được sử dụng từ 

tiền đặt trước quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này và dự toán của cơ quan được giao xử 

lý việc đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này để chi trả. 

Điều 5. Nội dung chi cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất 
1. Nội dung chi của cơ quan được giao nhiệm vụ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 

đất: 

a) Chi phí thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để xác định giá khởi điểm; 

b) Chi phí thẩm định giá đất để xác định giá khởi điểm; 

c) Chi phí hợp lệ khác có liên quan. 

2. Nội dung chi của cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất: 

a) Chi phí cho việc đo vẽ, phân lô, xác định mốc giới; 

b) Chi phí lập kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất; 

c) Chi phí lập hồ sơ địa chính để đưa quyền sử dụng đất ra đấu giá; 

d) Chi phí tổ chức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

đ) Chi phí thực hiện các thủ tục bàn giao đất và các hồ sơ, giấy tờ có liên quan cho người trúng 

đấu giá để đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

e) Chi trả thù lao dịch vụ đấu giá cho tổ chức đấu giá theo hợp đồng dịch vụ đấu giá và mức chi 

quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này; 
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g) Chi phí hợp lệ khác có liên quan. 

3. Nội dung chi của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất: 

a) Chi phí lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất (bao gồm cả chi phí xây dựng Quy chế cuộc đấu 

giá); 

b) Chi phí niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản; 

c) Chi phí bán và nhận hồ sơ cho người tham gia đấu giá; 

d) Chi phí tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản; 

đ) Chi phí tổ chức cuộc đấu giá (bao gồm cả chi phí thuê địa điểm tổ chức đấu giá tài sản trong 

trường hợp cơ quan được giao xử lý việc đấu giá không bố trí được địa điểm bán đấu giá; chi 

thuê trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức cuộc đấu 

giá trong trường hợp cuộc đấu giá thực hiện theo hình thức đấu giá trực tuyến; chi phí trả cho 

tổ chức đấu giá để tổ chức này cử đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá theo quy định tại 

khoản 3 Điều 60 Luật Đấu giá tài sản); 

e) Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện đấu giá tài sản. 

Điều 6. Mức chi cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất 
1. Đối với các khoản chi đã có tiêu chuẩn, định mức, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định thì mức chi thực hiện theo quy định. Trong đó, mức thù lao dịch vụ đấu giá 

quyền sử dụng đất trả cho tổ chức đấu giá tài sản thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về 

khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản. 

Trường hợp cuộc đấu giá quyền sử dụng đất không thành, tổ chức đấu giá không được thanh 

toán thù lao dịch vụ đấu giá, chỉ được thanh toán các khoản chi phí thực tế hợp lý đã chi cho 

cuộc đấu giá quyền sử dụng đất; mức thanh toán tối đa không được vượt quá mức thù lao dịch 

vụ đấu giá thành theo quy định của Bộ Tài chính về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản. 

Trường hợp một Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất gồm nhiều lô đất mà có một 

phần đấu giá không thành thì phải xác định tỷ lệ (%) đấu giá thành và tỷ lệ (%) đấu giá không 

thành theo giá khởi điểm để xác định mức thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu 

giá. 

Số tiền thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản thanh toán cho tổ chức đấu giá phải ghi 

rõ vào Biên bản thanh lý Hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất. 

2. Đối với các khoản chi chưa có quy định về tiêu chuẩn, định mức, đơn giá của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền, thực hiện như sau: 

a) Mức chi thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để xác định giá khởi điểm thực 

hiện theo hợp đồng giữa cơ quan được giao nhiệm vụ xác định giá khởi điểm và tổ chức tư vấn 

xác định giá đất được lựa chọn theo quy định của pháp luật; 

b) Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, 

thủ trưởng cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất quyết định cụ thể mức chi 

đối với các khoản chi khác chưa có quy định về tiêu chuẩn định mức, đơn giá đảm bảo phù hợp 

với chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước và chịu trách nhiệm về quyết định của 

mình. 

Điều 7. Lập dự toán, sử dụng và quyết toán chi phí đấu giá quyền sử dụng đất 
1. Căn cứ vào nguồn kinh phí, mức thu, nội dung chi, mức chi quy định tại các Điều 3, 4, 5 và 

6 Thông tư này và khối lượng công việc dự kiến phát sinh, cơ quan được giao nhiệm vụ xác 

định giá khởi điểm, cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất lập dự toán kinh 

phí thực hiện nhiệm vụ được giao trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt 

trước khi thực hiện. 

Trường hợp dự toán đã được phê duyệt nhưng không đủ để chi theo thực tế thì cơ quan được 

giao nhiệm vụ xác định giá khởi điểm, cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất 

lập dự toán kinh phí bổ sung, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ 
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sung dự toán. Việc sử dụng, hạch toán khoản kinh phí này thực hiện theo quy định của pháp 

luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. 

2. Cơ quan được giao nhiệm vụ xác định giá khởi điểm, cơ quan được giao xử lý việc đấu giá 

quyền sử dụng đất có trách nhiệm quản lý, sử dụng dự toán và báo cáo quyết toán kinh phí đấu 

giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Điều 8. Quản lý, sử dụng khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá quyền sử dụng 

đất 
1. Tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất chịu trách nhiệm quản lý an 

toàn khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá. Việc thu tiền đặt trước của người tham 

gia đấu giá quyền sử dụng đất chỉ được thực hiện trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc, trước 

ngày mở cuộc đấu giá; trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản trước ngày mở cuộc 

đấu giá giữa người tham gia đấu giá với Tổ chức đấu giá tài sản hoặc Hội đồng đấu giá quyền 

sử dụng đất. 

Trường hợp trước ngày mở cuộc đấu giá, có sự thay đổi (về giá khởi điểm hoặc các thông tin 

khác so với thông tin đã niêm yết, thông báo công khai) mà người tham gia đấu giá từ chối 

không tham gia đấu giá tiếp thì Tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất 

phải hoàn trả tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận 

được văn bản từ chối của người tham gia đấu giá. 

2. Tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất phải hoàn trả tiền đặt trước và 

tiền lãi (nếu có) cho những người không trúng đấu giá; trừ trường hợp người tham gia đấu giá 

không được nhận lại tiền đặt trước quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản. Việc 

hoàn trả tiền đặt trước thực hiện trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu 

giá quyền sử dụng đất hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận. 

3. Chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, Tổ chức 

đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước đối với 

khoản tiền đặt trước và tiền lãi tính đến ngày nộp (nếu có) của người trúng đấu giá quyền sử 

dụng đất. Số tiền này được trừ vào nghĩa vụ phải thanh toán của người trúng đấu giá quyền sử 

dụng đất. 

4. Tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất không được sử dụng khoản tiền 

đặt trước của người tham gia đấu giá vào mục đích nào khác ngoài mục đích theo quy định của 

pháp luật về đấu giá; trường hợp tiền đặt trước mà người tham gia đấu giá không được nhận lại 

quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản được quản lý, sử dụng theo quy định tại 

điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

Điều 9. Nộp tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất 
Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền hoặc thuê đất có trách 

nhiệm nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thu tiền 

sử dụng đất, thu tiền thuê đất. 

Chương III 

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KHÁC 

Điều 10. Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá tài sản 
1. Tiền thu được từ việc đấu giá tài sản. 

2. Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá tài sản: 

a) Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản được quy định tương ứng với giá khởi điểm của tài 

sản bán đấu giá theo quy định như sau: 

TT Giá khởi điểm của tài sản Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ) 

1 Từ 20 triệu đồng trở xuống 50.000 

2 Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng 100.000 

3 Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 150.000 
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4 Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000 

5 Trên 500 triệu đồng 500.000 

b) Mức thu quy định tại điểm a khoản 2 Điều này là mức tối đa. Mức thu cụ thể do cơ quan, tổ 

chức, đơn vị có tài sản đấu giá hoặc cơ quan được giao xử lý việc đấu giá tài sản quyết định; do 

Hội đồng đấu giá tài sản quyết định trong trường hợp đấu giá tài sản thông qua hội đồng. 

c) Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản 

được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức 

cuộc bán đấu giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy 

định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá. 

3. Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại quy định tại khoản 6 Điều 39 

Luật Đấu giá tài sản. 

4. Các nguồn kinh phí hợp lệ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá tài sản 
1. Trường hợp cuộc đấu giá do tổ chức đấu giá tài sản thực hiện: 

a) Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 10 

Thông tư này; 

b) Số tiền thu được quy định tại điểm a khoản này được tính trừ vào số tiền thù lao dịch vụ đấu 

giá. Phần còn lại (nếu có) được chuyển về cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản đấu giá hoặc cơ 

quan được giao xử lý việc đấu giá tài sản để thanh toán cho các nội dung chi còn lại quy định 

tại khoản 1 Điều 12 Thông tư này; nếu còn thừa được quản lý, xử lý theo quy định của pháp 

luật có liên quan. Trường hợp số tiền tại điểm a khoản này không đủ chi trả tiền thù lao dịch vụ 

đấu giá, phần còn thiếu được sử dụng từ tiền đặt trước quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 

này và số tiền thu được từ việc bán đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này để chi 

trả. 

2. Trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện: 

a) Hội đồng đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 10 

Thông tư này; 

b) Số tiền thu được quy định tại điểm a khoản này được sử dụng để chi trả các khoản chi quy 

định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này. Phần còn lại (nếu có) được chuyển về cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có tài sản đấu giá hoặc cơ quan được giao xử lý việc đấu giá tài sản để thanh toán cho 

các nội dung chi còn lại quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư này; nếu còn thừa được quản 

lý, sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp số tiền tại điểm a khoản này 

không đủ chi trả các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này, phần còn thiếu 

được sử dụng từ tiền đặt trước quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư này và số tiền thu được 

từ việc bán đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này để chi trả. 

Điều 12. Nội dung chi và mức chi cho hoạt động đấu giá tài sản 
1. Nội dung chi của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản đấu giá hoặc cơ quan được giao xử lý 

việc đấu giá tài sản: 

a) Chi phí kiểm kê tài sản; 

b) Chi phí đo vẽ nhà, đất đối với trường hợp đấu giá tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất; 

c) Chi phí di dời theo quy định của pháp luật đối với trường hợp đấu giá tài sản gắn liền với 

đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 

d) Chi phí định giá và thẩm định giá tài sản; 

đ) Chi phí tổ chức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; 

e) Chi trả thù lao dịch vụ đấu giá cho tổ chức đấu giá theo hợp đồng dịch vụ đấu giá; 

g) Các chi phí hợp lệ khác có liên quan. 

2. Nội dung chi của Hội đồng đấu giá tài sản: 
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a) Chi phí vận chuyển, giao nhận, bảo quản tài sản từ khi có quyết định xử lý tài sản của cấp có 

thẩm quyền cho đến khi hoàn thành việc bán đấu giá, bàn giao tài sản cho người mua tài sản; 

b) Chi phí thuê sửa chữa tài sản để bán nếu tài sản phải sửa chữa mới bán được (nếu có); chi 

khắc phục tổn thất về tài sản do nguyên nhân khách quan trong quá trình bán đấu giá (nếu có); 

c) Các khoản chi quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này. 

3. Mức chi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông 

tư này. 

Điều 13. Lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí 
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản đấu giá hoặc cơ quan được giao xử lý việc đấu giá tài sản 

có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đấu giá tài sản theo quy định của pháp 

luật có liên quan. 

2. Hội đồng đấu giá tài sản căn cứ vào nguồn kinh phí, mức thu, nội dung chi và mức chi quy 

định tại Điều 10, 11 và 12 Thông tư này và khối lượng công việc dự kiến phát sinh để lập dự 

toán kinh phí tổ chức thực hiện đấu giá tài sản cho từng cuộc đấu giá, trình cơ quan ra quyết 

định thành lập Hội đồng đấu giá tài sản phê duyệt. 

Trường hợp phải triển khai ngay công việc để đấu giá tài sản trước khi dự toán được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt, Hội đồng đấu giá tài sản được phép tạm ứng trước kinh phí từ cơ 

quan, đơn vị, tổ chức có tài sản đấu giá hoặc cơ quan được giao xử lý việc đấu giá tài sản để chi 

cho các công việc phải thực hiện. Mức ứng tối đa không quá 5% giá trị tài sản đấu giá (tính 

theo giá khởi điểm). Hội đồng đấu giá tài sản có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã ứng cho đơn vị 

có tài sản đấu giá hoặc cơ quan được giao xử lý việc đấu giá tài sản trước khi báo cáo quyết 

toán kinh phí tổ chức thực hiện đấu giá tài sản. 

a) Sau khi dự toán kinh phí tổ chức thực hiện đấu giá tài sản được duyệt, Hội đồng đấu giá tài 

sản chuyển một (01) bản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản đấu giá hoặc cơ quan được 

giao xử lý việc đấu giá tài sản để phối hợp thực hiện. 

b) Hội đồng đấu giá tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức thực hiện đấu giá 

tài sản theo đúng nội dung và mức chi trong dự toán được phê duyệt. 

Trường hợp dự toán đã được phê duyệt nhưng không đủ để chi theo thực tế thì Hội đồng đấu 

giá tài sản lập dự toán kinh phí bổ sung, gửi cơ quan ra quyết định thành lập Hội đồng đấu giá 

tài sản phê duyệt bổ sung dự toán; đồng thời, thông báo cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản 

đấu giá hoặc cơ quan được giao xử lý việc đấu giá tài sản để phối hợp thực hiện. Việc sử dụng, 

hạch toán khoản kinh phí này thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

c) Chậm nhất là 30 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, Hội đồng đấu giá tài sản 

có trách nhiệm báo cáo quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện đấu giá tài sản với cơ quan ra 

quyết định thành lập Hội đồng phê duyệt theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản đấu giá hoặc cơ quan được giao xử lý việc đấu giá tài sản có 

trách nhiệm quản lý hồ sơ quyết toán gồm: Bản quyết toán đã được phê duyệt và chứng từ liên 

quan đến báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện đấu giá tài sản. 

Điều 14. Quản lý khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá tài sản 
Việc quản lý tiền đặt trước của người tham gia đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định tại 

Điều 8 Thông tư này. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. 

2. Thông tư này bãi bỏ các văn bản sau đây: 

a) Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác 

định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất 

có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; 
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b) Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao 

đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; 

c) Chương III Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy 

định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội 

đồng đấu giá tài sản; 

d) Thông tư số 335/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, phối hợp giải quyết./.  

  

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng 

Chính phủ; 

- VP Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án Nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc 

TW; 

- Sở TC các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư 

pháp); 

- Công báo; 

- Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ 

Tài chính; 

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 

- Lưu: VT, QLCS.(305) 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Huỳnh Quang Hải 
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BỘ TÀI CHÍNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 80/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2017 

THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT, 

TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐƯỢC HOÀN TRẢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÀ 

VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG TÀI SẢN DO NHÀ NƯỚC GIAO 

QUẢN LÝ SỬ DỤNG, SỐ TIỀN HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NHƯNG 

KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT 

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, 

tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, 

sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà 

nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền 

với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài 

sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không 

được bồi thường về đất quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (sau 

đây gọi là Nghị định số 01/2017/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Người bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại điểm c và điểm g khoản 1

Điều 64 Luật Đất đai. 

2. Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai.

3. Người bị thu hồi đất có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

nhưng đã trả trước tiền thuê đất nhiều năm cho Nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP. 

4. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị -

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi là cơ quan, tổ 

chức, đơn vị), doanh nghiệp nhà nước (doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) 

bị thu hồi đất thuộc đối tượng được bồi thường về tài sản do Nhà nước giao quản lý, sử dụng và 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước bị thu hồi đất thuộc đối tượng được hỗ trợ 

quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. 

5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
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Điều 3. Xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất đã tạo lập hợp pháp theo quy 

định của pháp luật mà không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để hoàn trả cho chủ sở 

hữu tài sản khi Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai (hướng dẫn khoản 1 

Điều 18a Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ - được bổ 

sung tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định việc trả lại giá trị 

còn lại của tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm 

pháp luật về đất đai quy định tại điểm c và điểm g khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai. 

2. Việc xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất để hoàn trả cho chủ sở hữu tài sản 

quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất. 

3. Giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản 2 Điều này là tổng giá trị còn 

lại của từng tài sản gắn liền với đất thu hồi. Giá trị còn lại của từng tài sản gắn liền với đất 

được xác định như sau: 

a) Giá trị còn lại của cây trồng, vật nuôi được xác định bằng mức bồi thường đối với cây trồng, 

vật nuôi quy định tại Điều 90 Luật Đất đai; 

b) Giá trị còn lại của nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác gắn liền với đất (sau đây gọi 

là công trình xây dựng gắn liền với đất) được xác định theo công thức sau: 

Giá trị còn lại của công trình 

xây dựng gắn liền với đất 
= 

Tỷ lệ % chất lượng còn lại 

của công trình xây dựng 

gắn liền với đất 

x 
Giá xây dựng mới của công 

trình xây dựng gắn liền với đất 

Trong đó: 

- Tỷ lệ % chất lượng còn lại của công trình xây dựng gắn liền với đất được xác định theo công 

thức sau: 

Tỷ lệ % chất lượng còn lại của công 

trình xây dựng gắn liền với đất 
= 1 - 

Thời gian mà công trình xây dựng gắn liền với 

đất đã qua sử dụng 

Thời gian tính khấu hao (hao mòn) áp dụng đối 

với công trình xây dựng gắn liền với đất 

- Giá xây dựng mới của công trình xây dựng gắn liền với đất được xác định theo công thức sau: 

Giá xây dựng 

mới của công 

trình xây dựng 

gắn liền với đất 

= 

Đơn giá 1m2 xây dựng mới của công trình xây dựng gắn 

liền với đất có tiêu chuẩn tương đương do Bộ quản lý 

chuyên ngành ban hành (hoặc theo quy định cụ thể của 

địa phương) áp dụng tại thời điểm thu hồi đất 

x 

Diện tích xây 

dựng của công 

trình xây dựng 

gắn liền với đất 

Đối với công trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi một phần mà phần còn lại không còn sử 

dụng được thì giá trị hoàn trả bằng giá trị còn lại của toàn bộ công trình xây dựng gắn liền với 

đất; trường hợp công trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi một phần, nhưng vẫn sử dụng 

được phần còn lại thì giá trị hoàn trả bằng phần giá trị công trình xây dựng gắn liền với đất bị 

thu hồi và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương 

của công trình xây dựng gắn liền với đất trước khi bị phá dỡ. 

Đối với công trình xây dựng gắn liền với đất không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của 

Bộ quản lý chuyên ngành ban hành hoặc chưa có trong quy định cụ thể của địa phương thì Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng có liên quan thực hiện xác định giá trị còn lại 

của công trình xây dựng gắn liền với đất phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực 

tế tại địa phương. 

4. Cơ quan tài chính (của cấp có thẩm quyền thu hồi đất) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan thành lập Hội đồng để xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất quy định tại 

khoản 3 Điều này; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt. Trường hợp cần thiết, cơ quan 

tài chính thuê tổ chức thẩm định giá xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất quy định 

tại khoản 3 Điều này; trên cơ sở đó, cơ quan tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
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quan thẩm định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất do tổ chức thẩm định giá xác định, 

trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt. 

5. Việc giao đất, cho thuế đất đã thu hồi (bao gồm cả tài sản gắn liền với đất) được thực hiện 

thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai. 

a) Giá khởi điểm để thực hiện đấu giá bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất xác định 

theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và giá trị 

còn lại của tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này. 

b) Số tiền thu được từ đấu giá sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc đấu giá được xử 

lý như sau: 

- Hoàn trả giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này cho 

chủ sở hữu tài sản; 

- Số tiền còn lại nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

6. Trường hợp việc giao đất, cho thuê đất đã thu hồi không thông qua hình thức đấu giá theo 

quy định tại khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai, ngoài việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo 

quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì người được 

giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm hoàn trả giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất quy 

định tại khoản 3, khoản 4 Điều này cho chủ sở hữu tài sản tại thời điểm Nhà nước quyết định 

giao đất, cho thuê đất cho người được giao đất, cho thuê đất. 

7. Trường hợp Nhà nước sử dụng đất đã thu hồi vào mục đích quốc phòng, an ninh, vì lợi ích 

quốc gia, công cộng thì kinh phí để hoàn trả giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất quy định 

tại khoản 3, khoản 4 Điều này được tính vào kinh phí thực hiện dự án đầu tư và được quy định 

như sau: 

a) Bộ, ngành, cơ quan trung ương có trách nhiệm bảo đảm nguồn hoàn trả đối với dự án đầu tư 

do Bộ, ngành, cơ quan trung ương làm chủ đầu tư; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm nguồn hoàn trả đối với dự án đầu tư do 

địa phương làm chủ đầu tư. 

Điều 4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá trị còn lại của tài sản gắn 

liền với đất để hoàn trả cho người sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất tự 

nguyện trả lại đất (hướng dẫn khoản 1, khoản 3 Điều 18a Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ - được bổ sung tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) 

1. Giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất để hoàn trả cho người sử dụng đất đối với trường hợp 

người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất được xác định như sau: 

a) Trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất ở được Nhà nước công nhận quyền sử 

dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất 

a.1. Đối với đất ở 

Giá trị quyền sử 

dụng đất hoàn trả 
= 

Diện tích đất đã nộp 

tiền sử dụng đất 
x 

Giá đất ở (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quy định tại Bảng giá đất) tại thời điểm 

Nhà nước thu hồi đất 

a. 2 Đối với đất sử dụng có thời hạn 

    
Diện tích đất 

đã nộp tiền sử 

dụng đất 

x 

Giá đất theo mục đích sử dụng của 

thời hạn giao đất của dự án xác định 

theo Bảng giá đất tại thời điểm Nhà 

nước thu hồi đất 

      

Giá trị 

quyền sử 

dụng đất 

hoàn trả 

= 
x 

Thời hạn giao 

đất (**) 
  

Thời hạn giao đất (*)     

Trong đó: 

- Thời hạn giao đất (*): là thời hạn giao đất của dự án. 

- Thời hạn giao đất còn lại (**): bằng (=) thời hạn giao đất của dự án trừ (-) thời hạn đã sử 

dụng đất giao tính đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất. 
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b) Trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một 

lần cho cả thời gian thuê thì giá trị hoàn trả là tiền thuê đất nộp một lần cho thời gian thuê đất 

còn lại được xác định theo giá đất tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất với phương pháp xác định 

tiền thuê đất quy định tại chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước tại thời điểm xác định 

nghĩa vụ về tiền thuê đất trước đây; cụ thể: 

b.1. Trường hợp tiền thuê đất đã nộp một lần cho cả thời gian thuê được xác định theo quy định 

của pháp luật trước ngày Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính 

phủ có hiệu lực thi hành: 

Tiền thuê đất hoàn trả = 

Tiền thuê đất một năm xác 

định tại thời điểm thu hồi đất 

(*) 

x 
Thời hạn thuê đất còn lại 

(**) 

Trong đó: 

- Tiền thuê đất một năm xác định tại thời điểm thu hồi đất (*): bằng (=) tỷ lệ phần trăm (%) 

tính tiền thuê đất theo chính sách tại thời điểm thu hồi đất nhân (x) giá đất theo mục đích sử 

dụng của thời hạn thuê đất của dự án xác định theo Bảng giá đất tại thời điểm Nhà nước thu 

hồi đất. 

- Thời hạn thuê đất còn lại (**): bằng (=) thời hạn thuê đất của dự án trừ (-) thời hạn đã sử 

dụng đất thuê tính đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất. 

b.2. Trường hợp tiền thuê đất đã nộp một lần cho cả thời gian thuê được xác định theo quy định 

tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ hoặc quy định của pháp luật sau ngày Nghị 

định số 69/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành: 

    

Diện tích đất 

đã nộp tiền 

thuê đất 

x 

Giá đất theo mục đích sử dụng của 

thời hạn thuê đất của dự án xác định 

theo Bảng giá đất tại thời điểm Nhà 

nước thu hồi đất 

      

          

Tiền thuê 

đất hoàn trả 
= 

x 

Thời hạn thuê 

đất còn lại 

(**) 

  

Thời hạn thuê đất (*)     

Trong đó: 

- Thời hạn thuê đất (*): là thời hạn thuê đất của dự án. 

- Thời hạn thuê đất còn lại (**): bằng (=) thời hạn thuê đất của dự án trừ (-) thời hạn đã sử 

dụng đất thuê tính đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất. 

c) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự nguyện trả lại đất nông nghiệp có nguồn gốc được Nhà 

nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (mà đủ điều kiện được bồi thường): 

Giá trị quyền 

sử dụng đất 

hoàn trả 

= 

Diện tích đất nông 

nghiệp tự nguyện 

trả lại (*) 

x 

Giá đất theo mục đích sử dụng đất nông nghiệp (do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Bảng giá 

đất) tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất 

Trong đó: Diện tích đất nông nghiệp tự nguyện trả lại (*) là diện tích trong hạn mức sử dụng 

đất nông nghiệp, không bao gồm diện tích vượt hạn mức sử dụng đất nông nghiệp phải chuyển 

sang thuê đất theo quy định tại khoản 8 Điều 210 Luật Đất đai. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định việc trả lại giá trị 

còn lại của tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại 

đất quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai. 

Giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất để hoàn trả cho người sử dụng đất đối với trường hợp 

người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất được xác định như trường hợp Nhà nước thu hồi đất do 

vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại Điều 3 Thông tư này. 

3. Cơ quan tài chính (của cấp có thẩm quyền thu hồi đất) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan thành lập Hội đồng để xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá trị còn lại của 

tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này; trình Ủy ban nhân dân cùng 
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cấp phê duyệt. Trường hợp cần thiết, cơ quan tài chính thuê tổ chức thẩm định giá xác định giá 

trị còn lại của tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản 2 Điều này; trên cơ sở đó, cơ quan tài 

chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định giá trị còn lại của tài sản gắn liền 

với đất do tổ chức thẩm định giá xác định, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt. 

4. Việc giao đất, cho thuê đất đã thu hồi (bao gồm cả tài sản gắn liền với đất) được thực hiện 

thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai: 

a) Giá khởi điểm để thực hiện đấu giá bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất xác định 

theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và giá trị 

còn lại của tài sản gắn liền với đất nhưng không thấp hơn giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê 

đất, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này. 

b) Số tiền thu được từ đấu giá sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc đấu giá được xử lý 

như sau: 

- Hoàn trả giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất quy 

định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này cho người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất; 

- Số tiền còn lại (nếu có) nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 

nước. 

5. Trường hợp việc giao đất, cho thuê đất đã thu hồi (bao gồm cả tài sản gắn liền với đất) 

không thông qua hình thức đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai thì người 

được giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm hoàn trả giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá 

trị còn lại của tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này cho 

người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất tại thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê 

đất cho người được giao đất, cho thuê đất. Trường hợp giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất 

xác định tại thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật 

về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn hơn giá trị quyền sử dụng đất, 

tiền thuê đất quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này thì phần chênh lệch này được nộp ngân 

sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

6. Trường hợp Nhà nước sử dụng đất đã thu hồi vào mục đích quốc phòng, an ninh, vì lợi ích 

quốc gia, công cộng thì kinh phí để hoàn trả giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá trị còn 

lại của tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này được tính vào 

kinh phí thực hiện dự án đầu tư và quy định như sau: 

a) Bộ, ngành, cơ quan trung ương có trách nhiệm bảo đảm nguồn hoàn trả đối với dự án đầu tư 

do Bộ, ngành, cơ quan trung ương làm chủ đầu tư; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm nguồn hoàn trả đối với dự án đầu tư do 

địa phương làm chủ đầu tư. 

Điều 5. Xác định tiền thuê đất đã trả trước còn lại để hoàn trả cho người sử dụng đất khi 

Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất 

trả tiền thuê đất hàng năm nhưng đã trả trước tiền thuê đất nhiều năm (hướng dẫn Điều 

18b Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ - được bổ sung tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 

số 01/2017/NĐ-CP) 

1. Tiền thuê đất đã trả trước còn lại để hoàn trả cho người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất 

được xác định như sau: 

Tiền thuê đất 

hoàn trả 
= 

Tiền thuê đất một năm xác định tại thời 

điểm thu hồi đất (*) 
x 

Thời hạn đã trả trước tiền 

thuê đất còn lại (**) 

Trong đó: 

- Tiền thuê đất một năm xác định tại thời điểm thu hồi đất (*): bằng (=) tỷ lệ phần trăm (%) 

tính tiền thuê đất theo chính sách tại thời điểm thu hồi đất nhân (x) giá đất theo mục đích sử 

dụng của thời hạn thuê đất của dự án xác định theo Bảng giá đất tại thời điểm Nhà nước thu 

hồi đất. 
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- Thời hạn đã trả trước tiền thuê đất còn lại (**): bằng (=) thời hạn đã trả trước tiền thuê đất 

trừ (-) thời hạn đã sử dụng đất thuê tính đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất. 

2. Cơ quan tài chính (của cấp có thẩm quyền thu hồi đất) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan thành lập Hội đồng để xác định giá trị tiền thuê đất đã trả trước còn lại quy định tại khoản 

1 Điều này; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt. 

3. Kinh phí để hoàn trả giá trị tiền thuê đất đã trả trước còn lại quy định tại khoản 1, khoản 2 

Điều này được tính vào kinh phí thực hiện dự án đầu tư và quy định như sau: 

a) Bộ, ngành có trách nhiệm bảo đảm nguồn hoàn trả đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội; chấp thuận, quyết định đầu tư của Thủ 

tướng Chính phủ nhưng do Bộ, ngành thực hiện và các dự án do Bộ, ngành làm chủ đầu tư; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm nguồn hoàn trả đối với các dự án đầu tư 

thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương. 

4. Việc hoàn trả giá trị tiền thuê đất mà người sử dụng đất đã trả trước còn lại cho người sử 

dụng đất được thực hiện tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi đất, theo quy định của pháp 

luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Điều 6. Quản lý, sử dụng số tiền bồi thường đối với tài sản do Nhà nước giao quản lý, sử 

dụng và số tiền hỗ trợ đối với trường hợp tổ chức bị thu hồi đất nhưng không được bồi 

thường về đất (hướng dẫn Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ - được bổ 

sung tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) 

1. Đối với doanh nghiệp nhà nước bị thu hồi đất và phải di dời đến cơ sở mới 

a) Số tiền bồi thường tài sản quy định tại khoản 1 Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được 

quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

b) Số tiền hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được nộp ngân 

sách nhà nước (ngân sách trung ương đối với doanh nghiệp bị thu hồi đất thuộc trung ương 

quản lý; ngân sách địa phương đối với doanh nghiệp bị thu hồi đất thuộc địa phương quản lý). 

c) Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm b khoản này được ưu tiên bố trí 

trong dự toán chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp 

luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan để chi thực hiện dự án đầu tư được cơ quan, 

người có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất và phải di dời đến cơ sở mới 

a) Số tiền bồi thường tài sản quy định tại khoản 1 Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và số 

tiền hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được nộp ngân sách 

nhà nước (ngân sách trung ương đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất thuộc trung 

ương quản lý; ngân sách địa phương đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất thuộc địa 

phương quản lý). 

Số tiền đã nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm này được ưu tiên bố trí trong dự toán 

chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư 

công và pháp luật có liên quan để chi thực hiện dự án đầu tư được cơ quan, người có thẩm 

quyền phê duyệt. 

b) Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có dự án đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền 

phê duyệt hoặc chủ trương đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền chấp thuận; trong đó 

nguồn vốn thực hiện dự án được sử dụng từ số tiền bồi thường tài sản quy định tại khoản 1 

Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và số tiền hỗ trợ quy định tại khoản 2 Điều 18c Nghị 

định số 47/2014/NĐ-CP: 

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị được phép mở tài khoản tiền gửi có mục đích tại Kho bạc nhà nước 

do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị làm chủ tài khoản để tiếp nhận số tiền bồi thường tài 

sản quy định tại khoản 1 Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và số tiền hỗ trợ quy định tại 

khoản 2 Điều 18c Nghị định số 47/2014/NĐ-CP. 
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- Số tiền đã tiếp nhận vào tài khoản tiền gửi có mục đích tại Kho bạc nhà nước theo quy định 

tại điểm này được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư được cơ quan, người có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và pháp 

luật có liên quan. 

- Kho bạc nhà nước các cấp (nơi cơ quan, tổ chức, đơn vị mở tài khoản tiền gửi có mục đích để 

giao dịch) thực hiện kiểm soát, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư theo quy định về đầu tư 

xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước khi đã có trong dự toán ngân sách được 

giao theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; cơ quan tài chính các cấp thực hiện 

ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

- Sau khi thực hiện quyết toán dự án hoàn thành, trường hợp không sử dụng hết số tiền đã tiếp 

nhận vào tài khoản tiền gửi có mục đích để thực hiện dự án đầu tư, cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

trách nhiệm nộp số tiền còn lại vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương đối với cơ quan, 

tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất thuộc trung ương quản lý; ngân sách địa phương đối với cơ quan, 

tổ chức, đơn vị bị thu hồi đất thuộc địa phương quản lý). 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Hiệu lực thi hành  
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh 

kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./. 

  

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- VP TW Đảng và các Ban của Đảng; 

- VP Tổng bí thư; VP Quốc hội; 

- VP Chủ tịch nước; VP Chính phủ; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Ban Nội chính Trung ương; 

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; 

- Tòa án Nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà 

nước; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

TW; 

- Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước các tỉnh, 

thành phố trực thuộc TW; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo; 

- Cổng TTĐT: Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục 

QLCS; 

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 

- Lưu: VT, QLCS. (400) 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Huỳnh Quang Hải 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ  

MÔI TRƯỜNG 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 33/2017/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017 

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2017/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2017 

CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI 

HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ 

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng 

dẫn thi hành Luật đất đai. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết các nội dung sau đây: 

1. Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai (sau đây gọi là Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP). 

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư:

a) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

b) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về hồ sơ địa chính;

c) Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về bản đồ địa chính;

d) Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định về hồ sơ giao đất,

cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

đ) Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết phương pháp 

định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

e) Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết về bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

g) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết một số điều

của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 2350



1. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường các cấp, Văn 

phòng đăng ký đất đai, công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn. 

2. Người sử dụng đất, người được Nhà nước giao quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với 

đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2017/NĐ-CP 

Điều 3. Việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

1. Việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được thực hiện 
trong các trường hợp sau đây: 
a) Giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 54 của Luật 
đất đai; 
b) Đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ 
gia đình, cá nhân; 
c) Công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân ; 
d) Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà cần xác định đối tượng được 
bồi thường, hỗ trợ. 
2. Các căn cứ  để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp: 

a) Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng 

đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận; 

b) Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất 

sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội; 

c) Có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng 

quy định tại Điểm a Khoản này, kể cả trường hợp không có thu nhập thường xuyên vì lý do 

thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh; 

d) Trường hợp giao đất nông nghiệp cho cá nhân theo quy định tại Điều 54 của Luật đất đai, 

đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của cá nhân thì chỉ 

căn cứ quy định tại Điểm b Khoản này. 

3. Căn cứ xác định hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp: 

a) Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng 

đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận; 

b) Có ít nhất một thành viên của hộ gia đình không thuộc đối tượng được hưởng lương thường 

xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội; 

c) Có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng 

quy định tại Điểm a Khoản này, kể cả trường hợp không có thu nhập thường xuyên vì lý do 

thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh; 

d) Trường hợp giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình theo quy định tại Điều 54 của Luật đất đai, 

đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình thì 

chỉ căn cứ quy định tại Điểm b Khoản này. 

4. Việc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân 
cấp xã) xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu 
nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp là một nội dung trong trình tự thực hiện các thủ 
tục quy định tại Khoản 1 Điều này và được thực hiện như sau: 
a) Đối với trường hợp thực hiện thủ tục quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, Phòng 
Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận đến Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình, cá nhân; 
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b) Đối với trường hợp thực hiện thủ tục quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 
này, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận đến Ủy 
ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình, cá nhân; 
c) Đối với trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này, khi có Biên bản điều tra, 
khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 
có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng 
ký hộ khẩu thường trú; 
d) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì 

cơ quan có trách nhiệm quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này có văn bản gửi Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất đề nghị xác 

nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có trách nhiệm gửi văn bản xác nhận cho Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình, cá nhân đó. 

Điều 4. Việc sử dụng đất trong dự án sản xuất, kinh doanh thực hiện theo phương thức 

thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, 

nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

1. Việc thu hồi đất để cho chủ đầu tư thuê thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh đối với trường 

hợp quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 16 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 

5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (sau đây gọi 

là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP), được bổ sung tại Khoản 15 Điều 2 Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP được thực hiện như sau: 

a)  Chủ đầu tư gửi văn bản đến cơ quan tài nguyên và môi trường nơi có đất đề nghị 
thu hồi đất để cho chủ đầu tư thuê. 
b) Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện như quy định về thu 
hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 
công cộng. 
Chủ đầu tư có trách nhiệm ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được 

ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền thuê đất phải nộp; mức được trừ 

không vượt quá tiền thuê đất phải nộp. 

2. Đối với trường hợp đang sử dụng đất trong khu vực dự án mà đủ điều kiện được 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất theo quy định nhưng chưa có Giấy chứng nhận thì Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thông báo cho người sử dụng đất để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước khi 
thực hiện bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền 
sử dụng đất với chủ đầu tư. 
3. Việc giao đất, cho chủ đầu tư thuê đất đối với diện tích đất Nhà nước đã thu hồi 
theo quy định tại các Khoản 4, 5 và 6 Điều 16 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP không 
phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. 
4. Trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức mua tài sản gắn liền 

với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

mà có thời hạn sử dụng đất khác nhau, trong đó có một phần diện tích đất có thời hạn ổn định 

lâu dài thì thời hạn sử dụng đất được xác định lại theo thời hạn của dự án đầu tư quy định tại 

Khoản 3 Điều 126 của Luật đất đai; trường hợp không thuộc diện thực hiện thủ tục đầu tư theo 

quy định của pháp luật về đầu tư thì thời hạn sử dụng đất do Ủy ban nhân dân có thẩm quyền 

giao đất, cho thuê đất quyết định nhưng không được vượt quá 50 năm. Trường hợp nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà toàn bộ diện tích đất có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài 

thì thời hạn sử dụng đất được xác định là ổn định lâu dài. 
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Điều 5. Việc thực hiện các dịch vụ của Văn phòng đăng ký đất đai 

1. Văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện các dịch vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy 

định của pháp luật. 

2. Khi Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp các dịch vụ theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được 

cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chi trả chi phí cho việc cung cấp dịch vụ quy định tại Nghị 

định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ 

của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; đơn giá tính 

thu dịch vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về giá. 

Chương III 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT 

ĐAI 

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 

5 năm 2014 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 4 như sau: 

“a) Xây dựng quy định về yếu tố chống giả (đặc điểm bảo an) trên phôi Giấy chứng nhận; tổ 

chức việc in ấn, phát hành phôi Giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn 

phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp sử dụng;” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm đ, bổ sung Điểm e vào Khoản 4 Điều 4 như sau: 

“đ) Báo cáo tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận về Sở Tài nguyên và 

Môi trường định kỳ 06 tháng trước ngày 20 tháng 6, định kỳ hàng năm trước ngày 20 tháng 12 

hàng năm; 

e) Báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai số phôi Giấy chứng nhận đã nhận, số phôi Giấy chứng 

nhận đã sử dụng và chưa sử dụng khi nhận phôi Giấy chứng nhận theo quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều này.” 

3. Bổ sung Khoản 6 vào Điều 4 như sau: 

“6. Thông số kỹ thuật về giấy nguyên liệu để in phôi Giấy chứng nhận được quy định tại Phụ 

lục số 01a ban hành kèm theo Thông tư này.” 

4. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 5 như sau: 

“a) Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy 

tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì 

ghi “CMND số:…”; trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”; 

trường hợp thẻ Căn cước công dân thì ghi “CCCD số:…”; trường hợp chưa có Giấy chứng 

minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân thì ghi “Giấy khai sinh số…”;” 

5. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 5 như sau: 

“c) Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau 

đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm 

a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền 

sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có 

chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu 

tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt 

họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có 

chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).” 

6. Sửa đổi, bổ sung Điểm h Khoản 8 Điều 6 như sau: 

“h) Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất mà phải cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển 

quyền thì ghi lần lượt hình thức nhận chuyển quyền (như nhận chuyển đổi; nhận chuyển 

nhượng; nhận thừa kế; được tặng cho; nhận góp vốn; trúng đấu giá; xử lý nợ thế chấp; giải 
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quyết tranh chấp; do giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện quyết định (hoặc bản án) của Tòa 

án; thực hiện quyết định thi hành án;…); tiếp theo ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy 

chứng nhận đã cấp lần đầu và được thể hiện theo quy định tại Thông tư này. Ví dụ: “Nhận 

chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất”. 

Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích khác mà phải 

làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi nguồn gốc sử dụng đất theo hình thức quy 

định tại các Điểm a, b, c và d Khoản này phù hợp với hình thức thực hiện nghĩa vụ tài chính 

với Nhà nước sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất. 

Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc nhận chuyển quyền sử 

dụng đất hợp pháp của người khác mà đất này thuộc chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất 

theo quy định của pháp luật về đất đai thì ghi “Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử 

dụng đất”. 

Ví dụ: Tổ chức A đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trước 

năm 2005, hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận, nay sử dụng vào mục đích 

sản xuất, kinh doanh, khi công nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi trên Giấy chứng nhận là “Công 

nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất;” 

7. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 7 như sau: 

“c) Diện tích sàn: ghi diện tích sàn xây dựng căn hộ, diện tích sử dụng căn hộ theo hợp đồng 

mua bán căn hộ và phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở;” 

8. Bổ sung Điều 7a như sau: 

“Điều 7a. Thể hiện nội dung Giấy chứng nhận trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận 

cho từng hạng mục công trình hoặc một số hạng mục công trình hoặc từng phần diện tích 

của hạng mục công trình 

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho từng hạng mục công trình hoặc một số hạng mục công 

trình hoặc từng phần diện tích của hạng mục công trình thì Giấy chứng nhận được ghi như sau: 

1. Thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận được ghi trên trang 1 của Giấy chứng nhận 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư này. 

2. Thông tin về thửa đất được ghi trên trang 2 của Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 6 

của Thông tư này và chỉ thể hiện duy nhất trên một Giấy chứng nhận (là Giấy chứng nhận cấp 

riêng cho thửa đất hoặc cấp cho thửa đất và một, một số hạng mục công trình, từng phần diện 

tích của hạng mục công trình); từ Giấy chứng nhận thứ hai trở đi, không ghi thông tin chi tiết 

về thửa đất như Giấy chứng nhận thứ nhất, tại điểm “1. Thửa đất” được ghi “Thông tin về thửa 

đất được quyền sử dụng thể hiện trên Giấy chứng nhận có seri số... (ghi số seri của Giấy chứng 

nhận thứ nhất)”. 

Trường hợp chủ đầu tư dự án chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hạng mục công trình, từng 

phần diện tích của hạng mục công trình thì chủ đầu tư có trách nhiệm xác định rõ vị trí, ranh 

giới, diện tích đất thuộc quyền sử dụng chung và sử dụng riêng của hạng mục công trình, từng 

phần diện tích của hạng mục công trình theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu 

tư dự án, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ 

quan có thẩm quyền cấp, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, giấy phép xây 

dựng và được thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho 

bên nhận chuyển nhượng. Khi cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng thì Giấy 

chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư được chỉnh lý biến động để chuyển sang hình thức sử dụng 

chung đối với phần diện tích đất thuộc quyền sử dụng chung của người sử dụng đất. 

Đối với dự án có nhiều hạng mục công trình được thể hiện trong quyết định phê duyệt dự án 

đầu tư, quyết định đầu tư dự án, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi 

tiết, giấy phép xây dựng nếu chủ đầu tư có nhu cầu và có đủ điều kiện thì được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
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khác gắn liền với đất cho từng hạng mục công trình hoặc từng phần diện tích của hạng mục 

công trình đó 

3. Thông tin về tài sản gắn liền với đất được ghi trên trang 2 của Giấy chứng nhận như sau: 

a) Địa chỉ: ghi tên công trình hoặc tên tòa nhà; số nhà, ngõ, ngách (nếu có), tên đường (phố), 

tên đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh; 

b) Loại công trình: thể hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 7 của Thông tư này; 

c) Thông tin chi tiết về hạng mục công trình, một số hạng mục công trình hoặc từng phần diện 

tích của hạng mục công trình được thể hiện dưới dạng bảng như sau: 

Hạng mục công trình 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Diện tích sàn 

hoặc công 

suất 

Hình thức 

sở hữu 

Cấp 

công 

trình 

Thời hạn 

sở hữu 

      

      

      

Trong đó: 

- Hạng mục công trình: ghi theo tên của hạng mục công trình trong quyết định phê duyệt dự án 

đầu tư, quyết định đầu tư dự án, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi 

tiết, giấy phép xây dựng. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho từng phần diện tích của hạng 

mục công trình thì ghi “… (tên của phần diện tích của hạng mục công trình) - … (tên của hạng 

mục công trình)”. Ví dụ: “Sàn thương mại tầng 2 - Tòa NT1”; chủ sở hữu tài sản có trách 

nhiệm xác định tên của phần diện tích của hạng mục công trình làm cơ sở ghi trên Giấy chứng 

nhận; 

- Diện tích xây dựng: ghi diện tích mặt bằng chiếm đất của công trình tại vị trí tiếp xúc với mặt 

đất theo mép ngoài tường bao công trình, bằng số Ả Rập theo đơn vị mét vuông (m2), được làm 

tròn số đến một chữ số thập phân; 

- Diện tích sàn hoặc công suất được ghi theo quy định như sau: 

+ Đối với công trình dạng nhà thì ghi diện tích sàn xây dựng của hạng mục công trình, từng 

phần diện tích của hạng mục công trình và ghi bằng số Ả Rập theo đơn vị mét vuông, được làm 

tròn số đến một chữ số thập phân. Đối với hạng mục công trình là nhà một tầng thì ghi diện tích 

mặt bằng sàn xây dựng của hạng mục đó. Đối với hạng mục công trình là nhà nhiều tầng thì ghi 

tổng diện tích mặt bằng sàn xây dựng của các tầng. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận đối với 

phần diện tích của hạng mục công trình như căn hộ, căn phòng, văn phòng hoặc một phần diện 

tích sàn trong hạng mục… thì ghi diện tích mặt bằng sàn xây dựng của phần diện tích đó. 

+ Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi công suất của công trình theo quyết định đầu tư hoặc 

dự án đầu tư được duyệt hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư. Ví dụ: “Nhà máy 

nhiệt điện: 3.000 MW, sân vận động: 20.000 ghế”; 

- Các thông tin về hình thức sở hữu, cấp công trình xây dựng, thời hạn sở hữu công trình được 

ghi theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 7 của Thông tư này.” 

9. Bổ sung Điều 7b như sau: 

“Điều 7b. Thể hiện thông tin trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp chứng nhận quyền 

sở hữu công trình trên đất nông nghiệp 

1. Thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu công trình trên đất nông nghiệp: 

a) Trường hợp chủ sở hữu công trình đồng thời là người sử dụng đất thì thể hiện thông tin trên 

trang 1 của Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư này; 

b) Trường hợp chủ sở hữu công trình không đồng thời là người sử dụng đất thì thể hiện thông 

tin về chủ sở hữu công trình trên trang 1 của Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều 

5 của Thông tư này, tiếp theo ghi “Sở hữu công trình trên thửa đất thuê của … (ghi tên tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân cho thuê đất)” hoặc “Sở hữu công trình trên thửa đất thuê lại của … (ghi 2355



tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cho thuê lại đất)” hoặc “Sở hữu công trình trên thửa đất nhận 

góp vốn của … (ghi tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân góp vốn)”. 

Trường hợp trên trang 1 của Giấy chứng nhận không thể hiện hết thì toàn bộ tên của người cho 

thuê đất, cho thuê lại đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất được lập ở trang phụ của Giấy 

chứng nhân theo Phụ lục số 01b kèm theo Thông tư này. Dòng tiếp theo thông tin của chủ sở 

hữu công trình ghi “Sở hữu công trình trên đất của người khác theo trang phụ kèm theo Giấy 

chứng nhận này, gồm… trang”. 

Trang phụ là thành phần của Giấy chứng nhận. Khi sử dụng trang phụ phải ghi số thứ tự của 

phụ lục và đóng dấu giáp lai với trang 4 của Giấy chứng nhận (dấu của cơ quan có thẩm quyền 

cấp Giấy chứng nhận). 

2. Thông tin về thửa đất: 

Thông tin về thửa đất được thể hiện theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này; trường hợp sử 

dụng nhiều thửa đất thì phải thực hiện việc trích lục, trích đo địa chính theo quy định cho toàn 

bộ diện tích sử dụng; thông tin về thửa đất được xác định theo thông tin của bản trích lục, trích 

đo địa chính. 

Trường hợp chủ sở hữu công trình không đồng thời là người sử dụng đất thì tại điểm Ghi chú 

của Giấy chứng nhận được ghi “Thửa đất trên thuộc quyền sử dụng của người khác được ghi 

trên trang 1”. 

3. Thông tin về công trình được thể hiện dưới dạng bảng như sau: 

Hạng mục 

công trình 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Diện tích sàn 

(m2) 

Kết cấu chủ 

yếu 
Hình thức 

sở hữu 

Cấp 

công 

trình 

Thời hạn 

sở hữu 

       

       

       

Công trình xây dựng gắn liền với đất nông nghiệp được thể hiện trên Giấy chứng nhận là công 

trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc công trình đã hình thành trên 

thực tế tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận và thuộc quyền sở hữu của người đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận, trong đó: 

- Hạng mục công trình: ghi theo tên các hạng mục trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư, 

quyết định đầu tư dự án, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, giấy 

phép xây dựng. 

- Diện tích xây dựng: ghi diện tích mặt bằng chiếm đất của công trình tại vị trí tiếp xúc với mặt 

đất theo mép ngoài tường bao công trình, bằng số Ả Rập theo đơn vị mét vuông (m2), được làm 

tròn số đến một chữ số thập phân; 

- Diện tích sàn: chỉ thể hiện đối với công trình dạng nhà và ghi theo quy định tại Điểm c Khoản 

2 Điều 7 của Thông tư này; các trường hợp còn lại không xác định và ghi bằng dấu “-/-”; 

- Kết cấu chủ yếu: ghi loại vật liệu xây dựng (gạch, bê tông, gỗ...), các kết cấu chủ yếu là 

tường, khung, sàn, mái (ví dụ: Tường, khung thép, sàn bằng bê tông cốt thép); 

- Hình thức sở hữu: ghi “Sở hữu riêng” đối với hạng mục công trình thuộc sở hữu của một chủ; 

ghi “Sở hữu chung” đối với trường hợp hạng mục công trình thuộc sở hữu chung của nhiều 

chủ; trường hợp hạng mục công trình có phần sở hữu riêng và có phần sở hữu chung thì ghi lần 

lượt “Sở hữu riêng”, “Sở hữu chung” ở các dòng dưới kế tiếp; đồng thời ghi diện tích thuộc sở 

hữu riêng và diện tích thuộc sở hữu chung vào các dòng tương ứng ở các cột “Diện tích xây 

dựng”, “Diện tích sàn”; 

- Cấp công trình: ghi theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Trường hợp công trình xây dựng trên đất nông nghiệp chưa được quy định trong phân loại về 

công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn 2356



cứ vào tình hình thực tế quyết định các loại công trình được đăng ký quyền sở hữu trên Giấy 

chứng nhận. 

- Thời hạn sở hữu công trình được ghi theo quy định như sau: 

+ Ghi ngày tháng năm kết thúc thời hạn sử dụng công trình nếu xác định được thời hạn sử dụng 

của công trình, đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

của người sử dụng đất khác thì thời hạn sở hữu công trình không vượt quá thời hạn thuê đất, 

thuê lại đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; ghi bằng dấu “-/-” nếu không xác định được 

thời hạn sử dụng của công trình. 

+ Trường hợp mua bán công trình có thời hạn thì ghi ngày tháng năm kết thúc theo hợp đồng 

mua bán công trình.” 

10. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 8 như sau: 

“b) Thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất được ghi trên trang 2 của Giấy chứng nhận 

theo quy định tại Điều 6, các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 7, Điều 7a và Điều 7b của Thông tư 

này, trong đó: 

- Diện tích đất sử dụng: ghi tổng diện tích đất mà người được cấp Giấy chứng nhận có quyền 

sử dụng riêng và sử dụng chung với người khác. Hình thức sử dụng đất ghi diện tích đất sử 

dụng riêng vào mục sử dụng riêng và ghi diện tích đất sử dụng chung vào mục sử dụng chung; 

- Diện tích của tài sản (gồm diện tích xây dựng, diện tích sàn): ghi tổng diện tích tài sản mà 

người được cấp Giấy chứng nhận có quyền sở hữu riêng và sở hữu chung với người khác. Hình 

thức sở hữu tài sản ghi từng hình thức và diện tích sở hữu riêng, sở hữu chung theo quy định tại 

Điểm d Khoản 2, Điểm d Khoản 3, Điểm b Khoản 4, Điểm d Khoản 5 và Điểm c Khoản 6 Điều 

7, Khoản 3 Điều 7b của Thông tư này. 

Trường hợp tài sản gắn liền với đất gồm nhiều loại hoặc nhiều hạng mục khác nhau, trong đó 

có phần thuộc sở hữu riêng và có phần thuộc sở hữu chung thì lập bảng như quy định tại Khoản 

8 Điều 7 của Thông tư này để liệt kê thông tin về từng tài sản hoặc từng hạng mục tài sản theo 

như ví dụ dưới đây: 

Loại tài sản 

Diện tích 

chiếm đất 

(m2) 

Diện tích sàn 

(m2) hoặc 

công suất 

Hình thức 

sở hữu 

Cấp 

hạng 

Thời hạn 

sở hữu 

Nhà ở 100 
100 Riêng 

3 
-/- 

150 Chung -/- 

Cửa hàng 25 25 Chung 4 -/- 

Cây lâu năm 500 -/- Chung -/- -/- 

” 

11. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 như sau: 

“2. Trường hợp người có quyền sử dụng chung đối với một phần diện tích của thửa đất, sở hữu 

chung đối với một phần tài sản gắn liền với đất mà không có quyền sử dụng đất riêng, quyền sở 

hữu tài sản riêng thì Giấy chứng nhận cấp cho người đó được ghi như quy định tại Điều 5, Điều 

6, các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 7, Điều 7a và Điều 7b của Thông tư này và quy định sau 

đây: 

a) Diện tích đất sử dụng: chỉ ghi phần diện tích đất mà người được cấp Giấy chứng nhận có 

quyền sử dụng chung với người khác theo hình thức sử dụng chung; 

b) Diện tích của tài sản (gồm diện tích xây dựng, diện tích sàn): chỉ ghi phần diện tích tài sản 

mà người được cấp Giấy chứng nhận có quyền sở hữu chung với người khác theo hình thức sở 

hữu chung.” 

12. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 11 như sau: 
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“4. Các nội dung ghi chú trong các trường hợp khác được ghi theo quy định tại Khoản 3 Điều 

5, Điểm c Khoản 6 Điều 6, Khoản 2 Điều 7b, Điểm c Khoản 1 Điều 8, Điểm c Khoản 1 Điều 9 

và Điều 13 của Thông tư này.” 

13. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 14 như sau: 

“1. Thể hiện nội dung phần ký Giấy chứng nhận như sau: 

a) Ghi địa danh nơi cấp Giấy chứng nhận và ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận; 

b) Trường hợp cơ quan cấp Giấy chứng nhận là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thì ghi 

như sau: 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN… (ghi tên đơn vị hành chính cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận) 

           CHỦ TỊCH 

Chữ ký, đóng dấu của Ủy ban nhân dân và họ tên người ký; 

hoặc 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN… (ghi tên đơn vị hành chính cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận) 

       KT. CHỦ TỊCH 

      PHÓ CHỦ TỊCH 

Chữ ký, đóng dấu của Ủy ban nhân dân và họ tên người ký; 

c) Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền ký cấp 

Giấy chứng nhận thì ghi như sau: 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN… (ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh) 

       TUQ. CHỦ TỊCH 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Chữ ký, đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường và họ tên người ký; 

d) Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận theo thẩm quyền thì ghi 

như sau: 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG… (ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh) 

                   GIÁM ĐỐC 

Chữ ký, đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường và họ tên người ký. 

Trường hợp Phó Giám đốc Sở ký Giấy chứng nhận thì ghi như sau: 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG… (ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh) 

                KT. GIÁM ĐỐC 

               PHÓ GIÁM ĐỐC 

Chữ ký, đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường và họ tên người ký; 

đ) Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai được Sở Tài nguyên và Môi trường uỷ quyền ký cấp 

Giấy chứng nhận theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì ghi như sau: 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG…(ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh) 

                TUQ. GIÁM ĐỐC 

GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI… (ghi tên Văn phòng đăng ký đất đai) 

Chữ ký của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường 

và họ tên người ký; 

e) Trường hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được Sở Tài nguyên và Môi trường uỷ 

quyền ký cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì ghi như sau: 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG… (ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh) 

                TUQ. GIÁM ĐỐC 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI ……  (ghi tên Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai) 

Chữ ký của Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, đóng dấu của Sở Tài nguyên và 

Môi trường và họ tên người ký. 
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14. Sửa đổi, bổ sung Điểm g Khoản 1 Điều 17 như sau: 

“g) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; xác nhận thay đổi 

thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên 

Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với 

đất; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước 

công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, 

tài sản gắn liền với đất;” 

15. Bổ sung Khoản 3 Điều 17 như sau: 

“3. Việc cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, e, g, h, l, m 

và r Khoản 1 và các Điểm a, c, d, đ, e, g, h và i Khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định 

tại Điều 37 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 23 Điều 2 của Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP. 

Đối với trường hợp quy định tại Điểm n Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều này thì cơ quan tài 

nguyên và môi trường có trách nhiệm thực hiện thủ tục quy định tại Khoản 2 Điều 69 của Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP và chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai để viết Giấy chứng nhận; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận.” 

16. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 5 Điều 18 như sau: 

“b) Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất thì ghi “Nội dung đã đăng ký thế chấp ngày …/…/… có thay đổi… (ghi cụ thể nội dung 

đăng ký thế chấp trước và sau khi thay đổi) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký);” 

17. Bổ sung Khoản 6a vào Điều 18 như sau: 

“6a) Trường hợp cho thuê đất, cho thuê lại đất, trừ trường hợp cho thuê đất, cho thuê lại đất 

trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề, khu kinh tế, khu công nghệ 

cao thì trên Giấy chứng nhận của bên cho thuê đất, cho thuê lại đất được ghi: “Cho … (ghi tên 

và địa chỉ bên thuê đất, thuê lại đất) thuê (thuê lại) thửa đất số … diện tích … m2 đến … (ghi 

ngày tháng năm kết thúc thời hạn thuê đất, thuê lại đất), không thuộc trường hợp nhận quyền 

sử dụng đất, theo hồ sơ số … (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).” 

18. Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 18 như sau: 

"7. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đổi tên, thay đổi thông 

tin về giấy tờ pháp nhân, nhân thân, địa chỉ thì ghi “Người sử dụng đất (hoặc chủ sở hữu tài sản 

gắn liền với đất)… (ghi cụ thể nội dung thay đổi: đổi tên, thay đổi giấy CMND, Giấy chứng 

nhận đầu tư,… địa chỉ) từ… thành… (ghi thông tin trước và sau khi thay đổi) theo hồ sơ số… 

(ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Các trường hợp biến động mà không thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đưa quyền sử dụng 

đất vào doanh nghiệp; chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp mà 

không chia tách thửa đất và thực hiện xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận thì ghi “Người 

sử dụng đất (hoặc Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) đổi tên từ … thành… (ghi tên và giấy tờ 

pháp nhân trước và sau khi chuyển đổi) do… (ghi hình thức thành lập hoặc chuyển đổi doanh 

nghiệp hoặc …) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).” 

19. Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 18 như sau: 

"10. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi “Chuyển mục đích sử dụng từ đất… 

thành đất… (ghi mục đích sử dụng trước và sau khi được chuyển) theo Quyết định số…, ngày 

…/…/…, hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký). 

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì thực hiện tách thửa và cấp Giấy 

chứng nhận mới cho từng thửa đất mới sau chia tách. 

Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao thì không phải thực hiện thủ tục tách thửa khi 

chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách 
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thửa; trường hợp không tách thửa thì ghi “Chuyển mục đích sử dụng … m2 từ đất… thành 

đất… (ghi mục đích sử dụng trước và sau khi được chuyển) theo Quyết định số…, ngày 

…/…/…, hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký).". 

20. Sửa đổi, bổ sung Khoản 18 Điều 18 như sau: 

“18. Trường hợp thu hồi đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc các lý do khác mà thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp thì 

trước khi đưa vào lưu trữ, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện bấm 01 lỗ vào Giấy chứng nhận (xuyên 

qua 4 trang của Giấy chứng nhận và các trang bổ sung, trang phụ nếu có); việc bấm lỗ không 

làm mất thông tin trên Giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận sau khi bấm lỗ không còn giá trị 

pháp lý.” 

21. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 24 như sau: 

“4. Trường hợp đã nộp đủ hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận 

hợp lệ và đã in, viết Giấy chứng nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục 

thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT; trường hợp chưa in, viết Giấy 

chứng nhận thì phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

Trường hợp Giấy chứng nhận đã ký mà chưa trao nhưng phát hiện việc ký Giấy chứng nhận 

không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không 

đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất, không đúng thời hạn sử dụng đất, 

không đúng nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai thì thực hiện việc tiêu 

hủy Giấy chứng nhận theo quy định. 

Trường hợp Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao được cho người sử dụng đất do người sử 

dụng đất chưa nhận Giấy chứng nhận theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì sau 90 

ngày kể từ ngày có thông báo cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, Văn 

phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền 

sử dụng đất xác nhận tại mục IV trên trang 3 của Giấy chứng nhận “Giấy chứng nhận chưa trao 

do… (ghi lý do chưa trao được Giấy chứng nhận do không đồng ý về thông tin trên Giấy chứng 

nhận, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, không có nhu cầu ghi nợ…) và lưu trữ theo quy định. 

Trường hợp sau khi xác nhận lý do chưa trao Giấy chứng nhận mà người sử dụng đất có nhu 

cầu nhận Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện xác nhận nội dung “Giấy chứng nhận 

đã trao” vào mục IV của Giấy chứng nhận và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. 

Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân mà Giấy 

chứng nhận đã in, viết trước ngày Văn phòng đăng ký đất đai được thành lập và hoạt động với 

thẩm quyền ký giấy được thể hiện là Ủy ban nhân dân cấp huyện nhưng việc trình ký Giấy 

chứng nhận được thực hiện từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai hoạt động theo quyết định của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

có trách nhiệm lưu trữ Giấy chứng nhận đã in trong hồ sơ; trước khi lưu trữ thì ghi “Lưu hồ sơ 

do Giấy chứng nhận được in trước ngày Văn phòng đăng ký đất đai được thành lập” và đóng 

dấu xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại trang 1 

của Giấy chứng nhận. Sau khi thực hiện ký và trao Giấy chứng nhận mới cho hộ gia đình, cá 

nhân thì Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm tập 

hợp Giấy chứng nhận đã lưu để Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiêu hủy theo quy 

định.” 

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 

5 năm 2014 quy định về hồ sơ địa chính 

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 như sau: 

“3. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất; đăng ký bổ 
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sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận gồm 

có: 

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK; 

b) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP; 

Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất nông nghiệp mà chủ sở hữu 

công trình không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 32 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP hoặc công trình được miễn giấy phép xây dựng thì chủ sở hữu công trình nộp 

hồ sơ thiết kế xây dựng của công trình đó theo quy định của pháp luật về xây dựng. Văn phòng 

đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó theo quy định tại 

Điểm đ Khoản 3 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP cùng với hồ sơ thiết kế xây dựng 

của công trình. 

c) Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng); 

d) Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; 

đ) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài 

chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có); 

e) Văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã được công 

chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất 

theo quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp chủ sở hữu công trình không đồng 

thời là người sử dụng đất.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 như sau: 

“2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc 

trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng gồm có: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng 

cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định. 

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người 

duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất của người thừa kế; 

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

d) Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận 

chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư; 

đ) Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển 

nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển 

nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn 

liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất. ” 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 9 như sau: 

“b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp, trừ trường hợp thực hiện quyết định hoặc bản án của Tòa 

án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã có hiệu lực thi hành hoặc thực 

hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án nhân dân, cơ 

quan thi hành án mà không thu hồi được bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;” 
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4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 9 như sau: 

“6. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được đổi tên; giảm diện tích thửa đất 

do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay 

đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận gồm có: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động: 

- Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với 

trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thay đổi họ, tên; 

- Bản sao sổ hộ khẩu đối với trường hợp thay đổi người đại diện là chủ hộ gia đình; văn bản 

thỏa thuận của hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với trường hợp thay đổi 

người đại diện là thành viên khác trong hộ; 

- Văn bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với 

trường hợp cộng đồng dân cư đổi tên; 

- Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tình trạng sạt lở tự nhiên đối với trường 

hợp giảm diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất do sạt lở tự nhiên; 

- Chứng từ về việc nộp nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp có ghi 

nợ hoặc chậm nộp nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp người sử dụng đất được miễn giảm hoặc 

không phải nộp do thay đổi quy định của pháp luật; 

- Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi hạn chế về quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp có hạn 

chế theo quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp có thay 

đổi hạn chế theo văn bản chuyển quyền sử dụng đất thì phải có văn bản chấp thuận thay đổi 

hạn chế của người có quyền lợi liên quan, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; 

- Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP thể hiện nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin về tài sản gắn 

liền với đất đã ghi trên Giấy chứng nhận.” 

5. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 9 Điều 9 như sau: 

"c) Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư 

hoặc Quyết định chủ trương đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự 

án đầu tư phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ 

chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư. 

Trường hợp tổ chức trong nước đang sử dụng đất để thực hiện hoạt động đầu tư trên đất nhưng 

không thuộc trường hợp có Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng 

nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thể 

hiện cụ thể lý do đề nghị gia hạn sử dụng đất tại Điểm 4 của Đơn đăng ký biến động đất đai, tài 

sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;” 

6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 12; bổ sung các Khoản 13, 14, 15, 16 và 17 vào Điều 9 như sau: 

“12. Hồ sơ nộp khi thực hiện đăng ký thế chấp, xoá đăng ký thế chấp thực hiện theo quy định 

về đăng ký giao dịch bảo đảm. 

Trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trả tiền 

thuê đất hàng năm và người sử dụng đất thuê, thuê lại đã trả tiền thuê đất một lần trước ngày 01 

tháng 7 năm 2014 mà người sử dụng đất đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc thế chấp 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì hồ sơ đăng ký thế chấp phải có giấy tờ chứng 

minh chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách số tiền thuê đất mà bên thuê, thuê lại đất đã trả một lần. 

2362



13. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã 

được cấp Giấy chứng nhận bao gồm: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

14. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân 

đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp, bao gồm: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý đưa quyền sử dụng đất của 

hộ gia đình vào doanh nghiệp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp 

luật đối với trường hợp đất của hộ gia đình; 

d) Hợp đồng thuê đất đã ký của hộ gia đình, cá nhân. 

15. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo, bao 

gồm: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

16. Hồ sơ nộp khi xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số 

thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, gồm có: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn 

cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với 

trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận; 

d) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp 

nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng 

nhận. 

17. Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất quy 

định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15 Điều này mà có thay đổi 

thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên 

Giấy chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy tờ sau đây: 

a) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn 

cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với 

trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận; 

b) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp 

nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng 

nhận.” 

7. Bổ sung Điều 9a như sau: 

“Điều 9a. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ 

gia đình, cá nhân đang sử dụng đất 

1. Việc cấp Giấy chứng nhận được áp dụng cho toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng 

(bao gồm diện tích thửa đất gốc và diện tích đất tăng thêm). 

2. Hồ sơ thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận 

chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận: 

a) Trường hợp thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận: 

- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 10/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử 

dụng; 
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- Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc; 

- Bản gốc Giấy chứng nhận và hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho 

quyền sử dụng đất được lập theo quy định của diện tích đất tăng thêm. Trường hợp nhận 

chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho phần diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Khoản 2 Điều 

82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì nộp bản gốc Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền 

sử dụng đất hoặc hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng 

đất của diện tích đất tăng thêm. 

b) Trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận: 

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng; 

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của thửa đất gốc; 

- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, 

công trình xây dựng, trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng 

đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng; 

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài 

chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); 

- Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thì phải có hợp đồng 

hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng 

hạn chế đối với thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa 

đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế; 

- Bản gốc Giấy chứng nhận và hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho 

quyền sử dụng đất được lập theo quy định của diện tích đất tăng thêm. Trường hợp nhận 

chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho phần diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Khoản 2 Điều 

82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì nộp bản gốc Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền 

sử dụng đất hoặc hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng 

đất của diện tích đất tăng thêm. 

3. Hồ sơ nộp trong trường hợp diện tích đất tăng thêm chưa được cấp Giấy chứng nhận: 

a) Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử 

dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà diện tích đất tăng thêm đó có giấy tờ về quyền sử 

dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và 

Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP: 

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng; 

- Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc hoặc giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất 

đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP của thửa đất gốc đối với trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng 

nhận; 

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của diện tích đất tăng 

thêm; 

- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, 

công trình xây dựng, trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng 

đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng; 
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- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài 

chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); 

- Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thì phải có hợp đồng 

hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng 

hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà 

người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế; 

b) Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 

100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 2 của Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP: 

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng; 

- Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc hoặc các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật 

đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP của thửa đất gốc đối với trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng 

nhận; 

- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, 

công trình xây dựng, trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng 

đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng; 

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài 

chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); 

- Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thì phải có hợp đồng 

hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng 

hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà 

người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế. 

4. Trường hợp thửa đất gốc và diện tích đất tăng thêm đã có Giấy chứng nhận thì Văn phòng 

đăng ký đất đai trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký cấp Giấy 

chứng nhận đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định. 

Trường hợp thửa đất gốc hoặc diện tích đất tăng thêm hoặc toàn bộ diện tích của thửa đất gốc 

và diện tích đất tăng thêm chưa được cấp Giấy chứng nhận thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện 

ký cấp Giấy chứng nhận.” 

8. Bổ sung Điều 9b như sau: 

“Điều 9b. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức 

mua bán nợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của 

Quốc hội 

1. Việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức mua bán 

nợ mà quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 

2017 của Quốc hội được thực hiện trong trường hợp các giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất đã được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và 

pháp luật khác có liên quan; việc mua bán nợ là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bảo 

đảm theo đúng quy định của pháp luật về mua bán nợ. 

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất, bao gồm: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 
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c) Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thế chấp có nội dung thỏa thuận về xử lý tài sản thế chấp 

là bên nhận thế chấp, bên nhận bảo lãnh được nhận chính tài sản bảo đảm đó; 

d) Văn bản về việc mua bán nợ theo quy định của pháp luật về mua bán nợ có nội dung thỏa 

thuận về việc tổ chức mua nợ được kế thừa quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp, bên nhận 

bảo lãnh đã giao kết trong hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh; 

đ) Văn bản về việc bàn giao tài sản mua bán nợ hoặc văn bản giải quyết của cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật đối với trường hợp không thỏa thuận được việc bàn giao tài 

sản mua bán nợ.” 

9. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 11 như sau: 

“1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận không được yêu 

cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp thêm các giấy tờ khác ngoài các 

giấy tờ phải nộp theo quy định tại các Điều 8, 9, 9a, 9b và 10 của Thông tư này và các giấy tờ 

quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4, các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 6, các Khoản 2, 3, 4 và 5 

Điều 7, Khoản 1 Điều 8 của Thông tư liên tịch số 88/2016/TT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 

năm 2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ 

tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất. 

2. Khi nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy 

định tại Điều 100 của Luật Đất đai, các Điều 18, 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP, Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (nếu có) để làm thủ tục 

đăng ký lần đầu hoặc đăng ký biến động theo quy định tại các Điều 8, 9, 9a, 9b và 10 của 

Thông tư này thì người nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các hình thức sau: 

a) Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công 

chứng, chứng thực; 

b) Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và 

xác nhận vào bản sao; 

c) Nộp bản chính giấy tờ.”. 

10. Bổ sung Khoản 5 vào Điều 11 như sau: 

“5. Hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận hợp lệ 

(hồ sơ đăng ký hợp lệ) là hồ sơ bảo đảm đầy đủ các nội dung sau: 

a) Hồ sơ có đủ thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục theo quy định tại Thông tư này; 

b) Nội dung kê khai trong các giấy tờ (đối với các giấy tờ phải kê khai) phải đầy đủ theo quy 

định; 

c) Nội dung kê khai giữa các giấy tờ phải bảo đảm thống nhất." 

11. Bổ sung Điều 11a như sau: 

"Điều 11a. Từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
1. Việc từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau: 

a) Không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ; 

b) Hồ sơ không có đủ thành phần để thực hiện thủ tục theo quy định; 

c) Nội dung kê khai của hồ sơ không đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất và hợp lệ theo quy định 

của pháp luật; 

d) Thông tin trong hồ sơ không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký hoặc có 

giấy tờ giả mạo; 

đ) Khi nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại yêu 

cầu tạm dừng hoặc dừng việc cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là đối tượng phải thi 

hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự hoặc văn bản thông báo về việc kê biên 
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tài sản thi hành án; khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất 

đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất; 

e) Không đủ điều kiện thực hiện quyền theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật 

khác có liên quan. 

2. Trường hợp có căn cứ từ chối hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì trong thời gian 

không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải có văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối và hướng 

dẫn người nộp hồ sơ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, gửi văn bản kèm theo hồ sơ 

cho người nộp hoặc chuyển văn bản và hồ sơ đến bộ phận một cửa, Ủy ban nhân dân cấp xã để 

trả lại cho người nộp." 

12. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 15 như sau: 

“b) Đối với hộ gia đình sử dụng đất thể hiện các thông tin “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ 

gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình 

như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia 

đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên 

khác của hộ gia đình và cùng có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình; sau đó ghi thêm 

“Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở 

hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành 

viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất);” 

13. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 15 như sau: 

“a) Đối với cá nhân, người đại diện hộ gia đình và vợ hoặc chồng của người đó phải thể hiện 

các thông tin về Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng minh quân đội nhân dân hoặc thẻ 

Căn cước công dân (nếu có) gồm: Tên giấy chứng minh (được viết tắt là GCMND hoặc 

GCMQĐ) hoặc thẻ Căn cước công dân (được viết tắt là TCCCD) và số của Giấy chứng minh, 

thẻ Căn cước công dân; trường hợp chưa có Giấy chứng minh và thẻ Căn cước công dân thì thể 

hiện thông tin về giấy khai sinh (tên và số giấy khai sinh);” 

14. Sửa đổi, bổ sung Điểm k Khoản 2 Điều 19 như sau: 

“k) Các trường hợp biến động mà không thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đưa quyền sử dụng 

đất vào doanh nghiệp; chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp mà 

không chia tách thửa đất và thực hiện xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận thì thể hiện: 

“Người sử dụng đất (hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) đổi tên từ… thành… (ghi tên và 

giấy tờ pháp nhân trước và sau khi chuyển đổi) do… (ghi hình thức thành lập hoặc chuyển đổi 

loại hình doanh nghiệp) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”;” 

15. Sửa đổi, bổ sung Điểm o Khoản 2 Điều 19 nội dung sau: 

“o) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thì thể hiện: “Chuyển mục đích sử dụng từ đất… 

thành đất… (ghi mục đích sử dụng trước và sau khi được chuyển); nguồn gốc sử dụng đất 

chuyển thành…; thời hạn sử dụng đến…(ghi nguồn gốc và thời hạn sau khi chuyển mục đích 

có thay đổi nếu có) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất dẫn đến tách thửa thì thể hiện: “Thửa 

đất đã tách thành các thửa… (ghi số hiệu các thửa đất mới hình thành), chuyển mục đích sử 

dụng thửa đất số… diện tích… m2 (ghi số hiệu và diện tích thửa đất chuyển mục đích sử dụng) 

thành đất… (ghi mục đích sử dụng sau khi được chuyển), theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục 

đăng ký)”. 

Tại trang đăng ký của thửa đất mới hình thành nhưng không chuyển mục đích sử dụng đất thì 

thể hiện: “Được tách từ thửa đất số… (ghi số thửa đất trước khi tách) theo hồ sơ số… (ghi mã 

hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 
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Tại trang đăng ký của thửa đất mới hình thành mà chuyển mục đích sử dụng đất thì thể hiện: 

“Tách từ thửa số … (ghi số thửa trước khi tách), chuyển mục đích từ đất… thành đất … (ghi 

mục đích sử dụng trước và sau khi được chuyển) theo hồ sơ số … (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng 

ký). 

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất từ đất vườn ao trong cùng thửa đất có 

nhà ở sang đất ở mà không tách thửa thì thể hiện: “Chuyển mục đích sử dụng … m2 từ đất… 

(ghi mục đích sử dụng trước khi được chuyển) thành đất ở; nguồn gốc sử dụng đất chuyển 

thành "Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; thời hạn sử dụng: Lâu dài theo 

hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký);” 

16. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 21 như sau: 

“4. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, chưa có điều kiện lập Sổ địa 

chính (điện tử) theo quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Đối với địa phương đã lập Sổ địa chính dạng giấy theo quy định tại Thông tư số 

09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính thì tiếp tục cập nhật vào Sổ địa chính 

dạng giấy đang sử dụng; nội dung thông tin ghi vào sổ theo hướng dẫn sửa đổi, bổ sung tại Phụ 

lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Đối với địa phương chưa lập Sổ địa chính dạng giấy theo quy định tại Thông tư số 

09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách 

nhiệm in trang Sổ địa chính (điện tử) chưa ký số ra dạng giấy để thực hiện ký, đóng dấu của 

Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phục vụ cho công tác quản 

lý thường xuyên. 

17. Bổ sung Khoản 6 vào Điều 33 như sau: 

“6. Đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đã in, viết để cấp; cấp lại; cấp đổi cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất khi thực hiện quyền hoặc đăng ký biến động khác trước ngày Văn phòng đăng ký đất 

đai hoạt động theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng chưa trao cho người sử 

dụng đất thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm in lại Giấy chứng nhận mới thay thế 

cho Giấy chứng nhận đã in, viết với nội dung cơ quan có thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận 

được thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm in giấy mới, các nội dung khác được 

giữ nguyên như trên Giấy chứng nhận đã in, viết; người sử dụng đất không phải làm lại hồ sơ 

cấp, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm ký cấp Giấy 

chứng nhận hoặc trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận phù hợp với 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện rà soát, báo cáo số lượng, danh sách Giấy chứng nhận đã in, viết để cấp, cấp lại, 

cấp đổi cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi thực hiện quyền hoặc 

đăng ký biến động khác trước ngày Văn phòng đăng ký đất đai hoạt động trước khi thực hiện 

việc in lại Giấy chứng nhận mới theo quy định tại Khoản này.” 

18. Sửa đổi, bổ sung mẫu đơn số 09/ĐK. 

19. Sửa đổi cụm từ “04/ĐK”thành “04a/ĐK”.. 

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 

5 năm 2014 quy định về bản đồ địa chính 
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 7 như sau: 

“5. Đối với đất phi nông nghiệp, sai số tương hỗ vị trí điểm của 2 điểm bất kỳ trên ranh giới 

thửa đất biểu thị trên bản đồ địa chính dạng số so với khoảng cách trên thực địa được đo trực 

tiếp hoặc đo gián tiếp từ cùng một trạm máy không vượt quá 0,2 mm theo tỷ lệ bản đồ cần lập, 

nhưng không vượt quá 4 cm trên thực địa đối với các cạnh thửa đất có chiều dài dưới 5 m. 
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Đối với đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng thì sai số tương hỗ vị trí điểm của 2 điểm bất kỳ nêu 

trên được phép tăng 1,5 lần.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 11 như sau: 

“2.4. Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian 

đo đạc thì việc lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được cán bộ đo đạc, các bên liên 

quan còn lại và người dẫn đạc xác định theo thực địa và theo hồ sơ thửa đất liên quan (nếu có). 

Đơn vị đo đạc chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đã lập cho Ủy ban nhân dân cấp 

xã để xác nhận vắng mặt và thông báo trên loa truyền thanh của cấp xã, niêm yết công khai tại 

trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã để người sử dụng đất đến ký xác nhận. Sau 15 ngày kể từ ngày 

thông báo mà người sử dụng đất không có mặt và không có khiếu nại, tranh chấp liên quan đến 

ranh giới, mốc giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã lập. 

Trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà 

người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận, đồng thời không có văn bản thể hiện việc có 

tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác 

định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại, người dẫn đạc ký xác nhận và ghi rõ lý 

do người sử dụng đất liền kề đó không ký xác nhận vào phần “lý do không đồng ý” trong Bản 

mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất. 

Đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập danh sách các trường hợp nêu trên để gửi cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã biết và lưu hồ sơ đo đạc.” 

3. Sửa đổi dòng thứ nhất từ trên xuống của Mục “1. Mẫu khung và trình bày khung bản đồ địa 

chính” và Mục 2. Mẫu khung và trình bày khung bản đồ địa chính biên tập in lại” thuộc “III. 

KÝ HIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH” của Phụ lục số 01 như sau: 

Sửa cụm từ “XÃ TRUNG CHÂU” thành cụm từ “BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH XÃ TRUNG 

CHÂU”. 

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 

6 năm 2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất 

1. Bổ sung Điều 5a như sau: 

“Điều 5a. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư 

1. Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm 
định gồm: 
a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 03a ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Báo cáo thẩm định hồ sơ dự án đầu tư của cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp 

luật về đầu tư đối với trường hợp chưa có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định chủ 

trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc 

Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 (ngày Luật Đầu tư 

năm 2014 có hiệu lực thi hành). 

c) Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công do địa phương quản lý theo quy 

định của pháp luật về đầu tư công. 

d) Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt đối với dự án đầu tư thực hiện giao 

đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

đ) Hồ sơ mời thầu đã được thẩm định hoặc phê duyệt đối với trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường do việc chuyển mục đích sử dụng rừng, phương án 

bồi thường giải phóng mặt bằng khu rừng, phương án trồng rừng thay thế theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng đối với dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng 

hộ và đất rừng đặc dụng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài nguyên và Môi trường lập gồm: 2369



a) Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; 
b) Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này; 
c) Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu 
tư.” 
2. Bổ sung các Khoản 4, 5, 6 và 7 vào Điều 7 như sau: 

“4. Hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất đồng thời với thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, gồm: 

a) Đơn đề nghị thẩm định của người xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất theo Mẫu số 03b ban hành kèm theo Thông tư này hoặc văn bản đề nghị thẩm định 

của cơ quan đăng ký đầu tư; 

b) Hồ sơ dự án đầu tư khi thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật 

về đầu tư.” 

5. Hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp xin giao đất, thuê đất mà không 

phải thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, gồm: 

a) Đơn đề nghị thẩm định của người xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 03b ban hành kèm 

theo Thông tư này hoặc văn bản đề nghị thẩm định của cơ quan đăng ký đầu tư; 

b) Hồ sơ dự án đầu tư khi thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật 

về đầu tư. 

6. Hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất 

mà không phải thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án 

đầu tư, gồm: 

a) Đơn đề nghị thẩm định của người xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 03b ban 

hành kèm theo Thông tư này hoặc văn bản đề nghị thẩm định của cơ quan đăng ký đầu tư; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất; 

c) Hồ sơ dự án đầu tư khi thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật 

về đầu tư. 

7. Hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất 

mà không lập dự án đầu tư gồm: 

a) Đơn đề nghị thẩm định của người xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 03b ban 

hành kèm theo Thông tư này; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất.” 

4. Bổ sung Điều 7a như sau: 

“Điều 7a. Hồ sơ điều chỉnh quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi đất, giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 

năm 2004 

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: 

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 01 
tháng 7 năm 2004 theo Mẫu số 03c ban hành kèm theo Thông tư này; 
b) Bản sao quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; 

c) Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất đã cấp (nếu có); 
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d) Bản sao giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh hoặc 

văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư đã cấp (nếu có); 

2. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường lập gồm: 
a) Tờ trình theo Mẫu số 03d ban hành kèm theo Thông tư này; 
b)  Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này; 
c) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao 
đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ 
(nếu có); 
d) Bản sao trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (đã có trong hồ 

sơ giao đất, cho thuê đất trước đây). 

3. Hồ sơ thẩm định gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập 
đối với trường hợp điều chỉnh quyết định mà phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ gồm: 
a) Tờ trình theo Mẫu số 03đ ban hành kèm theo Thông tư này; 
b)  Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này; 
c) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền đề nghị điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao 
đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ 
(nếu có); 
d) Bản sao trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (đã có trong hồ 

sơ giao đất, cho thuê đất trước đây). 

4. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài nguyên và Môi trường lập gồm: 
a) Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; 
b) Các giấy tờ quy định tại Khoản 3 Điều này; 
c) Văn bản của Bộ, ngành có liên quan góp ý về việc đề nghị điều chỉnh quyết định thu 
hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng 
Chính phủ đối với dự án phải xin ý kiến các Bộ, ngành (nếu có).” 
Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 
2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá 
đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất 
Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau: 
“Điều 7. Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất 
Trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thực 
hiện theo quy định sau đây: 
1. Khảo sát, thu thập thông tin 
a) Khảo sát, thu thập thông tin về giá đất của tối thiểu 03 thửa đất đã chuyển nhượng 
trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong khoảng thời gian không quá 02 
năm tính đến thời điểm định giá tại từng vị trí đất (theo bảng giá đất) thuộc khu vực 
định giá đất. 
Trường hợp tại khu vực định giá đất không đủ thông tin về giá đất thì thu thập thông tin tại khu 

vực lân cận có điều kiện tương tự về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật và hạ tầng xã hội với khu vực định giá đất. 

Trong quá trình khảo sát, thu thập giá đất thị trường, người điều tra thực hiện theo quy định tại 

Điểm d Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này. 

b) Đối với trường hợp thửa đất xác định được các khoản thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất 

thì thu thập thông tin về thu nhập, chi phí từ việc sử dụng đất của tối thiểu 03 thửa đất để xác 

định giá đất theo phương pháp thu nhập tại từng vị trí đất (theo bảng giá đất) thuộc khu vực 

định giá đất. 

c) Thu thập thông tin về điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương. 

2. Xác định giá đất phổ biến trên thị trường của từng vị trí đất 
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a) Thống kê giá đất thị trường theo từng vị trí đất đối với các thông tin đã thu thập được theo 

quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này. 

b) Việc xác định giá đất phổ biến trên thị trường của từng vị trí đất thực hiện theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về giá đất (sau đây gọi là Nghị định số 44/2014/NĐ-CP). Đối với trường hợp giá đất 

trên thị trường tập trung vào một khoảng giá thì giá đất phổ biến trên thị trường của từng vị trí 

đất được xác định bằng cách lấy bình quân số học của các mức giá đất tại vị trí đất đó. 

3. Xác định hệ số điều chỉnh giá đất 

Hệ số điều chỉnh giá đất được xác định căn cứ vào giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện 

kinh tế - xã hội cụ thể tại địa phương và giá đất trong bảng giá đất. Đối với trường hợp không 

đủ thông tin về giá đất thị trường để xác định giá đất phổ biến trên thị trường quy định tại Điểm 

b Khoản 2 Điều này thì căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể tại địa phương, giá đất cụ 

thể đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, giá đất trong bảng giá đất để xây dựng hệ số 

điều chỉnh giá đất. 

Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 44/2014/NĐ-

CP được xây dựng đối với từng loại đất, vị trí đất theo dự án; đối với trường hợp khu vực có 

nhiều dự án thu hồi đất tại cùng một thời điểm và có các đặc điểm tương đồng về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thì hệ số điều chỉnh giá đất 

được xây dựng đối với từng loại đất, vị trí đất theo khu vực. 

4. Xác định giá đất của thửa đất cần định giá 

Giá đất của thửa đất 

cần định giá 
= 

Giá đất trong bảng 

giá đất 
x Hệ số điều chỉnh giá đất 

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 

quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 

“Điều 5. Xác định diện tích đất nông nghiệp để tính hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước 

thu hồi đất 

1. Diện tích đất nông nghiệp thu hồi để tính hỗ trợ ổn định đời sống quy định tại Điểm b Khoản 

3 Điều 19 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được xác định theo từng quyết định thu hồi đất 

của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, không cộng dồn diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi 

của các quyết định thu hồi đất trước đó. 

2. Diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống là diện tích đất nông nghiệp do hộ 

gia đình, cá nhân đang sử dụng trong phạm vi xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi tại thời 

điểm có quyết định thu hồi đất, bao gồm: 

a) Đất nông nghiệp có nguồn gốc được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp khi thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ 

ban hành Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định 

lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp; Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 

1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông 

nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và 

bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; giao đất 

lâm nghiệp khi thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ ban 

hành Bản quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn 

định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 

1999 của Chính phủ về việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá 

nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 

29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai; Khoản 1 Điều 54 của Luật đất 

đai năm 2013; 
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b) Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông 

nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai đang sử dụng do nhận chuyển nhượng, nhận thừa 

kế, được tặng cho, khai hoang theo quy định của pháp luật, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

có đất thu hồi xác nhận là đang trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp đó; 

c) Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán đất của nông, lâm trường quốc 

doanh để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản (không bao gồm 

đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ), khi Nhà nước thu hồi mà thuộc đối tượng đang trực tiếp 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên 

đất đó; 

d) Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng do nhận giao khoán đất của các công 

ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh (không bao gồm đất 

rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn 

định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó; 

đ) Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng do nhận giao khoán đất của tập đoàn 

sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn 

thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó. 

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất quy định tại Khoản 2 Điều này bị thu hồi dưới 

30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng mà việc thu hồi đất ảnh hưởng đến đời sống, sản 

xuất của người thu hồi đất thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại 

địa phương quyết định biện pháp hỗ trợ khác quy định tại Điều 25 của Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP cho phù hợp”. 

2. Bổ sung Điều 5a như sau: 

"Điều 5a. Giá đất làm căn cứ tính hỗ trợ cho người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ 

Giá đất làm căn cứ tính hỗ trợ cho người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nằm trong 

phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ trong trường hợp không có nhà tái định cư để bố trí quy định 

tại Khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP là giá đất cụ thể được xác định theo 

phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.” 

3. Bổ sung Điều 6a như sau: 

“Điều 6a. Bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp 

không phải là đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng 

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

khi Nhà nước thu hồi đất mà phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau thu hồi không đủ điều 

kiện để tiếp tục sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nếu người sử dụng đất có 

đơn đề nghị thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân có thẩm quyền xem xét, quyết định thu hồi đất. 

Trong trường hợp thu hồi đất thì thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật 

và được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.” 

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP của Chính phủ 

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 11 như sau: 

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm: 

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để 
xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng 
chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho 
phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; 
b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu 
năm; 2373



c) Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng 
năm; 
d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; 
đ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 
không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông 
nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.” 
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: 

“Điều 8. Việc sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty, chuyển doanh nghiệp tư 

nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 

Trường hợp chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần hoặc 
chuyển từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn, từ công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 
hoặc chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty 
trách nhiệm hữu hạn, trừ trường hợp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thì việc sử 
dụng đất được thực hiện theo quy định sau đây: 
1. Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp mà không thay đổi mục đích sử dụng đất thì 
xử lý như sau: 
a) Trường hợp doanh nghiệp trước khi chuyển đổi đã được Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho 
cả thời gian thuê, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển 
quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền 
sử dụng đất đã trả có nguồn từ ngân sách nhà nước thì Sở Tài nguyên và Môi trường 
trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp 
sau khi chuyển đổi theo quy định của pháp luật về đất đai. 
Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với doanh 
nghiệp sau khi chuyển đổi; 
b) Trường hợp doanh nghiệp trước khi chuyển đổi đã được Nhà nước cho thuê đất 
thu tiền thuê đất hàng năm hoặc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho 
thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển quyền sử dụng 
đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã 
trả không có nguồn từ ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp sau khi chuyển đổi có 
trách nhiệm đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo thủ tục quy định 
tại Điều 85 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; ký lại hợp đồng thuê đất với Sở Tài 
nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuê đất mà không phải ban hành lại quyết 
định cho thuê đất. 
Giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp sau khi chuyển đổi 
thuê đất trả tiền thuê hàng năm là giá đất đã quyết định để tính tiền thuê đất đối với 
doanh nghiệp trước khi chuyển đổi nếu thời điểm chuyển đổi công ty thuộc chu kỳ 05 
năm ổn định tiền thuê đất và phải xác định lại theo quy định tại Nghị định số 
46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê 
đất và mặt nước (sau đây gọi là Nghị định số 46/2014/NĐ-CP) khi hết chu kỳ 05 năm 
ổn định tiền thuê đất. 
2. Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng 
đất thì thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đồng thời với thủ 
tục giao đất, cho thuê đất hoặc thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với 
đất quy định tại Khoản 1 Điều này. 2374



Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử 
dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” 
3. Bổ sung Khoản 3 vào Điều 17 như sau: 

“3. Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp trước đây xác định thời hạn sử dụng đất nông nghiệp 

là lâu dài thì khi cấp đổi Giấy chứng nhận phải xác định lại thời hạn sử dụng đất theo quy định 

của Luật đất đai năm 2013.” 

Chương IV 

HIỆU LỰC THI HÀNH 

Điều 13. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2017. 
2. Bãi bỏ Điều 23 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
3. Bãi bỏ Điều 12 và Điều 14 của Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
Điều 14. Trách nhiệm thực hiện 

1. Tổng cục Quản lý đất đai chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tư này. 

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện 

Thông tư này ở địa phương và rà soát, bãi bỏ các quy định của địa phương trái với quy định của 

Thông tư này. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Thông tư này ở địa phương. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng 

Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: Bộ trưởng, các 

Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Lưu VT, Vụ PC, TCQLĐĐ. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 53/2017/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH KHOẢN 5 ĐIỀU 6 THÔNG TƯ SỐ 

33/2017/TT-BTNMT NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI 

NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2017/NĐ-CP 

NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ 

ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT 

SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định ngưng hiệu lực thi hành 

Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 

năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất 

đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, 

Điều 1. Ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 

tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng 

dẫn thi hành Luật đất đai từ ngày 05 tháng 12 năm 2017 đến thời điểm có hiệu lực thi hành của 

văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về vấn đề này. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2017. 

Điều 3. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Thông tư này. 

Ủy ban nhân dân các cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản 

ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ 

tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan  

BỘ TRƯỞNG 

Trần Hồng Hà 
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BỘ TÀI CHÍNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 11/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018 

THÔNG TƯ 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 77/2014/TT-BTC NGÀY 16 

THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 46/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH 

VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước. 

Điều 1. Bổ sung khoản 6a, 10a vào Điều 5 như sau: 
“6a. Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất đang sử dụng nhà, đất tại công trình xây 

dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp thuộc sở hữu nhà nước hoặc có phần diện tích thuộc quyền 

quản lý của Nhà nước mà không tách riêng được phần diện tích đất sử dụng cho từng đối tượng 

đang sử dụng thì tiền thuê đất phải nộp được phân bổ cho từng đối tượng sử dụng theo hệ số 

phân bổ nhân (x) với diện tích sàn sử dụng của từng đối tượng và áp dụng từ ngày 01/7/2014. 

Trong đó: 

a) Hệ số phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa diện tích đất tính thu tiền thuê đất và tổng diện

tích sàn sử dụng của các đối tượng. 

b) Trường hợp nhà có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm được cộng vào tổng diện tích sàn

sử dụng của công trình xây dựng để tính hệ số phân bổ. 

Trường hợp diện tích các tầng hầm được xác định là thuộc sở hữu chung của các đối tượng sử 

dụng công trình xây dựng thì diện tích các tầng hầm được phân bổ đều cho các đối tượng sử 

dụng công trình xây dựng. 

Trường hợp diện tích các tầng hầm được xác định là thuộc sở hữu của đối tượng phải nộp tiền 

thuê đất thì diện tích các tầng hầm được phân bổ để tính thu tiền thuê đất cho đối tượng này. 

10a. Khi được gia hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất 

thì tiền thuê đất được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm được gia hạn. 

Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất tính 

từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định gia hạn thời gian thuê đất. 

Trường hợp hết thời gian thuê đất nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành 

quyết định gia hạn thời gian thuê đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền thuê đất của từng năm 
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sử dụng đất kể từ thời điểm hết thời gian thuê đất đến thời điểm có quyết định gia hạn thời gian 

thuê đất theo đơn giá xác định trên cơ sở giá đất tại Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ 

phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành của từng năm sử 

dụng đất; không được ổn định đơn giá thuê đất (05 năm một lần) trong khoảng thời gian này”. 

Điều 2. Bổ sung khoản 9 vào Điều 12 như sau: 
“9. Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và 

được miễn toàn bộ tiền thuê đất nhưng trong thời gian thuê có nguyện vọng nộp tiền thuê đất 

(không hưởng ưu đãi) thì số tiền thuê đất phải nộp một lần cho thời gian thuê đất còn lại được 

xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm người sử dụng đất có văn bản đề nghị được 

nộp tiền thuê đất. Đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê còn lại được xác định như 

sau: 

a) Trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá 

đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 

tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại: 

Đơn giá thuê đất thu 

một lần cho thời gian 

thuê đất còn lại 

= 

Giá đất tại Bảng 

giá đất 

x 
Hệ số điều 

chỉnh giá đất 
x 

Thời gian phải nộp 

tiền thuê đất 
Thời hạn của loại 

đất tại Bảng giá 

đất 

Trong đó: 

- Thời gian phải nộp tiền thuê đất bằng (=) thời hạn thuê đất trừ (-) thời gian thực tế đã sử dụng 

đất 

- Thời hạn của loại đất tại Bảng giá đất theo quy định của Chính phủ về giá đất. 

b) Trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá 

đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 

10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh 

còn lại thì đơn giá thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê còn lại do Sở Tài nguyên và 

Môi trường xác định, chuyển cho Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương do Sở Tài chính 

làm Thường trực Hội đồng để tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt”. 

Điều 3. Bổ sung khoản 9a vào Điều 17 như sau: 
“9a. Trường hợp nhà đầu tư đã chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng theo phương án được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm cả trường hợp tự thỏa thuận bồi thường 

hoặc tự nhận chuyển nhượng) theo quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và 

được Nhà nước cho thuê đất từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 trở về sau thì được trừ số tiền bồi 

thường về đất, hỗ trợ về đất theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt hoặc giá trị quyền sử dụng đất theo mục đích đất nhận chuyển nhượng hợp pháp được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền xác định và phê duyệt (đối với trường hợp tự thỏa thuận bồi 

thường, tự nhận chuyển nhượng) tại thời điểm tự thỏa thuận, tự nhận chuyển nhượng (phân bổ 

cho thời gian thuê đất còn lại tương ứng với phần diện tích có thu tiền thuê đất và chưa được 

hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh) vào tiền thuê đất phải nộp và không vượt quá số 

tiền thuê đất phải nộp. Số tiền được trừ vào tiền thuê phải nộp được quy đổi ra thời gian đã 

hoàn thành việc nộp tiền thuê đất hàng năm. Đơn giá thuê đất để thực hiện quy đổi áp dụng 

theo chính sách và giá đất tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

Việc xử lý tiền đền bù, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt (bao gồm cả trường hợp tự thỏa thuận bồi thường hoặc tự nhận chuyển 

nhượng) mà người sử dụng đất đã chi trả theo quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 7 

năm 2004 được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 333/2016-TT-BTC”. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2018. 2378



2. Các trường hợp phát sinh phải thực hiện nghĩa vụ tài chính từ thời điểm Nghị định số 

135/2016/NĐ-CP, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP có hiệu lực đến thời điểm Thông tư này có 

hiệu lực được áp dụng xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Nghị định số 

135/2016/NĐ-CP, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được xem xét, giải quyết./. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Huỳnh Quang Hải 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ  

MÔI TRƯỜNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số: 24/2019/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019 

THÔNG TƯ 
SỬA ĐỔI VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM 

QUYỀN BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng các Tổng cục: Quản lý đất đai, Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam, Môi trường; Cục trưởng các Cục: Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, 

Quản lý tài nguyên nước; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ và Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

Điều 1. Sửa đổi một số điều của một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 

ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
1. Sửa đổi tọa độ trung tâm của địa danh Đỉnh Phan Xi Păng tại Danh mục Địa danh dân cư,

sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ Tỉnh Lào Cai ban hành 

kèm theo Thông tư số 36/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội 

phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai như sau: 

Địa danh 

Nhóm 

đối 

tượng 

Tên 

ĐVHC 

cấp xã 

Tên 

ĐVHC 

cấp huyện 

Tọa độ vị trí tương đối của đối tượng 

Phiên 

hiệu 

mảnh 

bản đồ 

địa hình 

Tọa độ trung Tọa độ điểm Tọa độ điểm  
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tâm đầu cuối 

Vĩ độ 

(độ, 

phút, 

giây) 

Kinh 

độ (độ, 

phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, 

phút, 

giây) 

Kinh 

độ (độ, 

phút, 

giây) 

Vĩ độ 

(độ, 

phút, 

giây) 

Kinh 

độ (độ, 

phút, 

giây) 

 

Đỉnh 

Phan Xi 

Păng 

SV 
xã San Sả 

Hồ 
H. Sa Pa 

22° 18' 

14,9" 

103° 

46' 

24,1" 

        
F-48- 

40-B 

2. Sửa đổi một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản như sau: 

a) Sửa đổi Khoản 4 Điều 4 như sau: 

“4. Các buổi họp Hội đồng đấu giá được coi là hợp lệ khi ít nhất 2/3 thành viên chính thức của 

Hội đồng đấu giá dự họp và phải có Chủ tịch Hội đồng đấu giá chủ trì.”. 

b) Bãi bỏ Khoản 3 Điều 7 và Điều 8. 

c) Sửa đổi Khoản 1 Điều 9 như sau: 

“1. Thư ký Hội đồng đấu giá là đại diện của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đối 

với Hội đồng đấu giá được thành lập theo quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; là đại 

diện của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với Hội đồng đấu giá được thành lập theo quyết 

định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”. 

3. Sửa đổi một số điều của Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống 

thông tin đất đai như sau: 

a) Sửa đổi Khoản 3 Điều 9 như sau: 

“3. Các thông tin đất đai được công bố công khai như sau: 

a) Danh mục dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu đất đai; 

b) Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quyết định, phê duyệt; 

c) Khung giá đất, bảng giá đất đã công bố; 

d) Thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

đ) Các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.” 

b) Bãi bỏ Khoản 4, 5 Điều 9; Khoản 2 Điều 16. 

4. Sửa đổi Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

như sau: 

“3. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho thuê đất, thu hồi đất có mặt nước ven 

biển theo quy định tại Điều 59 của Luật Đất đai. Việc giao đất, cho thuê đất có mặt nước ven 

biển tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm trở vào đất liền được 

thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai. 

Trường hợp dự án đầu tư sử dụng mặt nước biển tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung 

bình trong nhiều năm trở ra phía biển được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao các 

khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.” 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt 

động khai thác khoáng sản như sau: 

a) Sửa đổi Khoản 1 như sau: 
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“1. Trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn từ 01 năm trở xuống thì tổ chức, 

cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện ký quỹ một lần. Mức tiền ký quỹ bằng 100% (một trăm 

phần trăm) số tiền được phê duyệt, có tính yếu tố trượt giá tại thời điểm ký quỹ”. 

b) Sửa đổi Khoản 2 như sau: 

“2. Trường hợp không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này thì số tiền ký quỹ lần 

đầu phải tính tới yếu tố trượt giá tại thời điểm ký quỹ và được xác định như sau: 

a) Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn dưới 10 (mười) năm: mức ký quỹ lần đầu bằng 

25%) (hai mươi lăm phần trăm) tổng số tiền ký quỹ; 

b) Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn từ 10 (mười) năm đến dưới 20 (hai mươi) năm: 

mức ký quỹ lần đầu bằng 20% (hai mươi phần trăm) tổng số tiền ký quỹ; 

c) Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn từ 20 (hai mươi) năm trở lên: mức ký quỹ lần 

đầu bằng 15% (mười lăm phần trăm) tổng số tiền ký quỹ.” 

c) Bổ sung Khoản 2a như sau: 

“2a. Đối với những Quyết định ký quỹ bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Quyết định đã 

được phê duyệt”. 

6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai như sau: 

“1. Bổ sung Điều 5a như sau: 

Điều 5a. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư 
1. Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định gồm: 

a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 03a ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014; Quyết định chủ trương đầu tư hoặc 

Quyết định đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư công 

năm 2014; Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 (ngày Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành) 

mà còn hiệu lực thực hiện; 

c) Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt và Báo cáo Thuyết minh; trích sao bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

d) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất đối 

với trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai; 

đ) Phương án trồng rừng thay thế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc 

văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về 

lâm nghiệp đối với dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. 

2. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài nguyên và Môi trường lập gồm: 

a) Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; 

b) Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này; 

c) Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành có liên quan về việc 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện 

dự án đầu tư.”. 

Điều 2. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch 

ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường 
1. Lĩnh vực đất đai: 
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Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp 

quy định tại Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ 

về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 

2. Lĩnh vực tài nguyên nước: 

Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành quy định bảo vệ tài nguyên nước dưới đất. 

3. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: 

a) Quyết định số 02/2006/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quy định về tài liệu và thủ tục công nhận chỉ tiêu tạm thời tính 

trữ lượng khoáng sản rắn; 

b) Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê 

duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản; 

c) Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính 

tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

4. Lĩnh vực môi trường: 

a) Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ; 

b) Quyết định số 19/2007/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định điều kiện và hướng dẫn hoạt động dịch vụ 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của tổ chức dịch vụ thẩm định; 

c) Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần 

phải xử lý; 

d) Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất; 

đ) Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản; 

e) Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, 

bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. 

5. Lĩnh vực đo đạc và bản đồ: 

a) Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ; 

b) Thông tư số 14/2011/TT-BTNMT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08 

tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt 

động đo đạc và bản đồ; 

c) Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ; 

d) Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và 

bản đồ; 
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đ) Thông tư số 49/2015/TT-BTNMT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc; 

e) Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTNMT-BVHTT ngày 15 tháng 3 năm 2006 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản bản 

đồ. 

6. Lĩnh vực khác: 

a) Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và 

môi trường; 

b) Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp ngạch và chuyển xếp lương viên 

chức ngành tài nguyên và môi trường. 

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2020. 

2. Tổng cục Quản lý đất đai; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Tổng cục Môi 

trường; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Quản lý tài nguyên nước; Vụ 

Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành Thông tư này. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Thông tư này./. 

  
Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: Bộ trưởng, 

các Thứ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cổng 

TTĐT Bộ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính 

phủ; 

- Lưu VT, TCCB, TCQLĐĐ, TCMT, 

TCĐCKSVN, ĐĐBĐ&TTĐL, TNN, PC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 
TRƯỜNG - BỘ TƯ PHÁP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------ 
Số: 14/2015/TTLT-BTNMT-

BTP 
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2015 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO 

ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định về giá đất; 
Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về 
bán đấu giá tài sản; 
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường; 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 
liên tịch quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu 
tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất 
có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, bán đấu giá tài sản, thu tiền sử dụng đất và tiền 
thuê đất; các đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá, đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá 
quyền sử dụng đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá quyền 
sử dụng đất. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất là Tổ chức phát triển quỹ
đất hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền 
giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất. 
2. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất là tổ chức có chức năng bán
đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đấu giá tài sản và 
quy định của pháp luật khác có liên quan hoặc Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất 
được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thành lập trong trường hợp đặc 
biệt. 
Điều 4. Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất 
Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: 
1. Đất Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
theo quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai; thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai 2385



theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai; thu hồi do chấm dứt việc sử dụng 
đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 
1 Điều 65 của Luật Đất đai; 
2. Đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 
nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà 
nước; 
3. Đất do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Tổ chức phát triển quỹ đất được giao 
quản lý mà Nhà nước chưa giao hoặc cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp 
luật; 
4. Đất do các tổ chức được giao để quản lý theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 
1 Điều 8 của Luật Đất đai được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao, 
cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật. 
Điều 5. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt          
1. Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt được thành lập để 
thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp sau đây: 
a) Thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với đất để thực hiện dự án có giá trị lớn khi giá 
trị quyền sử dụng đất của toàn bộ thửa đất tính theo giá đất trong bảng giá đất từ 
1.000 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 300 tỷ đồng trở 
lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 500 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại; 
b) Thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện 
dự án đầu tư hoặc giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã thuộc địa bàn miền 
núi cách trung tâm tỉnh lỵ từ 60 km trở lên mà tại địa bàn huyện nơi giao đất, cho thuê 
đất không có tổ chức có chức năng bán đấu giá theo quy định của pháp luật. 
2. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật 
Đất đai, quyết định thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường 
hợp đặc biệt quy định tại Khoản 1 Điều này cho từng trường hợp cụ thể. 
3. Thành phần Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp quy định 
tại Khoản 1 Điều này gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền 
quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp 
luật làm Chủ tịch Hội đồng; đại diện các cơ quan tài nguyên và môi trường, tư pháp, 
tài chính, xây dựng cùng cấp và cơ quan, tổ chức khác có liên quan là ủy viên. 

Chương II 
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Điều 6. Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất 
1. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và đề 
xuất của các đơn vị về việc đấu giá quỹ đất hiện có, Sở Tài nguyên và Môi trường 
hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo 
các đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất quy định tại Điều 4 của Thông tư này lập 
phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt. 
2. Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm những nội dung chính sau đây: 
a) Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa 
đất đấu giá (nếu có); 
b) Mục đích, hình thức (giao đất hoặc cho thuê đất), thời hạn sử dụng của các thửa 
đất khi đấu giá quyền sử dụng đất; 
c) Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá các thửa đất; 
d) Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; mức phí tham gia đấu giá và khoản 
tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá; 
đ) Hình thức đấu giá được áp dụng khi thực hiện cuộc bán đấu giá; 
e) Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá; 2386



g) Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá; 
h) Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá (đấu thầu rộng rãi hoặc 
giao đơn vị cụ thể thực hiện) hoặc đề xuất thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng 
đất trong trường hợp đặc biệt (đối với trường hợp được thành lập Hội đồng đấu giá 
đặc biệt theo quy định); 
i) Đề xuất đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất. 
Điều 7. Chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất 
1. Căn cứ phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt, đơn vị được 
giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ 
của các thửa đất đấu giá, gửi đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định 
trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng 
đất. 
2. Hồ sơ thửa đất đấu giá bao gồm: 
a) Tờ trình và dự thảo quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; 
b) Giấy tờ liên quan đến hiện trạng quản lý, sử dụng thửa đất đấu giá và hạ tầng kỹ 
thuật, tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền; 
c) Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên 
quan đến thửa đất đấu giá đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 
d) Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường 
hợp chưa có bản đồ địa chính; 
đ) Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất. 
Điều 8. Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất 
1. Căn cứ hồ sơ thửa đất đấu giá do đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử 
dụng đất chuẩn bị và ý kiến thẩm định của cơ quan tài nguyên và môi trường, Ủy ban 
nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất. 
2. Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất được thể hiện bằng văn bản và có những 
nội dung chính sau đây: 
a) Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định; 
b) Danh mục, vị trí, diện tích thửa đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất 
(nếu có), mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất được quyết định đấu giá; 
c) Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan 
đến việc quản lý, sử dụng thửa đất được quyết định đấu giá; 
d) Tên, địa chỉ của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng 
thửa đất. 
Điều 9. Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá 
1. Căn cứ quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ 
chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (gồm giá đất, hạ tầng 
kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có) theo quy định của pháp luật và trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh) phê duyệt. 
2. Hồ sơ trình phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá bao gồm: 
a) Tờ trình về phương án giá khởi điểm của thửa đất được đấu giá, giá hạ tầng kỹ 
thuật, tài sản trên đất (nếu có); 
b) Dự thảo phương án giá khởi điểm; 
c) Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá khởi điểm; 
d) Văn bản thẩm định phương án giá khởi điểm. 
3. Căn cứ hồ sơ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thực hiện phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. Giá khởi điểm của thửa đất 2387



đấu giá đã được phê duyệt là căn cứ để thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng 
đất. 
Điều 10. Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá 
quyền sử dụng đất 
1. Căn cứ phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá trong phương án 
đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt; đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá 
quyền sử dụng đất có trách nhiệm tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực 
hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. 
2. Việc tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá 
quyền sử dụng đất được thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. Đơn vị tổ 
chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất phải trình Ủy ban nhân dân cấp có 
thẩm quyền quyết định thành lập Tổ tư vấn đấu thầu để xây dựng và đánh giá hồ sơ 
mời thầu; thực hiện thông báo nội dung và hồ sơ mời thầu trên phương tiện thông tin 
đại chúng ít nhất 02 lần; thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu theo nguyên tắc khách 
quan, trung thực và xác định đơn vị trúng thầu theo thang điểm, tiêu chí quy định của 
pháp luật về đấu thầu và quy định cụ thể tại địa phương (nếu có). 
Đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi, khi hết thời gian mời thầu mà chỉ có một đơn vị 
đăng ký dự thầu thì đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất báo cáo 
cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, quyết 
định giao cho một đơn vị cụ thể có chức năng bán đấu giá tài sản theo quy định của 
pháp luật để thực hiện cuộc bán đấu giá hoặc tiếp tục tổ chức lại việc đấu thầu rộng 
rãi để lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. 
3. Hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất gồm những 
nội dung chính như sau: 
a) Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; của đơn 
vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất; 
b) Vị trí, diện tích thửa đất đấu giá (trường hợp nhiều thửa đất thì lập phụ lục hồ sơ 
chi tiết đính kèm); 
c) Giá khởi điểm bán đấu giá; 
d) Thời gian, địa điểm thực hiện cuộc bán đấu giá; 
đ) Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá theo phương án đã được phê duyệt; 
e) Hình thức đấu giá được áp dụng khi thực hiện cuộc bán đấu giá theo phương án 
đã được phê duyệt; 
g) Mức thu phí đăng ký tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước theo phương án đã 
được phê duyệt; 
h) Phương thức thu và xử lý tiền đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước; phương 
thức, mức thanh toán và giải quyết chi phí thực hiện cuộc bán đấu giá; 
i) Thời hạn, địa điểm và phương thức bàn giao hồ sơ và Biên bản kết quả thực hiện 
cuộc bán đấu giá; 
k) Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp đồng. 
4. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện ký hợp 
đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá trong trường hợp phương án đấu giá 
quyền sử dụng đất có phương thức giao đơn vị cụ thể thực hiện cuộc bán đấu giá 
hoặc trong trường hợp có báo cáo của cơ quan tài nguyên và môi trường đề xuất giao 
đơn vị cụ thể thực hiện cuộc bán đấu giá theo quy định tại Khoản 2 Điều này. 
Điều 11. Giám sát thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất 
1. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện 
cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đúng với trình tự, thủ tục quy định của pháp luật 
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về đấu giá tài sản và nội dung cụ thể tại hợp đồng thuê thực hiện cuộc bán đấu giá 
quyền sử dụng đất. 
2. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm cử đại 
diện tham dự, giám sát việc thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất. Tùy từng 
trường hợp cụ thể, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất phối hợp 
với đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá mời đại diện cơ quan tài nguyên và môi trường, 
tư pháp, tài chính, chính quyền địa phương nơi có đất bán đấu giá và đại diện tổ 
chức, cá nhân khác có liên quan đến tham dự, giám sát thực hiện cuộc bán đấu giá 
quyền sử dụng đất. 
Điều 12. Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất 
1. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ và 
Biên bản kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất từ đơn vị thực hiện 
cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử 
dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan tài nguyên và môi trường để trình Ủy ban nhân dân 
cấp có thẩm quyền đã quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, ban hành quyết định 
công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 
2. Hồ sơ trình ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 
đất, bao gồm: 
a) Dự thảo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; 
b) Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền; 
c) Hồ sơ thửa đất đấu giá; 
d) Hợp đồng thuê tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất; 
đ) Báo cáo về việc tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá và Biên bản kết quả bán đấu 
giá thành công quyền sử dụng đất. 
3. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định công nhận kết quả 
trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bán đấu giá thành công để gửi cho cơ quan tài 
nguyên và môi trường, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, cơ 
quan thuế và người đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Quyết định công nhận kết 
quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm các nội dung sau: 
a) Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định; 
b) Vị trí, diện tích, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật, tài 
sản gắn liền với thửa đất (nếu có); 
c) Tên, địa chỉ của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất; 
d) Số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với 
đất (nếu có); phương thức, địa điểm, thời gian phải nộp tiền trúng đấu giá; 
đ) Đơn vị thực hiện ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá; 
e) Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 
Điều 13. Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết 
quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 
1. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công 
nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế 
gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã 
trúng đấu giá. 
2. Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bao gồm các nội dung sau: 
a) Số tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp và phương thức, địa điểm, thời 
gian phải nộp theo kết quả trúng đấu giá đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm 
quyền quyết định công nhận; 
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b) Tên, địa chỉ và số tài khoản tại Kho bạc nhà nước để nộp tiền sử dụng đất hoặc 
tiền thuê đất trúng đấu giá; 
c) Thời hạn yêu cầu nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng đấu giá; 
d) Thời hạn chuyển giao chứng từ đã nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trúng 
đấu giá cho cơ quan tài nguyên và môi trường. 
3. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào 
Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan tài nguyên và môi 
trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. 
Điều 14. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho 
người trúng đấu giá 
1. Sau khi đã nhận được chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của 
người trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có 
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất theo quy định 
tại Điểm d Khoản 5 Điều 68 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 
2. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp có 
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì, phối 
hợp với đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân 
xã, phường, thị trấn nơi có đất đấu giá, tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa 
và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất cho tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất; chỉ đạo đơn vị 
có liên quan thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính theo 
quy định hiện hành. 

Chương III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2015. 
Điều 16. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc 
cho thuê đất tại địa phương theo hướng dẫn tại Thông tư này. 
2. Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 
việc tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư này; 
định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp về 
tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp để xem xét, quyết định./. 
  

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TƯ PHÁP 

THỨ TRƯỞNG 
 
 

Nguyễn Thúy Hiền 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

THỨ TRƯỞNG 
 
 

Trần Hồng Hà 
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BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TÀI 
NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 87/2016/TTLT-BTC-

BTNMT 
Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
HƯỚNG DẪN VIỆC THẨM ĐỊNH DỰ THẢO BẢNG GIÁ ĐẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM 
ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT, THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM 

ĐỊNH GIÁ ĐẤT 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định về giá đất; 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 
liên tịch hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng 
giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh 
1. Thông tư này hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất, dự thảo bảng giá đất
Điều chỉnh (sau đây gọi chung là dự thảo bảng giá đất) của Hội đồng thẩm định bảng 
giá đất; việc thẩm định phương án giá đất, phương án hệ số Điều chỉnh giá đất để xác 
định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi chung là 
phương án giá đất) của Hội đồng thẩm định giá đất quy định tại Nghị định số 
44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất (sau 
đây gọi là Nghị định số 44/2014/NĐ-CP). 
2. Trường hợp xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số Điều chỉnh giá đất
quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP không áp dụng 
Thông tư này. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan có chức năng xây dựng, Điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể; tổ
chức, cá nhân tham gia Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất. 
2. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thẩm định
dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá 
đất của Hội đồng thẩm định giá đất. 
Điều 3. Trách nhiệm của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định 
giá đất 
1. Tuân thủ trình tự thẩm định quy định tại Thông tư này;
2. Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ; tính trung thực, khách quan trong
quá trình thẩm định dự thảo bảng giá đất, phương án giá đất và chịu trách nhiệm về 
kết quả thẩm định tại văn bản thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất; 
3. Bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.
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Điều 4. Trách nhiệm của Chủ tịch, Thường trực và các thành viên trong Hội 
đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất 
1. Chủ tịch Hội đồng: 
a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) về hoạt động của Hội đồng; 
b) Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng; quyết định thành lập Tổ giúp việc của 
Hội đồng (nếu cần thiết); 
c) Chỉ đạo chung hoạt động của Hội đồng, Thường trực Hội đồng và Tổ giúp việc của 
Hội đồng (nếu có); Điều hành, phân công nhiệm vụ cho thường trực và các thành viên 
Hội đồng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao; 
d) Triệu tập và Điều hành hoặc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng triệu tập và Điều 
hành các cuộc họp của Hội đồng, chỉ đạo thành viên Hội đồng chuẩn bị nội dung các 
vấn đề đưa ra thảo luận tại cuộc họp Hội đồng; ký văn bản thẩm định dự thảo bảng 
giá đất, phương án giá đất của Hội đồng; 
đ) Xử lý các đề xuất, kiến nghị của các thành viên Hội đồng; 
e) Thay mặt Hội đồng phát biểu ý kiến thẩm định của Hội đồng về dự thảo bảng giá 
đất, phương án giá đất khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu. 
2. Thường trực Hội đồng: 
a) Thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công; 
b) Thay mặt Chủ tịch Hội đồng Điều hành và giải quyết các công việc thuộc quyền hạn 
của Chủ tịch Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền; 
c) Ký thừa ủy quyền văn bản thẩm định dự thảo bảng giá đất, phương án giá đất của 
Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền; 
d) Điều hành hoạt động của Tổ giúp việc của Hội đồng (nếu có) theo phân công. 
3. Thành viên Hội đồng: 
a) Làm việc theo Quy chế hoạt động của Hội đồng; 
b) Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng; 
c) Nghiên cứu, đóng góp ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận trong phiên họp Hội 
đồng; trong trường hợp vắng mặt có trách nhiệm góp ý kiến bằng văn bản; 
d) Chịu trách nhiệm cá nhân đối với các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công và 
tuân thủ các quy định về thẩm định tại Thông tư này; 
đ) Đề xuất các hoạt động của Hội đồng khi cần thiết. 
Điều 5. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng 
thẩm định giá đất 
1. Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất làm việc theo nguyên 
tắc tập thể. Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 
2. Phiên họp Hội đồng chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 thành viên của Hội đồng 
tham dự. Trước khi tiến hành phiên họp, những thành viên vắng mặt phải có văn bản 
gửi tới Chủ tịch Hội đồng nêu rõ lý do vắng mặt. 
3. Hội đồng kết luận theo ý kiến của đa số thành viên Hội đồng có mặt đã biểu quyết 
và thông qua tại phiên họp. Trong trường hợp có ý kiến ngang nhau thì bên có biểu 
quyết của Chủ tịch Hội đồng hoặc thường trực Hội đồng (trong trường hợp Chủ tịch 
Hội đồng ủy quyền cho thường trực Hội đồng Điều hành phiên họp) là ý kiến quyết 
định. Thành viên của Hội đồng có quyền bảo lưu ý kiến nếu không đồng ý với kết luận 
do Hội đồng quyết định. 
4. Nội dung phiên họp Hội đồng phải được lập thành Biên bản cuộc họp thẩm định, 
gồm những nội dung cơ bản sau: Căn cứ pháp lý thành lập Hội đồng; thành phần dự 
họp của các thành viên Hội đồng; nội dung cuộc họp, ý kiến của thành viên Hội đồng; 
kết quả biểu quyết của Hội đồng gồm: kết quả thẩm định, ý kiến bảo lưu của thành 2392



viên Hội đồng (nếu có), kiến nghị của Hội đồng; họ tên, chữ ký của các thành viên Hội 
đồng. 
5. Hội đồng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
6. Hội đồng chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ quy định tại quyết định 
thành lập Hội đồng. 
Điều 6. Lưu trữ hồ sơ thẩm định dự thảo bảng giá đất, phương án giá đất 
1. Tài liệu đưa vào lưu trữ đối với thẩm định dự thảo bảng giá đất gồm: 
a) Hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo bảng giá đất theo quy định tại Điều 9 của Thông 
tư này; 
b) Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất; quyết định Điều chỉnh, bổ 
sung thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất (nếu có); 
c) Biên bản cuộc họp thẩm định của Hội đồng thẩm định bảng giá đất; văn bản thẩm 
định dự thảo bảng giá đất; 
d) Các tài liệu khác có liên quan đến việc thẩm định dự thảo bảng giá đất. 
2. Tài liệu đưa vào lưu trữ đối với thẩm định phương án định giá đất gồm: 
a) Hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá đất theo quy định tại Điều 13 của Thông tư 
này; 
b) Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất; quyết định Điều chỉnh, bổ sung 
thành viên Hội đồng thẩm định giá đất (nếu có); 
c) Biên bản cuộc họp thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất; văn bản thẩm định 
phương án giá đất; 
d) Các tài liệu khác có liên quan đến việc thẩm định phương án giá đất (nếu có). 
3. Sở Tài chính có trách nhiệm lưu trữ các hồ sơ thẩm định theo quy định của pháp 
luật về lưu trữ. 
Điều 7. Kinh phí thẩm định dự thảo bảng giá đất, phương án giá đất 
1. Kinh phí phục vụ cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng 
thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng (nếu có) do ngân sách nhà nước bảo 
đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành; được bố trí trong dự toán ngân sách hàng 
năm của Sở Tài chính và được sử dụng theo quy định của pháp luật. 
2. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi 
Tiết các nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của 
Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất 
và Tổ giúp việc của các Hội đồng (nếu có). Đối với những nội dung chi, mức chi đã có 
quy định của cơ quan có thẩm quyền thì Sở Tài chính căn cứ quy định hiện hành và 
thực tế để tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đối với những nội dung chi, mức 
chi mà pháp luật hiện hành chưa có quy định thì Sở Tài chính căn cứ thực tế hoạt 
động để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định bảo đảm nguyên tắc Tiết kiệm, 
hiệu quả. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1. THẨM ĐỊNH DỰ THẢO BẢNG GIÁ ĐẤT 
Điều 8. Hội đồng thẩm định bảng giá đất 
1. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất theo hình thức Hội đồng cố định hoặc Hội 
đồng theo vụ việc để thẩm định, dự thảo bảng giá đất tại địa phương. 
2. Thành phần Hội đồng thẩm định bảng giá đất theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 
của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP. Đại diện tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá 
đất tham gia Hội đồng là người đủ Điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất theo 
quy định và không thuộc tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất được thuê để 2393



xây dựng bảng giá đất. Chuyên gia về giá đất tham gia Hội đồng là người có tối thiểu 
05 năm kinh nghiệm làm việc một trong các lĩnh vực tài chính đất đai, quản lý giá, 
quản lý đất đai, thẩm định giá. 
3. Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất quyết định thành lập Tổ giúp việc của Hội 
đồng (nếu cần thiết). Thành phần Tổ giúp việc của Hội đồng bao gồm lãnh đạo cấp 
Phòng và chuyên viên của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế, các 
cơ quan có liên quan và do đại diện của Sở Tài chính làm Tổ trưởng. 
Điều 9. Hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo bảng giá đất  
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi Hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo 
bảng giá đất đến Thường trực Hội đồng thẩm định bảng giá đất. Hồ sơ đề nghị thẩm 
định dự thảo bảng giá đất bao gồm: 
1. Văn bản đề nghị thẩm định dự thảo bảng giá đất; 
2. Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; dự thảo bảng giá đất và báo cáo thuyết 
minh xây dựng bảng giá đất theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 
36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi Tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, Điều chỉnh bảng giá 
đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất (sau đây gọi là Thông tư số 
36/2014/TT-BTNMT); 
3. Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các Sở, ngành, cơ quan liên quan; 
4. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 
Điều 10. Thẩm định dự thảo bảng giá đất 
1. Hội đồng thẩm định bảng giá đất tiến hành tổ chức các phiên họp theo các nội dung 
sau: 
a) Thẩm định việc xác định loại xã, loại đô thị; xác định khu vực, vị trí đất trong xây 
dựng bảng giá đất; 
b) Thẩm định việc áp dụng nguyên tắc định giá đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 
112 của Luật Đất đai trong xây dựng bảng giá đất; 
c) Thẩm định việc áp dụng các phương pháp định giá đất theo quy định tại các Khoản 
1, 2, 3 và 4 Điều 4 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP trong xây dựng bảng giá đất; 
d) Thẩm định sự phù hợp của dự thảo bảng giá đất so với khung giá đất do Chính phủ 
quy định, kết quả Điều tra giá đất thị trường, chênh lệch giá đất tại khu vực giáp ranh 
quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP; 
đ) Thẩm định nội dung đánh giá tác động của dự thảo bảng giá đất đến tình hình kinh 
tế - xã hội, môi trường đầu tư, việc thực hiện chính sách tài chính về đất đai và thu 
nhập, đời sống của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất. 
2. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá 
đất được thuê để thực hiện việc Điều tra giá đất thị trường, xây dựng bảng giá đất 
(nếu có) có trách nhiệm giải trình trước Hội đồng về các nội dung của dự thảo bảng 
giá đất khi được yêu cầu. 
3. Căn cứ Biên bản cuộc họp thẩm định, Chủ tịch Hội đồng ký hoặc Thường trực Hội 
đồng thẩm định bảng giá đất ký thừa ủy quyền văn bản thẩm định bảng giá đất theo 
hình thức thông báo kết quả thẩm định bảng giá đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 
để hoàn thiện hồ sơ xây dựng bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
4. Thời hạn thẩm định và ban hành văn bản thẩm định bảng giá đất tối đa không quá 
12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo bảng giá đất. 
Trường hợp cần thiết kéo dài thời gian thẩm định thì thời hạn kéo dài thêm tối đa 
không quá 05 ngày làm việc. 
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5. Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất (nếu có) chịu trách nhiệm chuẩn 
bị các nội dung theo phân công để đề xuất, báo cáo Hội đồng thẩm định bảng giá đất 
xem xét tại phiên họp thẩm định dự thảo bảng giá đất. 
Điều 11. Thẩm định dự thảo bảng giá đất Điều chỉnh 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi Hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo 
bảng giá đất Điều chỉnh đến Thường trực Hội đồng thẩm định bảng giá đất. Hồ sơ đề 
nghị thẩm định theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này; đồng thời phù hợp với nội 
dung đề nghị thẩm định. 
2. Việc thẩm định dự thảo bảng giá đất Điều chỉnh thực hiện theo quy định về thẩm 
định dự thảo bảng giá đất. Căn cứ thực tế Điều chỉnh bảng giá đất, Hội đồng thẩm 
định bảng giá đất tiến hành thẩm định một hoặc tất cả các nội dung thẩm định quy 
định tại Khoản 1 Điều 10 của Thông tư này. 
3. Thời hạn thẩm định và ban hành văn bản thẩm định bảng giá đất Điều chỉnh một 
phần tối đa không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng thẩm định bảng giá đất 
nhận đủ Hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo bảng giá đất Điều chỉnh. 
Riêng trường hợp Điều chỉnh toàn bộ bảng giá đất thì thời hạn thẩm định và ban hành 
văn bản thẩm định bảng giá đất Điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 
10 của Thông tư này. 
Mục 2. THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT 
Điều 12. Hội đồng thẩm định giá đất 
1. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
thành lập Hội đồng thẩm định giá đất theo hình thức Hội đồng cố định hoặc Hội đồng 
theo vụ việc để thẩm định dự thảo phương án giá đất tại địa phương. 
2. Thành phần Hội đồng thẩm định giá đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 của Nghị 
định số 44/2014/NĐ-CP. Đại diện tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất tham 
gia Hội đồng là người đủ Điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất theo quy định 
và không thuộc tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất được thuê để định giá 
đất cụ thể. Chuyên gia về giá đất tham gia Hội đồng phải là người có tối thiểu 05 năm 
kinh nghiệm làm việc một trong các lĩnh vực tài chính đất đai, quản lý giá, quản lý đất 
đai, thẩm định giá. 
3. Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất quyết định thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng 
(nếu cần thiết). Thành phần Tổ giúp việc của Hội đồng bao gồm lãnh đạo cấp Phòng 
và chuyên viên của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế, các cơ 
quan có liên quan và do đại diện của Sở Tài chính làm Tổ trưởng. 
Điều 13. Hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá đất 
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi Hồ sơ đề nghị thẩm định phương án 
giá đất đến Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất. Hồ sơ đề nghị thẩm định 
phương án giá đất bao gồm: 
1. Văn bản đề nghị thẩm định phương án giá đất. 
2. Tờ trình về phương án giá đất; dự thảo phương án giá đất và báo cáo thuyết minh 
xây dựng phương án giá đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 của Thông tư số 
36/2014/TT-BTNMT; 
3. Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các Sở, ngành, cơ quan liên quan (nếu có); 
4. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 
Điều 14. Thẩm định phương án giá đất 
1. Hội đồng thẩm định giá đất tiến hành tổ chức các phiên họp để thẩm định phương 
án giá đất theo các nội dung sau: 
a) Thẩm định việc áp dụng nguyên tắc định giá đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 
112 của Luật Đất đai trong xây dựng phương án giá đất; 2395



b) Thẩm định việc áp dụng các phương pháp định giá đất theo quy định tại các Khoản 
1, 2, 3 và 4 Điều 4 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP trong phương án giá đất; thẩm 
định việc áp dụng phương pháp định giá đất theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 của 
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP trong phương án hệ số Điều chỉnh giá đất để xác định 
giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; 
c) Thẩm định sự phù hợp của các thông tin thu thập được về thửa đất khảo sát; của 
phương án giá đất đề xuất so với giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở 
dữ liệu đất đai. 
2. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá 
đất được thuê để thực hiện việc xác định giá đất của thửa đất cần định giá (nếu có) có 
trách nhiệm giải trình trước Hội đồng về phương án giá đất và kết quả xác định giá đất 
khi được yêu cầu. 
3. Căn cứ Biên bản cuộc họp thẩm định, Chủ tịch Hội đồng ký hoặc Thường trực Hội 
đồng thẩm định giá đất ký thừa ủy quyền văn bản thẩm định phương án giá đất theo 
hình thức thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất. Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện phương án giá đất trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định. 
4. Thời hạn thẩm định và ban hành văn bản thẩm định phương án giá đất tối đa không 
quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá đất. 
Trường hợp hồ sơ phức tạp cần thiết kéo dài thời gian thẩm định thì thời gian kéo dài 
thêm tối đa không quá 05 ngày làm việc. 
5. Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất (nếu có) chịu trách nhiệm chuẩn bị các 
nội dung theo phân công để đề xuất, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất xem xét tại 
phiên họp thẩm định phương án giá đất. 

Chương III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2016. 
Điều 16. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư này. 
2. Cục Quản lý giá chủ trì, phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm kiểm 
tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này. 
3. Sở Tài chính chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Danh sách 
thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp 
việc của Hội đồng (nếu có) theo quy định của pháp luật. 
4. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành là thành viên Hội 
đồng có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện Thông tư này 
tại địa phương. 
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cơ quan, tổ chức và cá nhân phản 
ánh về Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết./. 
  

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

Nguyễn Thị Phương Hoa 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 

Trần Văn Hiếu 
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BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TÀI 
NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾP NHẬN, LUÂN CHUYỂN HỒ 
SƠ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 29 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý Thuế ngày 20 tháng 11 
năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về 
thu tiền sử dụng đất; 
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về 
thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 
liên tịch quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh 
Thông tư này quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ để 
xác định, thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của 
pháp luật đất đai và các Khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến sử dụng đất đai 
của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan tài chính, cơ quan thuế, kho bạc nhà nước các cấp.
2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ gồm: 
a) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
b) Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
c) Ủy ban nhân dân cấp xã.
d) Bộ phận một cửa theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
đ) Văn phòng đăng ký đất đai. 
3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 
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Điều 3. Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được Nhà nước 
giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá, chuyển Mục đích sử 
dụng đất 
1. Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 
01/LCHS quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính). 
2. Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính). Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
tương ứng với từng trường hợp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (bản 
chính, nếu có). 
3. Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các Khoản nghĩa vụ tài 
chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được 
miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có). 
4. Giấy tờ quy định tại Điều 8 Thông tư này đối với trường hợp có các Khoản được 
trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật. 
Điều 4. Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp cấp giấy chứng 
nhận khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng 
đất. 
1. Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 
01/LCHS quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính). 
2. Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính). Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất 
động sản theo quy định của pháp luật về thuế (bản chính, nếu có). 
3. Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các Khoản nghĩa vụ tài 
chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được 
miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có). 
Điều 5. Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được giao đất, cho 
thuê đất thông qua hình thức đấu giá 
1. Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 
01/LCHS quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính). 
2. Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính). Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
tương ứng với từng trường hợp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (bản 
chính). 
3. Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền (bản sao). 
4. Giấy tờ quy định tại Điều 8 Thông tư này đối với trường hợp có các Khoản được 
trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật. 
Điều 6. Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính khi đăng ký bổ sung tài sản gắn liền 
với đất; thực hiện chuyển hình thức sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; chuyển 
đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 
đất 
1. Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 
01/LCHS quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính). 
2. Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính). Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu 
có), Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ trường hợp bên 
chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản) theo quy 
định của pháp luật về thuế (bản chính, nếu có). 
3. Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các Khoản nghĩa vụ tài 
chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được 
miễn, giảm theo quy định của pháp luật (bản sao, nếu có). 
4. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo quy 
định của pháp luật (bản sao, nếu có). 2398



5. Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật (bản sao) 
hoặc Hợp đồng tặng cho tài sản là bất động sản theo quy định của pháp luật (bản 
sao) hoặc Hợp đồng (hoặc các giấy tờ) thừa kế bất động sản (bản sao); Hóa đơn giá 
trị gia tăng đối với trường hợp tổ chức chuyển nhượng bất động sản (bản sao). 
Điều 7. Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung do Điều chỉnh quy hoạch xây 
dựng chi Tiết của dự án hoặc do tăng diện tích đất thuộc trường hợp phải nộp 
nghĩa vụ tài chính bổ sung 
1. Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 
01/LCHS quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (bản chính). 
2. Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính). Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
tương ứng với từng trường hợp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế nếu có 
(bản chính). 
3. Quyết định hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép Điều 
chỉnh quy hoạch xây dựng chi Tiết của dự án và các chứng từ chứng minh đã thực 
hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (bản sao). 
4. Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các Khoản nghĩa vụ tài 
chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, 
giảm theo quy định của pháp luật (nếu có). 
5. Giấy tờ quy định tại Điều 8 Thông tư này đối với trường hợp có các Khoản được 
trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật. 
Điều 8. Giấy tờ để xác định các Khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất phải nộp 
1. Đối với Khoản được trừ là tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 
a) Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được khấu trừ tiền nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (bản chính). 
b) Hợp đồng hoặc giấy tờ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định 
pháp luật tại thời Điểm chuyển nhượng (bản sao). 
c) Chứng từ thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định 
của pháp luật cho người sử dụng đất (bản sao). 
2. Đối với Khoản được trừ là tiền đã tự nguyện ứng trước để thực hiện giải phóng mặt 
bằng. 
a) Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt 
bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (bản chính). 
b) Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
(bản sao). 
c) Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao). 
3. Đối với Khoản được trừ là tiền mà người sử dụng đất đã nộp ngân sách nhà nước 
để hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do được miễn, giảm tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hoặc được Nhà nước cho thuê đất trả 
tiền thuê đất hàng năm quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 77/2014/TT-BTC 
ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của 
Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 
thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (sau đây gọi là Thông tư số 77/2014/TT-BTC). 
a) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu người sử dụng đất nộp 
ngân sách nhà nước để hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bản sao). 
b) Chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước (bản sao). 
Mục 2. QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN HỒ SƠ XÁC 
ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 
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Điều 9. Trách nhiệm của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 
1. Kê khai hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi thực hiện các thủ 
tục hành chính về đất đai: giao đất, cho thuê đất, chuyển Mục đích sử dụng đất; cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất (sau đây gọi là giấy chứng nhận) khi công nhận quyền sử dụng đất; chuyển hình 
thức sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất và 
chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 
đất. 
2. Nộp hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này 
bao gồm các giấy tờ sau: 
a) Giấy tờ để thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Khoản 1 Điều này. 
b) Giấy tờ có liên quan phục vụ việc xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng 
đất quy định cụ thể tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư này, trừ Phiếu 
chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai do Văn phòng đăng ký đất 
đai lập (sau đây gọi là Phiếu chuyển thông tin). 
3. Tiếp nhận Thông báo nộp các Khoản nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất, thuê mặt nước và các Khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai do cơ 
quan thuế chuyển đến theo quy định tại Thông tư này. 
4. Thực hiện nộp đầy đủ, đúng thời hạn các Khoản nghĩa vụ tài chính theo Thông báo 
của cơ quan thuế và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý 
thuế đối với các Khoản nghĩa vụ tài chính chậm nộp. 
5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai 
trong hồ sơ đã nộp. 
Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
1. Hướng dẫn người sử dụng đất kê khai hồ sơ; tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, thống 
nhất thông tin của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đủ thì trả lại ngay trong ngày làm 
việc và hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ thì tiếp nhận và luân chuyển theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 
này. 
2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại các Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 
này có trách nhiệm: 
a) Kiểm tra hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê 
đất, chuyển Mục đích sử dụng đất theo quy định. 
b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính và cơ quan thuế thống nhất lựa chọn 
phương pháp xác định giá đất, trên cơ sở đối tượng và giá trị của diện tích tính thu 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất. 
c) Căn cứ phương pháp xác định giá đất đã xác định theo quy định tại Điểm b Khoản 
này thực hiện luân chuyển hồ sơ như sau: 
- Trường hợp áp dụng phương pháp hệ số Điều chỉnh giá đất thì chuyển quyết định 
giao đất, cho thuê đất, chuyển Mục đích sử dụng đất và các giấy tờ có liên quan quy 
định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 3 Thông tư này cho Văn phòng đăng ký đất 
đai. 
- Trường hợp áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp, thu nhập, chiết trừ, thặng dư 
thì Sở Tài nguyên và Môi trường lập phương án giá đất gửi Hội đồng thẩm định giá 
đất của địa phương do Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng để thẩm định, trình Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể. Trong thời hạn không quá 02 ngày 
làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt giá đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở 
Tài nguyên và Môi trường chuyển quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển Mục đích 

2400



sử dụng đất, quyết định phê duyệt giá đất và các giấy tờ có liên quan quy định tại 
Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 3 Thông tư này cho Văn phòng đăng ký đất đai. 
3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 2 Điều 2 Thông tư này 
có trách nhiệm luân chuyển hồ sơ đã tiếp nhận cho Văn phòng đăng ký đất đai để giải 
quyết theo quy định. 
4. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm: 
a) Lập Phiếu chuyển thông tin (bao gồm cả trường hợp hồ sơ người sử dụng đất nộp 
trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai và hồ sơ do các cơ quan quy định tại Điểm a, 
Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 2 Điều 2 Thông tư này chuyển đến). Chịu trách nhiệm 
về tính chính xác của các Thông tin ghi trên Phiếu. 
b) Thực hiện phân loại hồ sơ để luân chuyển như sau: 
- Đối với hồ sơ không có Khoản được trừ thì luân chuyển cho cơ quan thuế. 
- Đối với hồ sơ có Khoản được trừ thì chuyển đồng thời cho cơ quan thuế và cơ quan 
tài chính. 
c) Cung cấp thông tin và hồ sơ bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan 
tài chính đối với trường hợp hồ sơ không đủ thông tin hoặc có sai sót để xác định 
nghĩa vụ tài chính, xác định các Khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
theo quy định của pháp luật. 
d) Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng 
đất theo quy định của pháp luật sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài 
chính về đất đai theo Thông báo của cơ quan thuế. 
Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan tài chính 
1. Báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương tổ chức thẩm định giá 
đất theo đề nghị của cơ quan tài nguyên và môi trường và gửi kết quả thẩm định cho 
cơ quan tài nguyên và môi trường. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được kết quả thẩm định giá, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách 
nhiệm hoàn thiện phương án giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo 
quy định. 
2. Xác định các Khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất phải nộp trên cơ sở hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến. 
Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan thuế 
1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến. Trường hợp 
phát hiện hồ sơ có sai sót hoặc thiếu căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính thì cơ 
quan thuế đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai xác định hoặc bổ sung thông tin. 
2. Tiếp nhận thông tin về các Khoản người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất phải nộp do cơ quan tài chính chuyển đến (nếu có). 
3. Xác định và ban hành Thông báo về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất theo 
các Mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo các Thông tư số 
76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
một số Điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 
46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê 
đất, thuê mặt nước và quy định của pháp luật về quản lý thuế. Thông báo đơn giá 
thuê đất theo Mẫu số 02/LCHS tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 
a) Mỗi loại thông báo lập thành bốn (04) bản để gửi: 01 bản cho người sử dụng đất, 
01 bản cho Văn phòng đăng ký đất đai, 01 bản cho Kho bạc nhà nước, 01 bản lưu tại 
cơ quan thuế. 
b) Thời hạn xác định và ban hành Thông báo như sau: 2401



- Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp không có 
Khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. 
- Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác định các Khoản mà 
người sử dụng đất được trừ theo quy định của pháp luật do cơ quan tài chính chuyển 
đến đối với trường hợp có Khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất phải nộp. 
4. Quy định việc gửi Thông báo đến người sử dụng đất như sau: 
Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo về 
nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, cơ quan thuế phải thực hiện chuyển Thông 
báo đến người sử dụng đất. 
Trường hợp chuyển Thông báo bằng đường bưu điện theo địa chỉ, số điện thoại liên 
lạc của người sử dụng đất đã ghi trong Phiếu chuyển thông tin thì phải gửi theo hình 
thức “gửi bảo đảm”. 
Trường hợp chuyển Thông báo trực tiếp đến người sử dụng đất, việc giao nhận phải 
ghi vào “Sổ giao nhận Thông báo nghĩa vụ tài chính về đất đai” theo Mẫu số 03/LCHS 
ban hành kèm theo Thông tư này. 
5. Phối hợp với Kho bạc nhà nước theo dõi, đôn đốc, cập nhật kết quả người sử dụng 
đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo các tiêu chí: số tiền đã nộp, số tiền còn nợ, số 
tiền chậm nộp. 
6. Thực hiện xác nhận việc người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm đã 
hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất đối với trường hợp đã được quy đổi số 
tiền đã ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc tiền đã nộp ngân sách 
nhà nước quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư này ra số tháng, năm hoàn thành 
nghĩa vụ tài chính theo Mẫu số 04/LCHS ban hành kèm theo Thông tư này. 
7. Phối hợp với cơ quan tài nguyên và môi trường và cơ quan tài chính rà soát các 
trường hợp thuộc đối tượng phải Điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định của pháp 
luật để xác định và thông báo số tiền thuê đất phải nộp cho người sử dụng đất. 
8. Thực hiện quyết toán số tiền thuê đất mà người sử dụng đất đã tạm nộp và ban 
hành Thông báo nộp tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 Nghị định số 
46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê 
mặt nước. 
Điều 13. Trách nhiệm của Kho bạc nhà nước 
1. Thực hiện thu tiền theo Thông báo do cơ quan thuế ban hành và cung cấp chứng 
từ thu cho người nộp. 
2. Đối chiếu số tiền và thời hạn ghi trên Thông báo do cơ quan thuế ban hành để xác 
định số ngày chậm nộp, số tiền còn nợ và thông báo bằng văn bản ngay trong ngày 
cho cơ quan thuế để tính tiền chậm nộp và đôn đốc thu nộp (nếu có). Đối với các 
trường hợp đã được cơ quan thuế tính số tiền chậm nộp thì cơ quan thu tiền căn cứ 
cách tính của cơ quan thuế xác định ngay số tiền chậm nộp để thu nếu người sử dụng 
đất tiếp tục chậm nộp. 
3. Mở sổ theo dõi việc tiếp nhận Thông báo nộp các Khoản nghĩa vụ tài chính do cơ 
quan thuế chuyển đến để theo dõi thu nộp tiền vào ngân sách nhà nước. 
Điều 14. Thủ tục bàn giao, tiếp nhận hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai 
của người sử dụng đất giữa Văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan thuế 
1. Thực hiện bàn giao hồ sơ hàng ngày theo ngày làm việc và phải được ghi vào “Sổ 
giao nhận hồ sơ về nghĩa vụ tài chính về đất đai” theo Mẫu số 05/LCHS ban hành 
kèm theo Thông tư này. Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để quy định địa Điểm 
bàn giao hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa Văn 2402



phòng đăng ký đất đai (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai) với Cơ quan thuế (Cục 
thuế, Chi cục Thuế) cho phù hợp. 
2. Người nhận và người giao hồ sơ phải ký xác nhận vào sổ giao nhận hồ sơ theo quy 
định sau: 
a) Văn phòng đăng ký đất đai giao hồ sơ kèm theo Bảng kê danh Mục các hồ sơ và 
các thành phần hồ sơ kèm theo để chuyển cho cơ quan thuế. 
b) Đối với Cơ quan thuế: 
- Mỗi lần tiếp nhận hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến, người nhận hồ 
sơ phải kiểm tra tính đầy đủ của từng loại giấy tờ có trong hồ sơ ghi vào Sổ giao nhận 
hồ sơ về nghĩa vụ tài chính đảm bảo các thông tin: Họ tên người sử dụng đất, chi Tiết 
từng loại giấy tờ của từng hồ sơ, ngày tháng nhận bàn giao hồ sơ và chữ ký xác nhận 
của người bàn giao hồ sơ về nghĩa vụ tài chính. 
- Lập Bảng kê các Thông báo nộp các Khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng 
đất kèm theo các Thông báo để chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để theo dõi, 
phối hợp đôn đốc thu nộp với đầy đủ các thông tin: số, ngày ra Thông báo nộp các 
Khoản nghĩa vụ tài chính, họ tên người sử dụng đất, ngày tháng nhận bàn giao Thông 
báo. 
Điều 15. Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của 
người sử dụng đất trong trường hợp được giao đất, cho thuê đất trả tiền thuê 
đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá 
1. Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền, người trúng đấu giá thực hiện kê khai giấy tờ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 
Thông tư này để nộp kèm theo Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao) tại Văn phòng đăng ký đất đai. Thời hạn nộp 
hồ sơ tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả 
trúng đấu giá. 
2. Văn phòng đăng ký đất đai lập Phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính 
của người trúng đấu giá để gửi kèm các giấy tờ tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư này cho 
cơ quan thuế. 
3. Cơ quan thuế xác định số tiền trúng đấu giá và các Khoản nghĩa vụ tài chính khác 
phải nộp để thông báo cho người trúng đấu giá, Văn phòng đăng ký đất đai và Kho 
bạc nhà nước. 
Trường hợp quy chế bán đấu giá không quy định cụ thể thời gian nộp tiền trúng đấu 
giá thì cơ quan thuế thực hiện thông báo thời hạn nộp tiền trúng đấu giá theo quy định 
của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất. 
4. Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền tại Kho bạc nhà nước (hoặc cơ quan 
được Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu) theo đúng thời hạn tại Thông báo do cơ quan 
thuế ban hành. 
Trường hợp nộp chậm so với thời hạn quy định tại Thông báo của cơ quan thuế thì 
phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật quản lý thuế. 
5. Căn cứ chứng từ nộp tiền và Thông báo nộp tiền của cơ quan thuế, Văn phòng 
đăng ký đất đai trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho 
người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật. 
Điều 16. Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của 
người sử dụng đất trong trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm 
thông qua hình thức đấu giá 
1. Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền, người trúng đấu giá thực hiện kê khai giấy tờ theo quy định tại Khoản 2, Khoản 
4 Điều 5 Thông tư này để nộp kèm theo Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá 2403



của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản chính) tại Văn phòng đăng ký đất đai. 
Thời hạn nộp hồ sơ tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định phê 
duyệt kết quả trúng đấu giá. 
2. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện lập phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ 
tài chính của người trúng đấu giá để gửi kèm các giấy tờ tại Khoản 2, Khoản 4 Điều 5 
Thông tư này để luân chuyển theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 10 Thông tư này. 
3. Căn cứ vào hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến và văn bản của cơ 
quan tài chính xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà người trúng đấu 
giá trả trước theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 77/2014/TT-BTC, cơ quan 
thuế thực hiện: 
a) Xác định đơn giá thuê đất hàng năm để cơ quan tài nguyên môi trường ghi vào 
Hợp đồng thuê đất, thông báo số tiền thuê đất phải nộp và các nghĩa vụ tài chính khác 
(nếu có) cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật. 
b) Xác nhận thời gian đã hoàn thành nghĩa vụ về tiền thuê đất hàng năm do người 
trúng đấu giá đã trả trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có). 
4. Căn cứ Hợp đồng thuê đất, Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp 
luật. 
Mục 3. TRAO ĐỔI THÔNG TIN THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ KHI XÁC ĐỊNH NGHĨA 
VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 
Điều 17. Quy định về trao đổi thông tin theo hình thức điện tử khi xác định nghĩa 
vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất 
1. Việc trao đổi thông tin theo hình thức điện tử giữa Văn phòng đăng ký đất đai và cơ 
quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất được thực hiện khi 
đã đáp ứng được hạ tầng kỹ thuật và hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin. 
2. Thông tin trao đổi theo hình thức điện tử gồm: 
a) Hệ thống danh Mục dùng chung (ví dụ: vị trí, địa chỉ thửa đất, giá đất, người sử 
dụng đất...) 
b) Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; 
c) Các tệp tin điện tử phục vụ việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có); 
d) Các tệp tin điện tử về nghĩa vụ tài chính phải nộp của người sử dụng đất. 
đ) Thông tin về kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. 
e) Thông tin kết quả xử lý hồ sơ từng bước theo quy trình (nếu có). 
3. Thông tin trao đổi quy định tại Khoản 2 Điều này phải gắn kèm chữ ký số theo quy 
định của pháp luật về giao dịch điện tử. 
4. Trường hợp do hạ tầng kỹ thuật công nghệ hoặc hệ thống ứng dụng công nghệ 
thông tin chưa đồng bộ, không đáp ứng được việc trao đổi thông tin theo hình thức 
điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính thì việc trao đổi thông tin giữa Văn phòng đăng 
ký đất đai và cơ quan thuế thực hiện bằng hồ sơ giấy theo quy định. 
Điều 18. Quy trình trao đổi thông tin giữa Văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan 
thuế khi thực hiện thông qua hệ thống thông tin điện tử 
1. Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ hồ sơ của người 
sử dụng đất, thực hiện nhập đầy đủ các thông tin vào ứng dụng quản lý tại đơn vị. Ký 
số và truyền thông tin điện tử (bao gồm cả các tệp tin) phục vụ xác định nghĩa vụ tài 
chính sang cơ quan thuế. 
2. Cơ quan thuế thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Ký số 
và truyền thông tin điện tử về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất sang Văn 
phòng đăng ký đất đai. 
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3. Văn phòng đăng ký đất đai in Thông báo nghĩa vụ tài chính chuyển cho cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ để gửi (hoặc trả trực tiếp) cho người sử dụng đất. 
4. Căn cứ chứng từ nộp tiền và Thông báo nộp tiền của cơ quan thuế, Văn phòng 
đăng ký đất đai trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho 
người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 19. Xử lý chuyển tiếp 
1. Đối với hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai của người sử dụng đất mà Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất (Văn phòng đăng ký đất đai) hoặc cơ quan tài nguyên và 
môi trường tiếp nhận và đã chuyển cho cơ quan thuế hoặc cơ quan tài chính để xác 
định nghĩa vụ tài chính trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực 
hiện việc luân chuyển hồ sơ và trách nhiệm của các cơ quan thực hiện theo quy định 
tại Công văn số 15286/BTC-QLCS ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn tạm thời về trình tự, thủ tục thẩm định giá đất và hồ sơ, trình tự, thủ tục, 
luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai 
và Quy định cụ thể của địa phương về việc này. 
2. Đối với hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai của người sử dụng đất mà cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ chưa chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính cho cơ quan thuế trước 
ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện việc luân chuyển hồ sơ và trách 
nhiệm của các cơ quan theo quy định tại Thông tư này. 
3. Đối với hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai của người sử dụng đất mà Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất đã tiếp nhận trước khi thành lập Văn phòng đăng ký đất 
đai (một cấp) nhưng chưa luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính trước ngày 
Thông tư này có hiệu lực thi hành, sau khi bàn giao hồ sơ của người sử dụng đất cho 
Văn phòng đăng ký đất đai thì thực hiện luân chuyển để xác định nghĩa vụ tài chính 
đất đai theo quy định tại Thông tư này. 
Điều 20. Trách nhiệm thi hành 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm ban hành 
quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng 
đất theo hướng dẫn tại Thông tư này phù hợp với Điều kiện thực tế địa phương. 
Trong đó, cần quy định rõ về thời gian luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan đảm bảo 
không được vượt quá tổng thời gian thực hiện từng loại thủ tục hành chính đất đai 
theo quy định của Chính phủ. 
2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế, cơ quan tài chính, kho bạc nhà nước có 
trách nhiệm thực hiện giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của 
người sử dụng đất trong thời hạn quy định tại Thông tư này và Quy định cụ thể của 
địa phương. Chịu trách nhiệm theo nhiệm vụ được phân công đối với trường hợp 
chậm xử lý gây thiệt hại cho nhà nước và người sử dụng đất. 
Điều 21. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 8 năm 2016. 
2. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 
tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc 
luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất. 
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan và tổ chức, cá nhân phản ánh kịp 
thời về Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, hướng dẫn bổ 
sung./. 2405



  
KT. BỘ TRƯỞNG 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 
TRƯỜNG 

THỨ TRƯỞNG 
 
 
 

Nguyễn Thị Phương Hoa 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Hữu Chí 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG - BỘ TÀI CHÍNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, TẠM ỨNG VÀ HOÀN TRẢ CHI PHÍ ĐO ĐẠC 

XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT VI PHẠM 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi 

Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 

quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi 

phạm. 

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh 
Thông tư này quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí thực hiện đo đạc xác 

định diện tích đất vi phạm trong trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 

102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, thanh tra

nhà nước, tài chính và các cơ quan khác có liên quan ở các cấp. 

2. Người sử dụng đất bao gồm tổ chức trong nước, hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng

dân cư, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam có hành vi vi 

phạm theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến đo đạc, quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả

chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm. 

Điều 3. Việc quản lý đo đạc xác định diện tích đất vi phạm 
1. Việc đo đạc xác định diện tích đất vi phạm do đơn vị có chức năng đo đạc thuộc Sở Tài

nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường (sau đây được gọi là đơn vị đo đạc) 

thực hiện. 

2. Khi cần thực hiện đo đạc xác định diện tích đất vi phạm, đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc người

được giao nhiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra gửi văn bản yêu cầu đo đạc kèm theo biên bản 

về việc người sử dụng đất yêu cầu xác định lại diện tích đất vi phạm đến đơn vị đo đạc. 

Biên bản về việc người sử dụng đất yêu cầu xác định lại diện tích đất vi phạm lập theo Mẫu số 

01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản yêu cầu đo đạc, đơn vị

đo đạc có trách nhiệm triển khai thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính 

để xác định diện tích đất vi phạm. 
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4. Sau khi hoàn thành đo đạc xác định diện tích đất vi phạm, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi 

bản dự tính kinh phí sau khi đã thẩm định theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này kèm 

theo thông báo kết quả đo đạc cho cơ quan quyết định thanh tra, kiểm tra và người sử dụng đất 

có hành vi vi phạm. 

Nội dung thông báo kết quả đo đạc xác định diện tích đất vi phạm lập theo Mẫu số 02 ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

Điều 4. Việc bố trí kinh phí tạm ứng và quản lý, hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích 

đất vi phạm 
1. Kinh phí để tạm ứng cho đo đạc xác định diện tích đất vi phạm do Ủy ban nhân dân cấp 

quyết định thanh tra, kiểm tra xem xét bố trí tạm ứng từ ngân sách cấp mình đối với từng 

trường hợp cụ thể phải đo đạc theo đề nghị của cơ quan tài chính và cơ quan quyết định thanh 

tra, kiểm tra cùng cấp. 

Trường hợp cơ quan quyết định thanh tra, kiểm tra ở cấp Trung ương thì Bộ Tài chính xem xét 

bố trí tạm ứng đối với từng trường hợp cụ thể phải đo đạc theo đề nghị của Bộ, ngành thực hiện 

thanh tra, kiểm tra. 

2. Sau khi hoàn thành việc đo đạc theo yêu cầu, đơn vị đo đạc căn cứ vào khối lượng đã thực 

hiện, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá đo đạc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành (đối với hạng Mục công việc có định mức), quy định chế độ chi tiêu tài chính hiện hành 

(đối với hạng Mục công việc không có định mức) để lập dự tính kinh phí thực hiện đo đạc xác 

định diện tích đất vi phạm, trình Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với kết quả đo đạc để xem 

xét thẩm định đối với từng trường hợp cụ thể đã đo đạc và gửi cơ quan quyết định thanh tra, 

kiểm tra (kèm theo văn bản thẩm định) để làm thủ tục tạm ứng kinh phí theo quy định tại 

Khoản 1 Điều này. 

Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định thanh tra, kiểm tra thì Sở Tài nguyên và 

Môi trường làm thủ tục tạm ứng kinh phí (kèm theo dự tính kinh phí đã thẩm định) gửi Sở Tài 

chính để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, tạm ứng. 

3. Sau khi nhận được kết quả đo đạc và bản dự tính kinh phí thực hiện đo đạc (đã qua thẩm 

định), cơ quan quyết định thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm thông báo và đôn đốc người sử 

dụng đất có hành vi vi phạm nộp tiền đo đạc để hoàn trả vào ngân sách. 

Trường hợp cơ quan ở Trung ương thực hiện thanh tra, kiểm tra thì Sở Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với cơ quan quyết định thanh tra, kiểm tra thực hiện thông báo và đôn 

đốc người sử dụng đất có hành vi vi phạm nộp tiền đo đạc để hoàn trả vào ngân sách Trung 

ương. 

Nội dung thông báo nộp tiền đo đạc lập theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền, người sử dụng đất có hành 

vi vi phạm có trách nhiệm nộp đầy đủ số tiền, đúng thời gian, địa Điểm nộp nêu trong thông 

báo. Trường hợp chậm nộp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

5. Sau khi được bố trí kinh phí tạm ứng, cơ quan quyết định thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm 

thanh toán chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm cho cơ quan đo đạc đã hoàn thành việc 

đo đạc theo quy định. 

6. Cơ quan quyết định thanh tra phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm 

quyền việc hoàn trả phần kinh phí đã tạm ứng từ ngân sách nhà nước sau khi người sử dụng đất 

có hành vi vi phạm nộp đầy đủ tiền đo đạc xác định diện tích đất vi phạm được thông báo (có 

xác nhận của Kho bạc nhà nước). 

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 8 năm 2016. 

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 
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Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh 

kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./. 

  

KT. BỘ TRƯỞNG 

BỘ TÀI CHÍNH 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chí 

KT. BỘ TRƯỞNG 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa 

MẪU SỐ 01 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 

2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------ 
………, ngày ....tháng ....năm….. 

 

BIÊN BẢN 

Về việc người sử dụng đất yêu cầu đo đạc xác định lại diện tích đất có vi phạm 
Hôm nay, ngày...tháng...năm….tại: .................................................................................  

..........................................................................................................................................  

Các bên liên quan gồm: 

- Đại diện Đoàn thanh tra, kiểm tra: 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

- Người sử dụng đất:..........................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

Cùng thống nhất nội dung sau đây: 

(1) Thửa đất được thanh tra, kiểm tra: 

- Số hiệu thửa: ………; số hiệu tờ bản đồ: ……… 

- Địa chỉ thửa đất:...............................................................................................................  

(2) Diện tích đất đoàn thanh tra, kiểm tra xác định có vi phạm: …..m2 

(3) Ý kiến của người sử dụng đất: đề nghị được đo đạc, xác định lại diện tích đất vi phạm do 

không đồng ý với diện tích mà đoàn thanh tra, kiểm tra đã xác định trên đây. 

(4) Người sử dụng đất chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí đo đạc, xác định lại diện tích đất 

có vi phạm theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 

10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

đất đai. 

Biên bản được lập thành 03 bản (01 bản do người sử dụng đất giữ; 01 bản do cơ quan quyết 

định thanh tra, kiểm tra quản lý; 01 bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường). 

  

NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đối với tổ chức 

ghi rõ chức vụ người ký và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN 

ĐOÀN THANH TRA, KIỂM TRA 

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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MẪU SỐ 02 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 

2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính) 

ĐƠN VỊ ĐO ĐẠC: 

………………………….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: …../….. ….., ngày … tháng … năm … 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả đo đạc xác định diện tích đất vi phạm 
- Tên người nhận thông báo:...............................................................................................  

- Địa chỉ:.............................................................................................................................  

Đơn vị đo đạc thông báo kết quả đo đạc xác định diện tích đất vi phạm như sau: 

(1) Thửa đất đo đạc: 

- Số hiệu thửa: …….; số hiệu tờ bản đồ:…….. 

- Địa chỉ thửa đất:...............................................................................................................  

(2) Diện tích đất có vi phạm sau khi đo đạc được xác định là: …….m2 

(Kèm theo Thông báo này là bản trích đo địa chính diện tích đất có vi phạm) 

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

MẪU SỐ 03 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 

2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính) 

CƠ QUAN THÔNG BÁO 

……………………………. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------- 
Số: …../….. ….., ngày … tháng … năm … 

 

THÔNG BÁO 

Nộp tiền đo đạc xác định diện tích đất vi phạm 
Căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 

11 năm 2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

Căn cứ kết quả đo đạc của đơn vị đo đạc và chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm đã 

được cơ quan có thẩm quyền thẩm định. 

Cơ quan thanh tra, kiểm tra ………………. thông báo việc nộp tiền đo đạc xác định diện tích 

đất vi phạm như sau: 

- Tên người nộp tiền:..........................................................................................................  

- Địa chỉ:.............................................................................................................................  

- Số tiền phải nộp: ……………….đồng 

(Bằng chữ:......................................................................................................................... ) 

- Địa Điểm nộp:...................................................................................................................  

- Cấp ngân sách hưởng thụ:...............................................................................................  

- Thời hạn nộp trước ngày....tháng....năm..........................................................................  
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG THÔN - BỘ TÀI 

NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số: 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
QUY ĐỊNH LOẠI CÂY LÂU NĂM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ban hành Thông tư liên tịch quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu. 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư liên tịch này quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy 

định của pháp luật đất đai. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; nông nghiệp và phát

triển nông thôn và các cơ quan khác có liên quan; công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn. 

2. Người sử dụng đất, chủ sở hữu cây lâu năm, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư liên tịch này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cây thân gỗ là loại cây thân hóa gỗ, có kích thước khác nhau tùy loài.

2. Cây thân bụi là loại cây thân có thể hóa gỗ, thân chính không có hoặc kém phát triển, cành

nhánh phát triển từ gốc của thân chính. 

3. Cây thân leo là loại cây không mọc thẳng đứng được, phải dựa vào cây khác hay vật thể làm

giá đỡ hoặc nhờ các cơ quan như rễ phụ, cành, tua cuốn, lá để bám leo lên. 

4. Cây công nghiệp lâu năm là loại cây trồng một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều

năm, sản phẩm được dùng để làm nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp hoặc phải qua chế biến 

mới sử dụng được như cây cao su, ca cao, cà phê, chè, điều, hồ tiêu. 

5. Cây ăn quả lâu năm là loại cây trồng một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm,

sản phẩm là quả để ăn tươi hoặc kết hợp chế biến như cây bưởi, cam, chôm chôm, mận, mơ, 

măng cụt, nhãn, sầu riêng, vải, xoài. 

6. Cây dược liệu lâu năm là loại cây trồng một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều

năm, sản phẩm làm dược liệu như cây hồi, quế, đỗ trọng, long não, sâm. 

7. Cây lấy gỗ, cây bóng mát, cây cảnh quan lâu năm là loại cây trồng một lần, sinh trưởng và

phát triển trong nhiều năm như cây xoan, bạch đàn, xà cừ, keo, hoa sữa, bụt mọc, lộc vừng. 

Chương II LOẠI CÂY LÂU NĂM ĐƯỢC CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU VÀ ĐĂNG 

KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU 

Điều 4. Quy định cụ thể loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu 
1. Loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu gồm:

a) Cây công nghiệp lâu năm;

b) Cây ăn quả lâu năm;
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c) Cây dược liệu lâu năm; 

d) Cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây cảnh quan lâu năm. 

2. Cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu phải có các đặc tính như sau: 

a) Cây gieo trồng một lần, cho thu hoạch sản phẩm (mà thân chính vẫn giữ nguyên) hoặc sử 

dụng làm cây lấy gỗ, cây cảnh quan, cây bóng mát, có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng 

đến khi thanh lý trên năm (05) năm: 

b) Thuộc một trong các nhóm cây sau: cây thân gỗ, cây thân bụi hoặc cây thân leo. 

Điều 5. Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở 

hữu trên địa bàn 
1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Thông tư liên tịch này, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định ban hành Danh mục loài cây trồng 

thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn. Hàng năm, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát đề xuất bổ sung Danh mục loài cây trồng 

thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn. 

2. Trong thời hạn chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Danh mục loài cây trồng 

thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Trồng trọt) để tổng 

hợp. 

3. Căn cứ Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu 

trên địa bàn, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai cho chủ sở hữu cây 

lâu năm. 

Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện 
1. Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Chủ trì tổng hợp về loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu 

trên địa bàn cả nước, cập nhật trên Website của Cục. 

2. Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

Chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong đó có dữ liệu về các trường hợp đã được chứng 

nhận quyền sở hữu cây lâu năm. 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao: 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho chủ sở hữu cây lâu năm; 

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến bằng văn bản xác định loài cây lâu năm 

có trong Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu 

trên địa bàn (trong trường hợp có đề nghị của Văn phòng đăng ký đất đai); 

c) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tuyên truyền, phổ biến việc đăng 

ký, chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm trên địa bàn theo quy định. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân cần kịp thời phản ánh về Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi 

trường nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./. 
KT. BỘ TRƯỞNG 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa 

KT. BỘ TRƯỞNG 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

THỨ TRƯỞNG 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 01/VBHN-BTNMT Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ 

Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2014, được sửa đổi, bổ 

sung bởi: 

1. Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên

và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2015. 

2. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên

và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 

3. Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên

và Môi trường quy định ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 

2017. 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.1 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, nhà ở và công

trình xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính các cấp và các cơ quan khác có 

liên quan; công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn. 

2. Người sử dụng đất; chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; tổ chức và cá nhân khác

có liên quan. 

Chương II 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ IN ẤN, PHÁT HÀNH QUẢN LÝ PHÔI GIẤY CHỨNG 
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Điều 3. Mẫu Giấy chứng nhận 
1. Giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và 

được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất. Giấy chứng nhận gồm một tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen 

(được gọi là phôi Giấy chứng nhận) và Trang bổ sung nền trắng; mỗi trang có kích thước 

190mm x 265mm; bao gồm các nội dung theo quy định như sau: 

a) Trang 1 gồm Quốc hiệu, Quốc huy và dòng chữ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” in màu đỏ; mục “I. Tên người sử dụng đất, chủ 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” và số phát hành Giấy chứng nhận (số seri) gồm 

02 chữ cái tiếng Việt và 06 chữ số, được in màu đen; dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; 

b) Trang 2 in chữ màu đen gồm mục “II. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”, 

trong đó có các thông tin về thửa đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng 

trồng, cây lâu năm và ghi chú; ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký cấp Giấy 

chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận; 

c) Trang 3 in chữ màu đen gồm mục “III. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất” và mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận”; 

d) Trang 4 in chữ màu đen gồm nội dung tiếp theo của mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp 

Giấy chứng nhận”; nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận; mã vạch; 

đ) Trang bổ sung Giấy chứng nhận in chữ màu đen gồm dòng chữ “Trang bổ sung Giấy chứng 

nhận”; số hiệu thửa đất; số phát hành Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận và mục 

“IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” như trang 4 của Giấy chứng nhận; 

e) Nội dung của Giấy chứng nhận quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản này do Văn 

phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký 

quyền sử dụng đất (đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) tự in, viết khi chuẩn 

bị hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi vào Giấy 

chứng nhận đã cấp. 

2. Nội dung và hình thức cụ thể của Giấy chứng nhận quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ 

Khoản 1 Điều này được thể hiện theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 4. In ấn, phát hành và quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận 
1. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm: 

a)2 Xây dựng quy định về yếu tố chống giả (đặc điểm bảo an) trên phôi Giấy chứng nhận; tổ 

chức việc in ấn, phát hành phôi Giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn 

phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp sử dụng; 

b) Lập và quản lý sổ theo dõi phát hành phôi Giấy chứng nhận; 

c) Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận ở các địa phương. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

a) Lập kế hoạch sử dụng phôi Giấy chứng nhận của địa phương gửi về Tổng cục Quản lý đất 

đai trước ngày 31 tháng 10 hàng năm; 

b) Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận ở địa phương; 

c) Tổ chức tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận đã in hoặc viết bị hư hỏng theo 

quy định của pháp luật về lưu trữ; 

d) Báo cáo định kỳ tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận của địa phương 

về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 25 tháng 12 hàng năm. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường ở nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai có trách 

nhiệm: 

a) Lập kế hoạch về sử dụng phôi Giấy chứng nhận của địa phương gửi về Sở Tài nguyên và 

Môi trường trước ngày 20 tháng 10 hàng năm; 
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b) Kiểm tra việc quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận đối với Văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất cấp huyện. 

4. Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp có trách 

nhiệm: 

a) Báo cáo cơ quan tài nguyên và môi trường về nhu cầu sử dụng phôi Giấy chứng nhận trước 

ngày 15 tháng 10 hàng năm; 

b) Tiếp nhận, quản lý, lập sổ theo dõi nhận, cấp phát và sử dụng phôi Giấy chứng nhận đã phát 

hành về địa phương; 

c) Kiểm tra thường xuyên việc quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận trong đơn vị để bảo đảm 

sự thống nhất giữa sổ theo dõi và phôi Giấy chứng nhận thực tế đang quản lý, đã sử dụng; 

d) Tập hợp, quản lý các phôi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận đã in hoặc viết bị hư hỏng để 

tiêu hủy; 

đ)3 Báo cáo tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận về Sở Tài nguyên và 

Môi trường định kỳ 06 tháng trước ngày 20 tháng 6, định kỳ hàng năm trước ngày 20 tháng 12 

hàng năm; 

e)4 Báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai số phôi Giấy chứng nhận đã nhận, số phôi Giấy chứng 

nhận đã sử dụng và chưa sử dụng khi nhận phôi Giấy chứng nhận theo quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều này. 

5. Nội dung và hình thức Sổ theo dõi phát hành phôi Giấy chứng nhận; Sổ theo dõi nhận, cấp 

phát và sử dụng phôi Giấy chứng nhận; Báo cáo tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng phôi 

Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

6.5 Thông số kỹ thuật về giấy nguyên liệu để in phôi Giấy chứng nhận được quy định tại Phụ 

lục số 01a ban hành kèm theo Thông tư này. 

Chương III 

THỂ HIỆN NỘI DUNG TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN 

Điều 5. Thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại 

trang 1 của Giấy chứng nhận 
1. Ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng 

nhận theo quy định sau: 

a)6 Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số 

giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân 

dân thì ghi “CMND số:…”; trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ 

số:…”; trường hợp thẻ Căn cước công dân thì ghi “CCCD số:…”; trường hợp chưa có Giấy 

chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân thì ghi “Giấy khai sinh số…”; 

b) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài 

được sở hữu nhà ở theo quy định thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, quốc 

tịch, giấy tờ nhân thân ghi “Hộ chiếu số:…, nơi cấp:…, năm cấp:…”; địa chỉ đăng ký thường 

trú của người đó ở Việt Nam (nếu có); 

c)7 Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 5 như sau: 

“c) Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), 

sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại 

Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có 

quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia 

đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng 

sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi 

lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ 

gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).”8 
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Trường hợp chủ hộ gia đình hay người đại diện khác của hộ gia đình có vợ hoặc chồng cùng có 

quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi cả họ tên, năm sinh của người vợ hoặc chồng 

đó; 

d) Trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của hai vợ chồng thì 

ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân, địa chỉ thường trú của cả vợ và chồng như 

quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này; 

đ) Tổ chức trong nước thì ghi tên tổ chức; tên giấy tờ, số và ngày ký, cơ quan ký giấy tờ pháp 

nhân (là giấy tờ về việc thành lập, công nhận tổ chức hoặc giấy chứng nhận hoặc giấy phép về 

đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật); địa chỉ trụ sở chính của tổ chức; 

e) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự 

án đầu tư tại Việt Nam thì ghi tên tổ chức kinh tế là pháp nhân thực hiện dự án đầu tư; tên giấy 

tờ, số và ngày ký, cơ quan ký giấy tờ pháp nhân (là giấy tờ về việc thành lập hoặc giấy chứng 

nhận, giấy phép về đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật); địa chỉ trụ sở chính của tổ 

chức tại Việt Nam; 

g) Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thì ghi tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính của tổ 

chức; 

h) Cơ sở tôn giáo thì ghi tên của cơ sở tôn giáo và địa chỉ nơi có cơ sở tôn giáo; 

i) Cộng đồng dân cư thì ghi tên của cộng đồng dân cư (do cộng đồng dân cư xác định, được Ủy 

ban nhân dân cấp xã xác nhận) và địa chỉ nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư. 

2. Trường hợp người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì 

Giấy chứng nhận được cấp riêng cho người sử dụng đất và cấp riêng cho chủ sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận được ghi theo quy định như sau: 

a) Giấy chứng nhận cấp cho người sử dụng đất chỉ ghi thông tin về người sử dụng đất theo quy 

định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Giấy chứng nhận cấp cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất chỉ ghi thông tin về chủ sở hữu 

tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 1 Điều này, tiếp theo ghi “Sở hữu tài sản trên 

thửa đất... (ghi hình thức thuê, mượn,…) của... (ghi tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cho thuê, 

cho mượn,…)”. 

3. Trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu 

tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này thì Giấy chứng nhận 

được cấp cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi đã xác định được quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của từng người. 

Trên mỗi Giấy chứng nhận ghi thông tin đầy đủ về người được cấp Giấy chứng nhận theo quy 

định tại Khoản 1 Điều này; tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với 

đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với… (ghi lần lượt tên của những người 

còn lại có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)”. 

Trường hợp thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài 

sản gắn liền với đất mà có thỏa thuận bằng văn bản cấp một Giấy chứng nhận cho người đại 

diện (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật) thì Giấy chứng nhận được 

cấp cho người đại diện đó. Trên Giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện theo quy 

định tại Khoản 1 Điều này, dòng tiếp theo ghi “Là người đại diện cho những người cùng sử 

dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài 

sản gắn liền với đất) gồm:… (ghi lần lượt tên của những người cùng sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất)”. 

Trường hợp có nhiều người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi trên 

trang 1 không hết thì dòng cuối trang 1 ghi “và những người khác có tên tại điểm Ghi chú của 

Giấy chứng nhận này”; đồng thời tại điểm Ghi chú của Giấy chứng nhận được ghi: “Những 

người khác cùng sử dụng đất (hoặc cùng sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc 
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cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) gồm:… (ghi lần lượt tên của những người cùng sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất còn lại)”. 

4. Trường hợp nhiều người được thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất mà những người được hưởng thừa kế có văn bản thỏa thuận chưa phân chia thừa kế và đề 

nghị cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện đối với toàn bộ diện tích đất, tài sản gắn liền 

với đất để thừa kế thì cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện đó. Văn bản thỏa thuận phải 

được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Trên Giấy chứng nhận ghi 

thông tin của người đại diện theo quy định tại Khoản 1 Điều này, dòng tiếp theo ghi “Là người 

đại diện của những người được thừa kế gồm:… (ghi lần lượt tên của những người được thừa kế 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)”. 

5. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu căn hộ chung cư thì Giấy chứng nhận cấp 

cho chủ sở hữu căn hộ ghi tên chủ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 6. Thể hiện thông tin về thửa đất tại trang 2 của Giấy chứng nhận 
Thông tin về thửa đất được thể hiện trên Giấy chứng nhận đối với tất cả các trường hợp được 

cấp Giấy chứng nhận theo quy định như sau: 

1. Thửa đất số: ghi số hiệu của thửa đất trên bản đồ địa chính theo quy định về thành lập bản đồ 

địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Trường hợp sử dụng bản trích đo địa chính (đối với nơi chưa có bản đồ địa chính) để cấp Giấy 

chứng nhận thì ghi số hiệu thửa đất trên bản trích đo; trường hợp trích đo địa chính một thửa 

đất thì số hiệu thửa đất được ghi “01”. 

2. Tờ bản đồ số: ghi số thứ tự tờ bản đồ địa chính có thửa đất cấp Giấy chứng nhận trong phạm 

vi mỗi đơn vị hành chính cấp xã. Trường hợp sử dụng bản trích đo địa chính để cấp Giấy chứng 

nhận thì ghi số hiệu tờ trích đo thửa đất. 

3. Địa chỉ thửa đất: ghi tên khu vực (xứ đồng, điểm dân cư,...); số nhà, tên đường phố (nếu có), 

tên đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh nơi có thửa đất. 

4. Diện tích: ghi diện tích của thửa đất bằng số Ả Rập theo đơn vị mét vuông (m2), được làm 

tròn số đến một chữ số thập phân. 

Trường hợp thửa đất có nhà chung cư thì Giấy chứng nhận cấp cho chủ sở hữu căn hộ chung cư 

chỉ ghi diện tích đất thuộc quyền sử dụng chung của các chủ căn hộ theo quy định tại Điều 49 

của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP). 

5. Hình thức sử dụng được ghi như sau: 

a) Trường hợp toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng của một người sử dụng đất (một 

cá nhân hoặc một hộ gia đình, hai vợ chồng, một cộng đồng dân cư, một tổ chức trong nước, 

một cơ sở tôn giáo, một cá nhân nước ngoài, một người Việt Nam định cư ở nước ngoài,…) thì 

ghi “Sử dụng riêng” vào mục hình thức sử dụng; 

b) Trường hợp toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng của nhiều người sử dụng đất thì 

ghi “Sử dụng chung” vào mục hình thức sử dụng; 

c) Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao mà diện tích đất ở được công nhận nhỏ hơn diện tích cả 

thửa đất và có hình thức sử dụng chung, sử dụng riêng đối với từng loại đất thì lần lượt ghi “Sử 

dụng riêng” và mục đích sử dụng, diện tích đất sử dụng riêng kèm theo; ghi “Sử dụng chung” 

và mục đích sử dụng, diện tích đất sử dụng chung kèm theo. Ví dụ: “Sử dụng riêng: Đất ở 

120m2, đất trồng cây lâu năm 300m2; Sử dụng chung: Đất ở 50m2, đất trồng cây hàng năm 

200m2”. 

6. Mục đích sử dụng đất được ghi theo quy định sau: 

a) Mục đích sử dụng đất ghi thống nhất với sổ địa chính bằng tên gọi cụ thể với các loại đất 

như sau: 

- Nhóm đất nông nghiệp gồm: “Đất chuyên trồng lúa nước”, “Đất trồng lúa nước còn lại”, “Đất 

trồng lúa nương”, “Đất trồng cây hàng năm khác”, “Đất trồng cây lâu năm”, “Đất rừng sản 
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xuất”, “Đất rừng phòng hộ”, “Đất rừng đặc dụng”, “Đất nuôi trồng thủy sản”, “Đất làm muối”, 

“Đất nông nghiệp khác”; 

- Nhóm đất phi nông nghiệp gồm: “Đất ở tại nông thôn”, “Đất ở tại đô thị”, “Đất xây dựng trụ 

sở cơ quan”, “Đất quốc phòng”, “Đất an ninh”, “Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp”, 

“Đất xây dựng cơ sở văn hóa”, “Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội”, “Đất xây dựng cơ sở y 

tế”, “Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo”, “Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao”, “Đất xây 

dựng cơ sở khoa học và công nghệ”, “Đất xây dựng cơ sở ngoại giao”, “Đất xây dựng công 

trình sự nghiệp khác”, “Đất khu công nghiệp”, “Đất cụm công nghiệp”, “Đất khu chế xuất”, 

“Đất thương mại, dịch vụ”, “Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp”, “Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản”, “Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm”, “Đất giao thông”, “Đất thủy lợi”, 

“Đất có di tích lịch sử - văn hóa”, “Đất có danh lam thắng cảnh”, “Đất sinh hoạt cộng đồng”, 

“Đất khu vui chơi, giải trí công cộng”, “Đất công trình năng lượng”, “Đất công trình bưu chính, 

viễn thông”, “Đất chợ”, “Đất bãi thải, xử lý chất thải”, “Đất công trình công cộng khác”, “Đất 

cơ sở tôn giáo”, “Đất cơ sở tín ngưỡng”, “Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa” hoặc “Đất làm nghĩa 

trang, nghĩa địa, nhà hỏa táng” hoặc “Đất làm nhà hỏa táng” hoặc “Đất làm nhà tang lễ”, “Đất 

có mặt nước chuyên dùng”, “Đất phi nông nghiệp khác”; 

b) Thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất cho một người sử 

dụng đất vào nhiều mục đích quy định tại Điểm a Khoản này thì phải ghi đầy đủ các mục đích 

đó. 

Trường hợp thửa đất sử dụng vào nhiều mục đích mà trong đó đã xác định mục đích chính, 

mục đích phụ thì tiếp sau mục đích chính phải ghi “(là chính)”; 

c) Trường hợp thửa đất có nhiều người cùng sử dụng, có nhiều mục đích sử dụng khác nhau, 

trong đó mỗi người sử dụng đất vào một mục đích nhất định thì Giấy chứng nhận cấp cho từng 

người phải ghi mục đích sử dụng đất của người đó và ghi chú thích “thửa đất còn sử dụng vào 

mục đích… (ghi mục đích sử dụng đất khác còn lại) của người khác” vào điểm Ghi chú của 

Giấy chứng nhận; 

d) Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao mà một phần diện tích được công nhận là đất ở và phần 

còn lại được công nhận sử dụng vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp thì lần lượt ghi 

“Đất ở” và diện tích được công nhận là đất ở kèm theo, tiếp theo ghi lần lượt từng mục đích sử 

dụng đất cụ thể thuộc nhóm đất nông nghiệp và diện tích kèm theo; 

đ) Việc xác định mục đích sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định 

tại Điều 11 của Luật Đất đai và Điều 3 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. 

7. Thời hạn sử dụng đất được ghi theo quy định như sau: 

a) Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì ghi thời hạn theo quyết định giao đất, 

cho thuê đất; trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì ghi thời hạn sử dụng 

được công nhận theo quy định của pháp luật về đất đai; 

b) Trường hợp sử dụng đất có thời hạn thì ghi “Thời hạn sử dụng đất đến ngày …/…/… (ghi 

ngày tháng năm hết hạn sử dụng)”; 

c) Trường hợp thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”; 

d) Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao mà diện tích đất ở được công nhận là một phần thửa đất 

thì ghi thời hạn sử dụng đất theo từng mục đích sử dụng đất “Đất ở: Lâu dài; Đất... (ghi tên mục 

đích sử dụng theo hiện trạng thuộc nhóm đất nông nghiệp đối với phần diện tích vườn, ao 

không được công nhận là đất ở): sử dụng đến ngày .../.../... (ghi ngày tháng năm hết hạn sử 

dụng)”. 

8. Nguồn gốc sử dụng được ghi theo quy định như sau: 

a) Trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì ghi “Nhà nước giao đất 

không thu tiền sử dụng đất”; 

b) Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (kể cả trường hợp giao đất 

thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; mua căn hộ chung cư và trường hợp được Ban quản lý 
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khu công nghệ cao, khu kinh tế giao lại đất và trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính) 

thì ghi “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất”; 

c) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (kể cả trường 

hợp thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp được Ban quản lý khu công 

nghệ cao, khu kinh tế cho thuê đất và trường hợp công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức 

thuê đất trả tiền thuê một lần và trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính) thì ghi “Nhà 

nước cho thuê đất trả tiền một lần”; 

d) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm (kể cả trường hợp thuê đất thông 

qua đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp được Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế 

cho thuê đất và trường hợp công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê 

hàng năm và trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính) thì ghi “Nhà nước cho thuê đất 

trả tiền hàng năm”; 

đ) Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất, kể 

cả hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vào mục đích phi nông nghiệp thuộc chế độ giao đất có thu 

tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai nhưng không phải nộp tiền hoặc được 

miễn, giảm nghĩa vụ tài chính thì ghi “Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất”; 

e) Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thuộc chế độ giao đất không thu 

tiền thì ghi “Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất”; 

g) Trường hợp cấp Giấy chứng nhận do tách thửa, hợp thửa hoặc cấp lại, cấp đổi Giấy chứng 

nhận mà không thay đổi mục đích sử dụng đất thì ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy 

chứng nhận đã cấp lần đầu và được thể hiện theo quy định tại Thông tư này. 

Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp chưa ghi nguồn gốc sử dụng đất thì căn cứ vào hồ sơ cấp 

Giấy chứng nhận đã được xét duyệt trước đây và quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm 

cấp Giấy chứng nhận để xác định và thể hiện nguồn gốc sử dụng đất theo quy định tại Thông tư 

này; 

h)9 Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất mà phải cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển 

quyền thì ghi lần lượt hình thức nhận chuyển quyền (như nhận chuyển đổi; nhận chuyển 

nhượng; nhận thừa kế; được tặng cho; nhận góp vốn; trúng đấu giá; xử lý nợ thế chấp; giải 

quyết tranh chấp; do giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện quyết định (hoặc bản án) của Tòa 

án; thực hiện quyết định thi hành án;…); tiếp theo ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy 

chứng nhận đã cấp lần đầu và được thể hiện theo quy định tại Thông tư này. Ví dụ: “Nhận 

chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất”. 

Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích khác mà phải 

làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi nguồn gốc sử dụng đất theo hình thức quy 

định tại các Điểm a, b, c và d Khoản này phù hợp với hình thức thực hiện nghĩa vụ tài chính 

với Nhà nước sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất. 

Trường hợp công nhận quyền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc nhận chuyển quyền sử 

dụng đất hợp pháp của người khác mà đất này thuộc chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất 

theo quy định của pháp luật về đất đai thì ghi “Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử 

dụng đất”. 

Ví dụ: Tổ chức A đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trước 

năm 2005, hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận, nay sử dụng vào mục đích 

sản xuất, kinh doanh, khi công nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi trên Giấy chứng nhận là “Công 

nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất;” 

i) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất mà phải cấp Giấy chứng nhận thì ghi như quy định 

đối với trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (nếu người sử dụng đất nộp tiền 

sử dụng đất cho việc chuyển mục đích); ghi theo quy định đối với trường hợp Nhà nước cho 

thuê đất (nếu người sử dụng đất chuyển sang thuê đất hoặc tiếp tục thuê đất như trước khi 

chuyển mục đích); ghi như trước khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp được 
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Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền chuyển mục đích và không 

phải chuyển sang thuê đất; 

k) Trường hợp thuê đất, thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế theo hình thức trả tiền một 

lần thì ghi “Thuê đất trả tiền một lần của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (hoặc 

cụm công nghiệp, khu chế xuất,…)”. 

Trường hợp thuê đất, thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế theo hình thức trả tiền hàng năm 

thì ghi “Thuê đất trả tiền hàng năm của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (hoặc 

cụm công nghiệp, khu chế xuất,…)”; 

l) Trường hợp thửa đất gồm nhiều phần diện tích có nguồn gốc sử dụng đất khác nhau thì lần 

lượt ghi từng loại nguồn gốc và diện tích có nguồn gốc đó kèm theo; 

m) Trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật thì ghi miễn, 

giảm vào Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 13 của Thông tư này. 

9. Trường hợp người sử dụng đất sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp mà có nhu cầu cấp chung 

một Giấy chứng nhận thì thể hiện theo quy định như sau: 

a) Địa chỉ sử dụng đất: thể hiện thông tin địa chỉ chung của các thửa đất, bao gồm tên xứ đồng 

(nếu có) và tên đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh; 

b) Các thông tin về thửa đất số, tờ bản đồ số, diện tích, hình thức sử dụng, mục đích sử dụng, 

thời hạn sử dụng, nguồn gốc sử dụng đất được thể hiện theo quy định tại các Khoản 1, 2, 4, 5, 

6, 7 và 8 Điều này vào bảng dưới đây: 

Tờ bản 

đồ số 

Thửa đất 

số 

Diện tích 

(m2) 

Hình thức sử 

dụng 

Mục đích sử 

dụng 

Thời hạn sử 

dụng 

Nguồn gốc sử 

dụng 

              

              

              

c) Trường hợp người sử dụng đất sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp mà không thể hiện hết 

trên trang 2 của Giấy chứng nhận thì cấp Giấy chứng nhận khác cho các thửa đất còn lại theo 

quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này. 

Điều 7. Thể hiện thông tin về nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại trang 2 của Giấy 

chứng nhận 
1. Tài sản gắn liền với đất thể hiện trên Giấy chứng nhận là tài sản đã hình thành trên thực tế tại 

thời điểm cấp Giấy chứng nhận và thuộc quyền sở hữu của người đề nghị được cấp Giấy chứng 

nhận, trừ trường hợp quy định tại Điều 35 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. 

2. Trường hợp tài sản là nhà ở riêng lẻ thì thể hiện các nội dung theo quy định như sau: 

a) Loại nhà ở: ghi loại nhà ở cụ thể theo quy định của pháp luật về nhà ở Ví dụ: “Nhà ở riêng 

lẻ”; “Nhà biệt thự”; 

b) Diện tích xây dựng: ghi diện tích mặt bằng chiếm đất của nhà ở tại vị trí tiếp xúc với mặt đất 

theo mép ngoài tường bao của nhà, bằng số Ả Rập, theo đơn vị mét vuông, được làm tròn số 

đến một chữ số thập phân; 

c) Diện tích sàn: ghi bằng số Ả Rập theo đơn vị mét vuông, được làm tròn số đến một chữ số 

thập phân. Đối với nhà ở một tầng thì ghi diện tích mặt bằng sàn xây dựng của nhà đó. Đối với 

nhà ở nhiều tầng thì ghi tổng diện tích mặt bằng sàn xây dựng của các tầng; 

d) Hình thức sở hữu: ghi “Sở hữu riêng” đối với trường hợp nhà ở thuộc sở hữu của một chủ; 

ghi “Sở hữu chung” đối với trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung của nhiều chủ; trường hợp 

nhà ở có phần sở hữu riêng và có phần sở hữu chung thì ghi lần lượt từng hình thức sở hữu và 

diện tích kèm theo. Ví dụ: “Sở hữu riêng 50m2; sở hữu chung 20m2”; 
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đ) Cấp (hạng) nhà ở: xác định và ghi theo quy định phân cấp nhà ở của của pháp luật về nhà ở, 

pháp luật về xây dựng; 

e) Thời hạn được sở hữu ghi đối với các trường hợp như sau: 

- Trường hợp mua nhà ở có thời hạn theo quy định của pháp luật về nhà ở thì ghi ngày tháng 

năm hết hạn được sở hữu theo hợp đồng mua bán hoặc theo quy định của pháp luật về nhà ở; 

- Trường hợp được sở hữu nhà ở trên đất thuê, mượn của người sử dụng đất khác thì ghi ngày 

tháng năm kết thúc thời hạn thuê, mượn; 

- Các trường hợp còn lại không xác định thời hạn và ghi bằng dấu “-/-”. 

3. Trường hợp tài sản là căn hộ chung cư thì thể hiện các nội dung theo quy định như sau: 

a) Loại nhà ở: ghi “Căn hộ chung cư số…”; 

b) Tên nhà chung cư: ghi tên hoặc số hiệu của nhà chung cư, nhà hỗn hợp theo dự án đầu tư 

hoặc thiết kế, quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

c)10 Diện tích sàn: ghi diện tích sàn xây dựng căn hộ, diện tích sử dụng căn hộ theo hợp đồng 

mua bán căn hộ và phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở; 

d) Hình thức sở hữu: ghi “Sở hữu riêng” đối với trường hợp căn hộ thuộc sở hữu của một chủ; 

ghi “Sở hữu chung” đối với trường hợp căn hộ thuộc sở hữu chung của nhiều chủ; trường hợp 

căn hộ có phần sở hữu riêng và có phần sở hữu chung thì ghi lần lượt từng hình thức sở hữu và 

diện tích kèm theo. Ví dụ: “Sở hữu riêng 50m2; sở hữu chung 20m2”; 

đ) Thời hạn được sở hữu ghi đối với các trường hợp như sau: 

- Trường hợp mua căn hộ chung cư có thời hạn theo quy định của pháp luật về nhà ở thì ghi 

ngày tháng năm hết hạn được sở hữu theo hợp đồng mua bán hoặc theo quy định của pháp luật 

về nhà ở; 

- Các trường hợp còn lại không xác định thời hạn và ghi bằng dấu “-/-”; 

e) Hạng mục được sở hữu chung ngoài căn hộ: ghi tên từng hạng mục ngoài căn hộ chung cư 

và diện tích kèm theo (nếu có) mà chủ sở hữu căn hộ có quyền sở hữu chung với các chủ căn 

hộ khác theo hợp đồng mua, bán căn hộ đã ký. 

4. Trường hợp tài sản là công trình xây dựng khác thì thể hiện các nội dung theo quy định như 

sau: 

a) Loại công trình: ghi tên công trình theo dự án đầu tư hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết được 

duyệt hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền; 

b) Thông tin chi tiết về công trình được thể hiện dưới dạng bảng sau: 

Hạng mục công trình 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Diện tích sàn 

(m2) hoặc công 

suất 

Hình thức sở 

hữu 

Cấp công 

trình 

Thời hạn sở 

hữu 

            

            

            

Trong đó: 

- Hạng mục công trình: ghi theo tên các hạng mục chính trong quyết định phê duyệt dự án, phê 

duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, giấy phép xây dựng hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép 

đầu tư của cấp có thẩm quyền; 

- Diện tích xây dựng: ghi diện tích mặt bằng chiếm đất của công trình tại vị trí tiếp xúc với mặt 

đất theo mép ngoài tường bao công trình, bằng số Ả Rập theo đơn vị mét vuông (m2), được làm 

tròn số đến một chữ số thập phân; 

- Diện tích sàn (hoặc công suất) được ghi theo quy định như sau: 

+ Đối với công trình dạng nhà thì ghi như quy định đối với nhà ở tại Điểm c Khoản 2 Điều này; 
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+ Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi công suất của công trình theo quyết định đầu tư hoặc 

dự án đầu tư được duyệt hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư. Ví dụ: “Nhà máy 

nhiệt điện: 3.000 MW, sân vận động: 20.000 ghế”; 

- Hình thức sở hữu: ghi “Sở hữu riêng” đối với hạng mục công trình thuộc sở hữu của một chủ; 

ghi “Sở hữu chung” đối với trường hợp hạng mục công trình thuộc sở hữu chung của nhiều 

chủ; trường hợp hạng mục công trình có phần sở hữu riêng và có phần sở hữu chung thì ghi lần 

lượt “Sở hữu riêng”, “Sở hữu chung” ở các dòng dưới kế tiếp; đồng thời ghi diện tích thuộc sở 

hữu riêng và diện tích thuộc sở hữu chung vào các dòng tương ứng ở các cột “Diện tích xây 

dựng”, “Diện tích sàn hoặc công suất”; 

- Cấp công trình xây dựng: ghi theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình 

xây dựng; 

- Thời hạn được sở hữu công trình được ghi theo quy định như sau: 

+ Trường hợp chủ sở hữu công trình trên đất thuê, mượn của người sử dụng đất khác thì ghi 

ngày tháng năm kết thúc thời hạn thuê, mượn; 

+ Trường hợp mua bán công trình có thời hạn thì ghi ngày tháng năm kết thúc theo hợp đồng 

mua bán công trình; 

+ Các trường hợp còn lại không xác định thời hạn và ghi bằng dấu “-/-”; 

c) Công trình xây dựng gắn liền với đất quy định tại Khoản này phải là loại công trình thuộc hệ 

thống phân loại công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

5. Trường hợp tài sản là rừng sản xuất là rừng trồng thì thể hiện các nội dung theo quy định 

như sau: 

a) Loại rừng: ghi loại cây rừng chủ yếu được trồng; 

b) Diện tích: ghi diện tích có rừng thuộc quyền sở hữu của người được cấp Giấy chứng nhận 

bằng số Ả Rập theo đơn vị mét vuông; 

c) Nguồn gốc tạo lập thể hiện như sau: 

- Trường hợp rừng được nhà nước giao có thu tiền thì ghi “Được Nhà nước giao có thu tiền”; 

- Trường hợp rừng được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không thu 

tiền thì ghi “Được Nhà nước giao không thu tiền”; 

- Trường hợp rừng do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận tự trồng bằng nguồn vốn không có 

nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì ghi “Rừng tự trồng”; 

- Trường hợp rừng có nhiều nguồn gốc đối với từng phần diện tích khác nhau thì lần lượt thể 

hiện từng loại nguồn gốc và diện tích rừng theo từng nguồn gốc kèm theo; 

d) Hình thức sở hữu: ghi “Sở hữu riêng” đối với trường hợp rừng thuộc sở hữu của một chủ; 

ghi “Sở hữu chung” đối với trường hợp rừng thuộc sở hữu chung của nhiều chủ; trường hợp 

rừng có phần diện tích thuộc sở hữu riêng và có phần diện tích thuộc sở hữu chung thì ghi “Sở 

hữu riêng… m2; sở hữu chung… m2”; 

đ) Thời hạn sở hữu: thể hiện đối với trường hợp mua bán rừng có thời hạn hoặc chủ sở hữu 

rừng trồng trên đất thuê, mượn của người sử dụng đất khác; thông tin thể hiện là ngày tháng 

năm kết thúc thời hạn mua bán, thuê, mượn. Các trường hợp còn lại không xác định thời hạn và 

ghi bằng dấu “-/-”. 

6. Trường hợp tài sản là cây lâu năm thì thể hiện các nội dung theo quy định như sau: 

a) Loại cây: ghi loại cây lâu năm được trồng; trường hợp trồng hỗn hợp nhiều loại cây lâu năm 

thì ghi lần lượt các loại cây lâu năm chủ yếu được trồng; 

b) Diện tích: ghi diện tích trồng cây lâu năm thuộc quyền sở hữu của người được cấp Giấy 

chứng nhận bằng số Ả Rập theo đơn vị mét vuông; 

c) Hình thức sở hữu: ghi “Sở hữu riêng” đối với trường hợp vườn cây lâu năm thuộc sở hữu 

của một chủ; ghi “Sở hữu chung” đối với trường hợp vườn cây lâu năm thuộc sở hữu chung 

của nhiều chủ; trường hợp có phần diện tích thuộc sở hữu riêng và có phần diện tích thuộc sở 

hữu chung thì ghi “Sở hữu riêng… m2; sở hữu chung… m2”; 
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d) Thời hạn sở hữu: thể hiện đối với trường hợp mua bán cây trồng lâu năm có thời hạn hoặc 

chủ sở hữu trồng cây lâu năm trên đất thuê, mượn của người sử dụng đất khác; thông tin thể 

hiện là ngày tháng năm kết thúc thời hạn mua bán, thuê, mượn. Các trường hợp còn lại không 

xác định thời hạn và ghi bằng dấu “-/-”. 

7. Trường hợp nhà chung cư thuộc quyền sở hữu của một chủ thì cấp một Giấy chứng nhận cho 

toàn bộ nhà chung cư và thể hiện như quy định tại Khoản 2 Điều này, trong đó loại nhà ở được 

ghi “Nhà chung cư”. 

Trường hợp nhà chung cư có mục đích hỗn hợp, trong đó một phần là các căn hộ để ở và một 

phần dành cho mục đích thương mại, dịch vụ, văn phòng làm việc thuộc quyền sở hữu của một 

chủ thì cấp một Giấy chứng nhận cho toàn bộ nhà hỗn hợp và thể hiện như quy định tại Khoản 

4 Điều này. 

Trường hợp một phần nhà chung cư (một số căn hộ, văn phòng làm việc, cơ sở thương mại, 

dịch vụ) thuộc quyền sở hữu của một chủ thì thể hiện loại tài sản là “Nhà hỗn hợp”; tiếp theo 

thể hiện tên nhà chung cư và các thông tin chi tiết về từng căn hộ, cơ sở thương mại, dịch vụ, 

văn phòng làm việc vào bảng dưới đây: 

Loại tài sản và số hiệu Diện tích sàn (m2) Hình thức sở hữu Thời hạn sở hữu 

        

        

        

8. Trường hợp thửa đất có cả nhà ở, công trình xây dựng, vườn cây lâu năm của cùng một chủ 

sở hữu, trong đó nhà ở, công trình xây dựng gồm nhiều hạng mục khác nhau thì thể hiện các 

nội dung cụ thể đối với từng tài sản theo quy định tại các Khoản 2, 4 và 6 Điều này vào bảng 

sau: 

Loại tài sản 
Diện tích 

chiếm đất (m2) 

Diện tích sàn 

(m2) hoặc công 

suất 

Hình thức sở 

hữu 
Cấp hạng 

Thời hạn sở 

hữu 

      

            

            

Trường hợp tài sản là cây lâu năm thì tại các cột “Diện tích sàn hoặc công suất”, “Cấp, hạng” 

ghi bằng dấu “-/-”. 

Trường hợp không thể hiện hết các tài sản trên trang 2 của Giấy chứng nhận thì cấp Giấy 

chứng nhận khác để thể hiện các tài sản còn lại; từ Giấy chứng nhận thứ hai trở đi không ghi 

thông tin chi tiết về thửa đất như Giấy chứng nhận thứ nhất mà tại điểm “1. Thửa đất” được 

ghi “Thông tin về thửa đất được quyền sử dụng thể hiện trên Giấy chứng nhận có seri số... (ghi 

số seri của Giấy chứng nhận thứ nhất)”. 

9. Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận mà thửa đất không có tài sản gắn liền với đất 

hoặc có tài sản gắn liền với đất nhưng người sử dụng đất (đồng thời là chủ sở hữu tài sản) chưa 

có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản hoặc có tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở 

hữu của người khác hoặc có đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản nhưng không đủ điều 

kiện chứng nhận thì tại điểm ghi về tài sản gắn liền với đất trên trang 2 của Giấy chứng nhận 

được thể hiện bằng dấu “-/-”. Ví dụ: 

“2. Nhà ở: -/- 

3. Công trình xây dựng khác: -/- 

4. Rừng sản xuất là rừng trồng: -/- 

5. Cây lâu năm: -/-”. 

2423



Điều 7a. Thể hiện nội dung Giấy chứng nhận trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho 

từng hạng mục công trình hoặc một số hạng mục công trình hoặc từng phần diện tích của 

hạng mục công trình11 
Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho từng hạng mục công trình hoặc một số hạng mục công 

trình hoặc từng phần diện tích của hạng mục công trình thì Giấy chứng nhận được ghi như 

sau: 

1. Thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận được ghi trên trang 1 của Giấy chứng nhận 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư này. 

2. Thông tin về thửa đất được ghi trên trang 2 của Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 6 

của Thông tư này và chỉ thể hiện duy nhất trên một Giấy chứng nhận (là Giấy chứng nhận cấp 

riêng cho thửa đất hoặc cấp cho thửa đất và một, một số hạng mục công trình, từng phần diện 

tích của hạng mục công trình); từ Giấy chứng nhận thứ hai trở đi, không ghi thông tin chi tiết 

về thửa đất như Giấy chứng nhận thứ nhất, tại điểm “1. Thửa đất” được ghi “Thông tin về 

thửa đất được quyền sử dụng thể hiện trên Giấy chứng nhận có seri số... (ghi số seri của Giấy 

chứng nhận thứ nhất)”. 

Trường hợp chủ đầu tư dự án chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hạng mục công trình, từng 

phần diện tích của hạng mục công trình thì chủ đầu tư có trách nhiệm xác định rõ vị trí, ranh 

giới, diện tích đất thuộc quyền sử dụng chung và sử dụng riêng của hạng mục công trình, từng 

phần diện tích của hạng mục công trình theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu 

tư dự án, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ 

quan có thẩm quyền cấp, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, giấy phép xây dựng 

và được thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bên 

nhận chuyển nhượng. Khi cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng thì Giấy chứng 

nhận đã cấp cho chủ đầu tư được chỉnh lý biến động để chuyển sang hình thức sử dụng chung 

đối với phần diện tích đất thuộc quyền sử dụng chung của người sử dụng đất. 

Đối với dự án có nhiều hạng mục công trình được thể hiện trong quyết định phê duyệt dự án 

đầu tư, quyết định đầu tư dự án, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi 

tiết, giấy phép xây dựng nếu chủ đầu tư có nhu cầu và có đủ điều kiện thì được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất cho từng hạng mục công trình hoặc từng phần diện tích của hạng mục 

công trình đó 

3. Thông tin về tài sản gắn liền với đất được ghi trên trang 2 của Giấy chứng nhận như sau: 

a) Địa chỉ: ghi tên công trình hoặc tên tòa nhà; số nhà, ngõ, ngách (nếu có), tên đường (phố), 

tên đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh; 

b) Loại công trình: thể hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 7 của Thông tư này; 

c) Thông tin chi tiết về hạng mục công trình, một số hạng mục công trình hoặc từng phần diện 

tích của hạng mục công trình được thể hiện dưới dạng bảng như sau: 

Hạng mục công 

trình 

Diện tích xây 

dựng (m2) 

Diện tích sàn 

hoặc công suất 

Hình thức sở 

hữu 

Cấp công 

trình 

Thời hạn sở 

hữu 

      

      

            

Trong đó: 

- Hạng mục công trình: ghi theo tên của hạng mục công trình trong quyết định phê duyệt dự án 

đầu tư, quyết định đầu tư dự án, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi 

tiết, giấy phép xây dựng. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho từng phần diện tích của hạng 
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mục công trình thì ghi “… (tên của phần diện tích của hạng mục công trình) - … (tên của hạng 

mục công trình)”. Ví dụ: “Sàn thương mại tầng 2 - Tòa NT1”; chủ sở hữu tài sản có trách 

nhiệm xác định tên của phần diện tích của hạng mục công trình làm cơ sở ghi trên Giấy chứng 

nhận; 

- Diện tích xây dựng: ghi diện tích mặt bằng chiếm đất của công trình tại vị trí tiếp xúc với mặt 

đất theo mép ngoài tường bao công trình, bằng số Ả Rập theo đơn vị mét vuông (m2), được làm 

tròn số đến một chữ số thập phân; 

- Diện tích sàn hoặc công suất được ghi theo quy định như sau: 

+ Đối với công trình dạng nhà thì ghi diện tích sàn xây dựng của hạng mục công trình, từng 

phần diện tích của hạng mục công trình và ghi bằng số Ả Rập theo đơn vị mét vuông, được làm 

tròn số đến một chữ số thập phân. Đối với hạng mục công trình là nhà một tầng thì ghi diện 

tích mặt bằng sàn xây dựng của hạng mục đó. Đối với hạng mục công trình là nhà nhiều tầng 

thì ghi tổng diện tích mặt bằng sàn xây dựng của các tầng. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận 

đối với phần diện tích của hạng mục công trình như căn hộ, căn phòng, văn phòng hoặc một 

phần diện tích sàn trong hạng mục… thì ghi diện tích mặt bằng sàn xây dựng của phần diện 

tích đó. 

+ Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi công suất của công trình theo quyết định đầu tư 

hoặc dự án đầu tư được duyệt hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư. Ví dụ: 

“Nhà máy nhiệt điện: 3.000 MW, sân vận động: 20.000 ghế”; 

- Các thông tin về hình thức sở hữu, cấp công trình xây dựng, thời hạn sở hữu công trình được 

ghi theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 7 của Thông tư này. 

Điều 7b. Thể hiện thông tin trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp chứng nhận quyền sở 

hữu công trình trên đất nông nghiệp12 
1. Thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu công trình trên đất nông nghiệp: 

a) Trường hợp chủ sở hữu công trình đồng thời là người sử dụng đất thì thể hiện thông tin trên 

trang 1 của Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư này; 

b) Trường hợp chủ sở hữu công trình không đồng thời là người sử dụng đất thì thể hiện thông 

tin về chủ sở hữu công trình trên trang 1 của Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều 

5 của Thông tư này, tiếp theo ghi “Sở hữu công trình trên thửa đất thuê của … (ghi tên tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân cho thuê đất)” hoặc “Sở hữu công trình trên thửa đất thuê lại của 

… (ghi tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cho thuê lại đất)” hoặc “Sở hữu công trình trên thửa 

đất nhận góp vốn của … (ghi tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân góp vốn)”. 

Trường hợp trên trang 1 của Giấy chứng nhận không thể hiện hết thì toàn bộ tên của người 

cho thuê đất, cho thuê lại đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất được lập ở trang phụ của Giấy 

chứng nhận theo Phụ lục số 01b kèm theo Thông tư này. Dòng tiếp theo thông tin của chủ sở 

hữu công trình ghi “Sở hữu công trình trên đất của người khác theo trang phụ kèm theo Giấy 

chứng nhận này, gồm… trang”. 

Trang phụ là thành phần của Giấy chứng nhận. Khi sử dụng trang phụ phải ghi số thứ tự của 

phụ lục và đóng dấu giáp lai với trang 4 của Giấy chứng nhận (dấu của cơ quan có thẩm 

quyền cấp Giấy chứng nhận). 

2. Thông tin về thửa đất: 

Thông tin về thửa đất được thể hiện theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này; trường hợp sử 

dụng nhiều thửa đất thì phải thực hiện việc trích lục, trích đo địa chính theo quy định cho toàn 

bộ diện tích sử dụng; thông tin về thửa đất được xác định theo thông tin của bản trích lục, trích 

đo địa chính. 

Trường hợp chủ sở hữu công trình không đồng thời là người sử dụng đất thì tại điểm Ghi chú 

của Giấy chứng nhận được ghi “Thửa đất trên thuộc quyền sử dụng của người khác được ghi 

trên trang 1”. 

3. Thông tin về công trình được thể hiện dưới dạng bảng như sau: 
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Hạng mục 

công trình 

Diện tích xây 

dựng (m2) 

Diện tích 

sàn (m2) 

Kết cấu chủ 

yếu 

Hình thức sở 

hữu 

Cấp công 

trình 

Thời hạn sở 

hữu 

       

              

              

Công trình xây dựng gắn liền với đất nông nghiệp được thể hiện trên Giấy chứng nhận là công 

trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc công trình đã hình thành trên 

thực tế tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận và thuộc quyền sở hữu của người đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận, trong đó: 

- Hạng mục công trình: ghi theo tên các hạng mục trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư, 

quyết định đầu tư dự án, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, giấy 

phép xây dựng. 

- Diện tích xây dựng: ghi diện tích mặt bằng chiếm đất của công trình tại vị trí tiếp xúc với mặt 

đất theo mép ngoài tường bao công trình, bằng số Ả Rập theo đơn vị mét vuông (m2), được làm 

tròn số đến một chữ số thập phân; 

- Diện tích sàn: chỉ thể hiện đối với công trình dạng nhà và ghi theo quy định tại Điểm c Khoản 

2 Điều 7 của Thông tư này; các trường hợp còn lại không xác định và ghi bằng dấu “-/-”; 

- Kết cấu chủ yếu: ghi loại vật liệu xây dựng (gạch, bê tông, gỗ...), các kết cấu chủ yếu là 

tường, khung, sàn, mái (ví dụ: Tường, khung thép, sàn bằng bê tông cốt thép); 

- Hình thức sở hữu: ghi “Sở hữu riêng” đối với hạng mục công trình thuộc sở hữu của một 

chủ; ghi “Sở hữu chung” đối với trường hợp hạng mục công trình thuộc sở hữu chung của 

nhiều chủ; trường hợp hạng mục công trình có phần sở hữu riêng và có phần sở hữu chung thì 

ghi lần lượt “Sở hữu riêng”, “Sở hữu chung” ở các dòng dưới kế tiếp; đồng thời ghi diện tích 

thuộc sở hữu riêng và diện tích thuộc sở hữu chung vào các dòng tương ứng ở các cột “Diện 

tích xây dựng”, “Diện tích sàn”; 

- Cấp công trình: ghi theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Trường hợp công trình xây dựng trên đất nông nghiệp chưa được quy định trong phân loại về 

công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn 

cứ vào tình hình thực tế quyết định các loại công trình được đăng ký quyền sở hữu trên Giấy 

chứng nhận. 

- Thời hạn sở hữu công trình được ghi theo quy định như sau: 

+ Ghi ngày tháng năm kết thúc thời hạn sử dụng công trình nếu xác định được thời hạn sử 

dụng của công trình, đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất, nhận góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất của người sử dụng đất khác thì thời hạn sở hữu công trình không vượt quá thời hạn 

thuê đất, thuê lại đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; ghi bằng dấu “-/-” nếu không xác 

định được thời hạn sử dụng của công trình. 

+ Trường hợp mua bán công trình có thời hạn thì ghi ngày tháng năm kết thúc theo hợp đồng 

mua bán công trình. 

Điều 8. Thể hiện nội dung Giấy chứng nhận trong trường hợp thửa đất có phần diện tích 

đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều người và có phần diện tích đất, tài sản gắn 

liền với đất của riêng từng người mà không tách thành thửa đất riêng 
1. Trường hợp người có quyền sử dụng riêng đối với một phần diện tích thửa đất, sở hữu riêng 

một phần tài sản gắn liền với đất và có quyền sử dụng chung đối với một phần diện tích khác 

của thửa đất, sở hữu chung đối với một phần tài sản khác thì Giấy chứng nhận cấp cho người 

đó được ghi như sau: 

a) Thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận được ghi trên trang 1 của Giấy chứng nhận 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư này; 
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b)13 Thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất được ghi trên trang 2 của Giấy chứng nhận 

theo quy định tại Điều 6, các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 7, Điều 7a và Điều 7b của Thông tư 

này, trong đó: 

- Diện tích đất sử dụng: ghi tổng diện tích đất mà người được cấp Giấy chứng nhận có quyền 

sử dụng riêng và sử dụng chung với người khác. Hình thức sử dụng đất ghi diện tích đất sử 

dụng riêng vào mục sử dụng riêng và ghi diện tích đất sử dụng chung vào mục sử dụng chung; 

- Diện tích của tài sản (gồm diện tích xây dựng, diện tích sàn): ghi tổng diện tích tài sản mà 

người được cấp Giấy chứng nhận có quyền sở hữu riêng và sở hữu chung với người khác. Hình 

thức sở hữu tài sản ghi từng hình thức và diện tích sở hữu riêng, sở hữu chung theo quy định 

tại Điểm d Khoản 2, Điểm d Khoản 3, Điểm b Khoản 4, Điểm d Khoản 5 và Điểm c Khoản 6 

Điều 7, Khoản 3 Điều 7b của Thông tư này. 

Trường hợp tài sản gắn liền với đất gồm nhiều loại hoặc nhiều hạng mục khác nhau, trong đó 

có phần thuộc sở hữu riêng và có phần thuộc sở hữu chung thì lập bảng như quy định tại 

Khoản 8 Điều 7 của Thông tư này để liệt kê thông tin về từng tài sản hoặc từng hạng mục tài 

sản theo như ví dụ dưới đây: 

Loại tài sản 

Diện tích 

chiếm đất 

(m2) 

Diện tích sàn 

(m2) hoặc công 

suất 

Hình thức sở 

hữu 
Cấp hạng 

Thời hạn sở 

hữu 

Nhà ở 100 
100 

150 

Riêng 

Chung 
3 

-/- 

-/- 

Cửa hàng 25 25 Chung 4 -/- 

Cây lâu năm 500 -/- Chung -/- -/- 

c) Tại điểm Ghi chú trên trang 2 của Giấy chứng nhận ghi tên những người cùng sử dụng 

chung đối với từng phần diện tích đất sử dụng chung; tên người cùng sở hữu chung đối với 

từng phần diện tích tài sản gắn liền với đất chung. Ví dụ: “Cùng sử dụng đất chung (diện tích 

30m2) với ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị C”; Cùng sử dụng đất chung (diện tích 30m2) 

và cùng sở hữu chung Nhà kho (diện tích 20m2 sàn) với ông Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị 

C”. 

2.14 Trường hợp người có quyền sử dụng chung đối với một phần diện tích của thửa đất, sở 

hữu chung đối với một phần tài sản gắn liền với đất mà không có quyền sử dụng đất riêng, 

quyền sở hữu tài sản riêng thì Giấy chứng nhận cấp cho người đó được ghi như quy định tại 

Điều 5, Điều 6, các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 7, Điều 7a và Điều 7b của Thông tư này và 

quy định sau đây: 

a) Diện tích đất sử dụng: chỉ ghi phần diện tích đất mà người được cấp Giấy chứng nhận có 

quyền sử dụng chung với người khác theo hình thức sử dụng chung; 

b) Diện tích của tài sản (gồm diện tích xây dựng, diện tích sàn): chỉ ghi phần diện tích tài sản 

mà người được cấp Giấy chứng nhận có quyền sở hữu chung với người khác theo hình thức sở 

hữu chung. 

Điều 9. Thể hiện nội dung Giấy chứng nhận trong trường hợp tài sản gắn liền với đất 

nằm chung trên nhiều thửa đất của nhiều người sử dụng 
1. Trường hợp tài sản gắn liền với đất nằm chung trên nhiều thửa đất thuộc quyền sử dụng đất 

của nhiều người mà những người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu chung đối với tài sản gắn 

liền với các thửa đất đó thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng người sử dụng đất và được ghi 

như sau: 

a) Thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận được ghi theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 

của Thông tư này; 

b) Thông tin về thửa đất của người được cấp Giấy chứng nhận được ghi theo quy định tại Điều 

6 của Thông tư này; 
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c) Thông tin về toàn bộ tài sản nằm chung trên các thửa đất liền kề mà người được cấp Giấy 

chứng nhận có quyền sở hữu chung với người khác được ghi theo quy định tại các Khoản 1, 2, 

3, 4, 5, 6 và 7 Điều 7 của Thông tư này; trong đó diện tích tài sản gắn liền với đất ghi theo hình 

thức sở hữu chung. 

Tại điểm Ghi chú trên trang 2 của Giấy chứng nhận được ghi “Cùng sở hữu chung… (ghi tên 

loại tài sản thuộc sở hữu chung) với… (ghi lần lượt tên của những người khác cùng sở hữu 

chung tài sản)”. 

2. Trường hợp tài sản gắn liền với đất nằm chung trên nhiều thửa đất thuộc quyền sử dụng đất 

của nhiều người khác nhau nhưng tài sản nằm chung trên các thửa đất đó thuộc quyền sở hữu 

của người khác thì được ghi như sau: 

a) Giấy chứng nhận cấp cho người sử dụng đất ghi thông tin về người sử dụng đất và thông tin 

về thửa đất của người đó theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 và Điều 6 của Thông tư này; thông 

tin về tài sản gắn liền với đất được ghi bằng dấu “-/-”; 

b) Giấy chứng nhận cấp cho chủ sở hữu tài sản ghi thông tin về chủ sở hữu tài sản theo quy 

định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 của Thông tư này. 

Thông tin về các thửa đất đã thuê (hoặc mượn,…) được ghi theo quy định sau: 

- Địa chỉ sử dụng đất: thể hiện thông tin địa chỉ chung của các thửa đất, bao gồm tên đơn vị 

hành chính cấp xã, huyện, tỉnh; 

- Các thông tin về thửa đất số, tờ bản đồ số, diện tích, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, 

nguồn gốc sử dụng đất được thể hiện theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này vào bảng dưới 

đây: 

Tờ bản đồ 

số 

Thửa đất 

số 

Diện tích 

(m2) 
Mục đích sử dụng 

Thời hạn sử 

dụng 
Nguồn gốc sử dụng 

            

            

            

Thông tin về toàn bộ tài sản nằm chung trên các thửa đất liền kề thuộc quyền sở hữu của người 

được cấp Giấy chứng nhận ghi theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 7 của 

Thông tư này. 

Điều 10. Thể hiện trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp khu đất của một người sử 

dụng vào một mục đích nằm trên nhiều đơn vị hành chính 
1. Trường hợp khu đất thuộc phạm vi nhiều đơn vị hành chính cấp xã thì từng phần diện tích 

thuộc phạm vi từng đơn vị hành chính cấp xã được xác định là một thửa đất để ghi vào Giấy 

chứng nhận. 

2. Trường hợp khu đất thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận của một cơ quan thì cấp một 

Giấy chứng nhận thể hiện tất cả các thửa đất quy định tại Khoản 1 Điều này như sau: 

a) Thông tin từng thửa đất được ghi theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này vào bảng sau: 

Tờ bản 

đồ số 

Thửa 

đất số 
Địa chỉ 

Diện tích 

(m2) 

Hình thức 

sử dụng 

Mục đích sử 

dụng 

Thời hạn 

sử dụng 

Nguồn gốc 

sử dụng 

                

                

                

b) Thông tin tài sản gắn liền với đất được thể hiện theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này 

vào bảng sau: 

Loại tài sản 

Diện tích 

chiếm đất 

(m2) 

Diện tích sàn 

(m2) hoặc công 

suất 

Hình thức sở 

hữu 
Cấp hạng 

Thời hạn sở 

hữu 
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Trong đó, tại cột “Loại tài sản” cần ghi chú thêm địa chỉ nơi có tài sản “(Thuộc xã….)”; trường 

hợp hạng mục tài sản nằm trên nhiều đơn vị hành chính cấp xã thì phải xác định và thể hiện 

riêng từng phần diện tích của tài sản trên từng đơn vị hành chính cấp xã. 

3. Trường hợp khu đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính cấp xã thuộc thẩm quyền cấp Giấy 

chứng nhận của các cơ quan khác nhau thì từng thửa đất được ghi vào Giấy chứng nhận riêng 

và thể hiện thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 của 

Thông tư này. 

Điều 11. Thể hiện nội dung tại điểm Ghi chú trên Giấy chứng nhận 
1. Trường hợp trong quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử 

dụng đất, hợp đồng hoặc văn bản nhận chuyển quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác về quyền 

sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP có nội dung hạn 

chế về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì ghi nội dung hạn chế theo 

giấy tờ đó. 

2. Trường hợp thửa đất hoặc một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đã 

được công bố, cắm mốc thì ghi “Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình… (ghi tên 

của công trình có hành lang bảo vệ)”; hoặc ghi “Thửa đất có… m2 đất thuộc hành lang bảo vệ 

an toàn công trình…” đối với trường hợp một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn 

công trình. 

3. Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì ghi “Số hiệu và diện tích thửa đất chưa được xác 

định theo bản đồ địa chính”. 

4.15 Các nội dung ghi chú trong các trường hợp khác được ghi theo quy định tại Khoản 3 Điều 

5, Điểm c Khoản 6 Điều 6, Khoản 2 Điều 7b, Điểm c Khoản 1 Điều 8, Điểm c Khoản 1 Điều 9 

và Điều 13 của Thông tư này. 

Điều 12. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận 
1. Sơ đồ thửa đất được thể hiện theo quy định như sau: 

a) Sơ đồ thửa đất thể hiện các thông tin gồm: 

- Hình thể thửa đất, chiều dài các cạnh thửa; 

- Số hiệu thửa hoặc tên công trình giáp ranh, chỉ dẫn hướng Bắc - Nam; 

- Chỉ giới, mốc giới quy hoạch sử dụng đất, chỉ giới, mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công 

trình trên thửa đất cấp Giấy chứng nhận được thể hiện bằng đường nét đứt xen nét chấm kèm 

theo ghi chú loại chỉ giới, mốc giới; 

- Trường hợp thửa đất hợp nhất từ nhiều thửa khác có nguồn gốc, thời hạn sử dụng đất khác 

nhau hoặc có phần đất sử dụng riêng của một người và phần đất sử dụng chung của nhiều 

người thì thể hiện ranh giới giữa các phần đất bằng đường nét đứt xen nét chấm, kèm theo ghi 

chú thích theo mục đích của đường ranh giới đó. 

Trường hợp đất có nhà chung cư mà diện tích đất sử dụng chung của các chủ căn hộ là một 

phần diện tích của thửa đất thì phải thể hiện phạm vi ranh giới phần đất sử dụng chung đó; 

b) Những trường hợp không thể hiện sơ đồ gồm: 

- Cấp một Giấy chứng nhận chung cho nhiều thửa đất nông nghiệp; 

- Đất xây dựng công trình theo tuyến. Ví dụ: “Đường giao thông, đường dẫn điện, đường dẫn 

nước của tổ chức đầu tư xây dựng theo hình thức BOT”. 

2. Sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thể hiện theo quy định sau: 

a) Sơ đồ nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được thể hiện bằng đường nét đứt liên tục trên sơ 

đồ thửa đất tại vị trí tương ứng với thực địa; trường hợp đường ranh giới nhà ở, tài sản khác 

gắn liền với đất trùng với ranh giới thửa đất thì thể hiện theo ranh giới thửa đất; 

b) Sơ đồ nhà ở (trừ căn hộ chung cư), công trình xây dựng thể hiện phạm vi ranh giới xây dựng 

(là phạm vi chiếm đất tại vị trí tiếp xúc với mặt đất theo mép ngoài tường bao) của nhà ở, công 

trình xây dựng; 
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c) Trường hợp căn hộ chung cư thì thể hiện sơ đồ mặt bằng của tầng nhà chung cư có căn hộ; 

trong đó thể hiện vị trí, hình dáng mặt bằng theo tường bao ngoài của căn hộ (không thể hiện 

từng phòng trong căn hộ), ký hiệu (mũi tên) cửa ra vào căn hộ, kích thước các cạnh của căn hộ; 

d) Trường hợp chứng nhận bổ sung, thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận thì 

thể hiện bổ sung hoặc chỉnh lý sơ đồ tài sản cho phù hợp và đóng dấu xác nhận của Văn phòng 

đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 

đất. Trường hợp chứng nhận bổ sung, thay đổi tài sản gắn liền với đất mà không thể bổ sung, 

chỉnh lý sơ đồ tài sản trên trang 3 của Giấy chứng nhận thì thể hiện vào Trang bổ sung Giấy 

chứng nhận hoặc cấp Giấy chứng nhận mới nếu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản có nhu 

cầu. 

3. Kích thước của sơ đồ thể hiện trên Giấy chứng nhận được thực hiện căn cứ vào kích thước, 

diện tích của từng thửa đất, tài sản gắn liền với đất cụ thể để thể hiện cho phù hợp. 

Trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất có diện tích lớn hoặc hình dạng phức tạp, có nhiều 

hạng mục công trình mà một phần trang 3 không thể hiện hết sơ đồ thì sử dụng toàn bộ trang 3 

để thể hiện cho phù hợp. 

Hình thức, nội dung của sơ đồ thửa đất, tài sản gắn liền với đất được hướng dẫn cụ thể tại Phụ 

lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 13. Thể hiện nội dung ghi nợ, miễn, giảm nghĩa vụ tài chính 
1. Việc ghi nợ, được miễn, được giảm nghĩa vụ tài chính được thể hiện tại điểm Ghi chú trên 

trang 2 của Giấy chứng nhận; việc chứng nhận xóa nợ nghĩa vụ tài chính được thể hiện tại mục 

“IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” của Giấy chứng nhận. 

Trường hợp việc ghi nợ, được miễn, được giảm nghĩa vụ tài chính không thể hiện được tại 

điểm Ghi chú thì thể hiện tại mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” của Giấy 

chứng nhận; Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn 

phòng đăng ký quyền sử dụng đất ghi ngày tháng năm, ký tên, đóng dấu và ghi họ tên và chức 

vụ của người ký vào cột “Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền”. 

2. Nội dung ghi nợ, xóa nợ, được miễn, được giảm nghĩa vụ tài chính được thể hiện như sau: 

a) Trường hợp ghi nợ nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận mà đã xác định số tiền nợ 

theo quy định của pháp luật thì ghi “Nợ… (ghi khoản nghĩa vụ tài chính được nợ, số tiền nợ 

bằng số và chữ ) theo… (ghi tên, số hiệu, ngày ký, cơ quan ký giấy tờ xác định số tiền nợ)”. 

Trường hợp ghi nợ nghĩa vụ tài chính khi cấp Giấy chứng nhận mà chưa xác định số tiền nợ 

theo quy định của pháp luật thì ghi “Nợ… (ghi khoản nghĩa vụ tài chính được nợ)”; 

b) Trường hợp được xóa nợ thì ghi “Đã được xóa nợ… (ghi khoản nghĩa vụ tài chính được xóa 

nợ) theo… (ghi tên, số hiệu, ngày ký, cơ quan ký văn bản về việc xóa nợ)”. 

Trường hợp đã nộp đủ nghĩa vụ tài chính thì ghi “Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo… (ghi 

tên, số hiệu, ngày ký, cơ quan ký chứng từ nộp nghĩa vụ tài chính)”; 

c) Trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà được miễn nộp tiền sử dụng đất 

thì ghi “Được miễn tiền sử dụng đất theo… (ghi tên, số hiệu, ngày ký và cơ quan ký văn bản 

xác định được miễn nộp tiền)”. 

Trường hợp được giảm nộp tiền sử dụng đất thì ghi “Được giảm tiền sử dụng đất… (ghi số tiền 

hoặc phần trăm được giảm) theo… (ghi tên, số hiệu, ngày ký và cơ quan ký văn bản xác định 

được giảm nộp tiền)”; 

d) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất mà được miễn nộp tiền thuê đất trong toàn bộ thời 

gian thuê thì ghi “Được miễn tiền thuê đất theo… (ghi tên, số hiệu, ngày ký và cơ quan ký văn 

bản xác định được miễn nộp tiền)”. 

Trường hợp được giảm tiền thuê đất thì ghi “Được giảm tiền thuê đất... (ghi số tiền hoặc phần 

trăm được giảm và số năm được giảm nếu có) theo… (ghi tên, số hiệu, ngày ký và cơ quan ký 

văn bản xác định được giảm nộp tiền)”. 

Điều 14. Phần ký Giấy chứng nhận và ghi số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 2430



1.16 Thể hiện nội dung phần ký Giấy chứng nhận như sau: 

a) Ghi địa danh nơi cấp Giấy chứng nhận và ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận; 

b) Trường hợp cơ quan cấp Giấy chứng nhận là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thì ghi 

như sau: 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN…  (ghi tên đơn vị hành chính cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận) 

CHỦ TỊCH   

Chữ ký, đóng dấu của Ủy ban nhân dân và họ tên người ký; 

hoặc 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN… (ghi tên đơn vị hành chính cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

Chữ ký, đóng dấu của Ủy ban nhân dân và họ tên người ký; 

c) Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền ký cấp 

Giấy chứng nhận thì ghi như sau: 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN… (ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh) 

TUQ. CHỦ TỊCH   

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
Chữ ký, đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường và họ tên người ký; 

d) Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận theo thẩm quyền thì ghi 

như sau: 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG… (ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh) 

GIÁM ĐỐC   

Chữ ký, đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường và họ tên người ký. Trường hợp Phó Giám 

đốc Sở ký Giấy chứng nhận thì ghi như sau: 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG… (ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

Chữ ký, đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường và họ tên người ký; 

đ) Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai được Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền ký cấp 

Giấy chứng nhận theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì ghi như sau: 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG…(ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh) 

TUQ. GIÁM ĐỐC   

GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI… (ghi tên Văn phòng đăng ký đất đai) 

Chữ ký của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường 

và họ tên người ký; 

e) Trường hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được Sở Tài nguyên và Môi trường ủy 

quyền ký cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì ghi như sau: 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG… (ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh) 

TUQ. GIÁM ĐỐC   

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI …… (ghi tên Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai) 

Chữ ký của Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, đóng dấu của Sở Tài nguyên và 

Môi trường và họ tên người ký. 

2. Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận được ghi bằng chữ và số (là số thứ tự vào sổ cấp Giấy chứng 

nhận) theo quy định như sau: 

a) Đối với Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp thì ghi chữ “CH”, tiếp theo ghi 

số thứ tự vào sổ cấp Giấy chứng nhận, gồm 5 chữ số và được ghi tiếp theo số thứ tự Giấy 
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chứng nhận đã cấp theo Thông tư số 17/2009/TT- BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Thông tư số 17/2009/TT-

BTNMT); 

b) Đối với Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường 

cấp thì ghi chữ “CT”, tiếp theo ghi số thứ tự vào sổ cấp Giấy chứng nhận gồm 5 chữ số được 

lập theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và được ghi tiếp theo số thứ tự Giấy chứng nhận đã 

cấp theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT. 

Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì ghi 

chữ “CS”, tiếp theo ghi số thứ tự vào sổ cấp Giấy chứng nhận gồm 5 chữ số được lập theo đơn 

vị hành chính cấp xã cùng với hệ thống số thứ tự vào sổ cấp Giấy chứng nhận cho các trường 

hợp do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp quy định tại Điểm a Khoản này. 

Điều 15. Mã vạch của Giấy chứng nhận 
1. Mã vạch được in tại cuối trang 4 khi cấp Giấy chứng nhận. 

2. Mã vạch được dùng để quản lý, tra cứu thông tin về Giấy chứng nhận và hồ sơ cấp Giấy 

chứng nhận; nội dung mã vạch thể hiện dãy số nguyên dương, có cấu trúc dưới dạng MV = 

MX.MN.ST, trong đó: 

a) MX là mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất, được thể hiện theo quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam; trường hợp cấp Giấy 

chứng nhận cho khu đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính cấp xã thì ghi theo mã của xã có 

phần diện tích lớn nhất. 

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì ghi thêm 

mã của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định vào trước mã của xã, phường, thị 

trấn nơi có đất; 

b) MN là mã của năm cấp Giấy chứng nhận, gồm hai chữ số sau cùng của năm ký cấp Giấy 

chứng nhận; 

c) ST là số thứ tự lưu trữ của hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai tương ứng với Giấy chứng nhận 

được cấp lần đầu theo quy định về hồ sơ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Trường hợp một hồ sơ đăng ký mà ghi vào một Giấy chứng nhận không hết, phải ghi vào nhiều 

Giấy chứng nhận để cấp theo quy định tại Điểm c Khoản 9 Điều 6 và Khoản 8 Điều 7 của 

Thông tư này thì các Giấy chứng nhận này được ghi chung một số thứ tự lưu trữ của hồ sơ thủ 

tục đăng ký đất đai đó. 

Điều 16. Mẫu và cỡ chữ thể hiện trên Giấy chứng nhận 
1. Kiểu, cỡ chữ thể hiện trên Giấy chứng nhận thực hiện như sau: 

a) Số hiệu, tên các mục và điểm được in theo kiểu chữ ‘Times New Roman, Bold’, cỡ chữ ‘13’; 

riêng các điểm được in kiểu chữ và số nghiêng; 

b) Nội dung thông tin của các mục I, II, III, IV trên Giấy chứng nhận in theo kiểu chữ ‘Times 

New Roman, Regular’, cỡ chữ tối thiểu là ‘12’; riêng tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 

gắn liền với đất tại mục I được in kiểu chữ ‘Bold’, cỡ chữ tối thiểu 13. 

2. Màu của các chữ và số thể hiện trên Giấy chứng nhận là màu đen. 

Chương IV 

XÁC NHẬN THAY ĐỔI VÀO GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ SAO, QUÉT GIẤY CHỨNG 

NHẬN 

Điều 17. Các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến 

động đất đai, tài sản gắn liền với đất 
1. Các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp để trao cho người sử dụng 

đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất 

bao gồm: 
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a) Nhận quyền sử dụng toàn bộ diện tích đất, quyền sở hữu toàn bộ tài sản gắn liền với đất đã 

cấp Giấy chứng nhận trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp 

vốn; hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; 

thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định hành chính của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc 

bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; 

văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp 

luật; 

b) Chuyển quyền sử dụng một phần diện tích thửa đất, một phần tài sản gắn liền với đất đã cấp 

Giấy chứng nhận cho người khác trong các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này hoặc 

chuyển quyền sử dụng một hoặc một số thửa đất trong các thửa đất cấp chung một Giấy chứng 

nhận thì bên chuyển quyền được xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc 

của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng; 

d) Đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã hình thành hoặc hình thành trong tương lai; 

đ) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ 

tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao 

thực hiện đăng ký cho thuê, thuê lại đất; xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại đất; 

e) Hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân hoặc ngược lại; chuyển đổi công ty; 

chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp không thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

g)17 Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; xác nhận thay 

đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ 

trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn 

cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động 

đất đai, tài sản gắn liền với đất; 

h) Giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; 

i) Thay đổi về hạn chế quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

k) Thay đổi về nghĩa vụ tài chính đã ghi trên Giấy chứng nhận; 

l) Thay đổi về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên Giấy chứng nhận; chứng nhận bổ sung tài sản 

gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; 

m) Thay đổi thông tin về số hiệu thửa; diện tích thửa do đo đạc; tên đơn vị hành chính nơi có 

thửa đất; 

n) Chuyển mục đích sử dụng đất; 

o) Thay đổi thời hạn sử dụng đất; 

p) Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê 

đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử 

dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật về đất đai; 

q) Xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề; 

r) Nhà nước thu hồi một phần diện tích của thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận; 

s) Đính chính nội dung trên Giấy chứng nhận đã cấp do có sai sót trong quá trình viết hoặc in; 

t) Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất có thửa đất được tách ra để cấp riêng một 

Giấy chứng nhận. 

2. Các trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm: 
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a) Hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới; tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới phù 

hợp với quy định của pháp luật; 

b) Chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất được cơ quan có thẩm quyền cho phép; 

c) Người thuê, thuê lại quyền sử dụng đất của nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất 

để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu 

chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; 

d) Trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng một phần diện tích đất, tài sản gắn liền với đất trên 

Giấy chứng nhận đã cấp dưới các hình thức quy định tại Điểm a Khoản này; 

đ) Thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia 

đình, của vợ và chồng hoặc của nhóm người cùng sở hữu, sử dụng; 

e) Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đã được cấp Giấy 

chứng nhận; 

g) Thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính; 

h) Giấy chứng nhận đã cấp bị hư hỏng hoặc bị mất; 

i) Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất mà trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi; 

k) Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất quy định tại các điểm a, b, e, g, h, l, m, n và r Khoản 1 Điều này mà người sử dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận. 

3.18 Việc cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, e, g, h, l, m 

và r Khoản 1 và các Điểm a, c, d, đ, e, g, h và i Khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy 

định tại Điều 37 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 23 Điều 2 của Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP. 

Đối với trường hợp quy định tại Điểm n Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều này thì cơ quan tài 

nguyên và môi trường có trách nhiệm thực hiện thủ tục quy định tại Khoản 2 Điều 69 của Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP và chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai để viết Giấy chứng nhận; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận. 

Điều 18. Nội dung xác nhận thay đổi vào cấp Giấy chứng nhận đã cấp 
Nội dung xác nhận thay đổi được ghi vào cột “Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý” trên Giấy 

chứng nhận trong các trường hợp như sau: 

1. Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được ghi theo 

quy định như sau: 

a) Trường hợp chuyển quyền sử dụng toàn bộ diện tích đất, chuyển quyền sở hữu toàn bộ tài 

sản gắn liền với đất bằng một trong các hình thức quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 của 

Thông tư này thì lần lượt ghi: hình thức (hoặc căn cứ) chuyển quyền; tên và địa chỉ của bên 

nhận quyền theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này (dưới đây gọi là tên và địa chỉ của bên 

nhận quyền); mã hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định về hồ sơ 

địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là mã hồ sơ thủ tục đăng ký). 

Ví dụ: “Chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn A CMND số 020908673 và vợ là bà Nguyễn Thị 

B, CMND số 020908675, địa chỉ tại số 65 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận 

Đống Đa, Hà Nội; theo hồ sơ số 010656.CN.001”; 

- “Để thừa kế cho ông Trần Văn C, CMND số 020908683 và vợ là bà Nguyễn Thị D, CMND số 

020908685, địa chỉ tại số 65 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội; 

theo hồ sơ số 010675.TK.002”; 

- “Chuyển quyền theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ cho ông Nguyễn Văn A 

CMND số 020908673 và vợ là bà Nguyễn Thị B, CMND số 020908675, địa chỉ tại số 65 đường 

Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội; theo hồ sơ số 010656.CQ.003”; 
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b) Trường hợp chuyển quyền sử dụng một phần diện tích thửa đất, một phần tài sản gắn liền 

với đất trong các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 

Điều 17 của Thông tư này thì trên Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền lần lượt ghi: hình 

thức (hoặc lý do) chuyển quyền; loại tài sản chuyển quyền; tên và địa chỉ của bên nhận chuyển 

quyền; diện tích chuyển quyền và số hiệu thửa đất sau khi chia tách để chuyển quyền; mã hồ sơ 

thủ tục đăng ký; diện tích và số hiệu thửa đất sau khi chia tách còn lại không chuyển quyền. 

Ví dụ: “Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn A CMND số 020908673, địa 

chỉ tại số 65 đường Giải Phóng, phường Phương Mai quận Đống Đa, Hà Nội, diện tích 70m2, 

số thửa 203; theo hồ sơ số 010678.CN.001; diện tích còn lại 150m2, số thửa 204”; 

c) Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp cho nhiều thửa đất mà người sử dụng đất chuyển quyền 

sử dụng một hoặc một số thửa đất thì trên Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền lần lượt ghi: 

hình thức (hoặc lý do) chuyển quyền; số hiệu thửa đất chuyển quyền; tên và địa chỉ của bên 

nhận chuyển quyền; mã hồ sơ thủ tục đăng ký. 

2. Trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư để bán hoặc bán kết hợp với cho thuê đã 

được cấp Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất thì khi làm thủ tục chuyển quyền cho người 

mua căn hộ đầu tiên, Giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư được ghi “Thửa đất chuyển sang 

hình thức sử dụng chung”; trường hợp khu đất làm nhà chung cư có một phần diện tích thuộc 

quyền sử dụng chung của người mua căn hộ và một phần thuộc quyền sử dụng của chủ đầu tư 

theo quy định của pháp luật thì phải đo đạc tách thành các thửa đất riêng để cấp Giấy chứng 

nhận. 

Trường hợp trên Giấy chứng nhận của Chủ đầu tư đã chứng nhận quyền sở hữu các căn hộ 

chung cư thì khi chủ đầu tư chuyển quyền sở hữu căn hộ, trên Giấy chứng nhận của chủ đầu tư 

được ghi thêm “Đã bán căn hộ số... theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

3. Trường hợp xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì ghi 

“Xóa nội dung đăng ký góp vốn ngày …/…/… (ghi ngày đã đăng ký góp vốn trước đây); theo 

hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

4. Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

của vợ hoặc của chồng thành của chung hai vợ chồng thì ghi “Chuyển quyền… (ghi loại tài sản 

chuyển quyền) của… (ghi tên người chồng hoặc vợ đã chuyển quyền) thành của chung Ông… 

và vợ là Bà… (ghi tên và địa chỉ của hai vợ chồng) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng 

ký)”. 

5. Trường hợp đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp 

bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì ghi như sau: a) Trường hợp thế chấp bằng 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì ghi “Thế chấp bằng… (ghi tên tài sản thế chấp 

là quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất hoặc tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai) tại… (ghi tên và địa chỉ của 

bên nhận thế chấp) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

b)19 Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất thì ghi “Nội dung đã đăng ký thế chấp ngày …/…/… có thay đổi… (ghi cụ thể nội dung 

đăng ký thế chấp trước và sau khi thay đổi) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký); 

c) Trường hợp xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài 

sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thì ghi “Xóa nội dung đăng ký thế chấp ngày 

…/…/… (ghi ngày đã đăng ký thế chấp trước đây) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng 

ký)”. 

6. Trường hợp doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế 

xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao cho thuê, cho thuê lại đất thì trên Giấy chứng nhận của 

doanh nghiệp đầu tư hạ tầng được ghi “Cho… (ghi tên và địa chỉ bên thuê, thuê lại) thuê (hoặc 

thuê lại) thửa (hoặc lô) đất số... diện tích... m2; theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 
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Trường hợp chấm dứt việc cho thuê, cho thuê lại đất thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho 

bên thuê đất; Giấy chứng nhận của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng được ghi: “Đã xóa đăng ký 

cho thuê, cho thuê lại QSDĐ ngày …/…/… theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký). 

6a.20 Trường hợp cho thuê đất, cho thuê lại đất, trừ trường hợp cho thuê đất, cho thuê lại đất 

trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề, khu kinh tế, khu công nghệ 

cao thì trên Giấy chứng nhận của bên cho thuê đất, cho thuê lại đất được ghi: “Cho … (ghi tên 

và địa chỉ bên thuê đất, thuê lại đất) thuê (thuê lại) thửa đất số … diện tích … m2 đến … (ghi 

ngày tháng năm kết thúc thời hạn thuê đất, thuê lại đất), không thuộc trường hợp nhận quyền 

sử dụng đất, theo hồ sơ số … (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký). 

7.21 Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đổi tên, thay đổi thông 

tin về giấy tờ pháp nhân, nhân thân, địa chỉ thì ghi “Người sử dụng đất (hoặc chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với đất)… (ghi cụ thể nội dung thay đổi: đổi tên, thay đổi giấy CMND, Giấy chứng 

nhận đầu tư,… địa chỉ) từ… thành… (ghi thông tin trước và sau khi thay đổi) theo hồ sơ số… 

(ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Các trường hợp biến động mà không thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đưa quyền sử dụng 

đất vào doanh nghiệp; chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp mà 

không chia tách thửa đất và thực hiện xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận thì ghi “Người 

sử dụng đất (hoặc Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) đổi tên từ … thành… (ghi tên và giấy tờ 

pháp nhân trước và sau khi chuyển đổi) do… (ghi hình thức thành lập hoặc chuyển đổi doanh 

nghiệp hoặc …) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký). 

8. Trường hợp thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên một phần thửa đất thì ghi “Sạt lở tự nhiên… 

m2 theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; trường hợp sạt lở toàn bộ diện tích của 

thửa đất trên Giấy chứng nhận cấp chung cho nhiều thửa thì ghi “Sạt lở tự nhiên cả thửa đất 

số… theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

9. Trường hợp thay đổi số hiệu thửa đất thì ghi “Số thửa đất thay đổi lại là… do... (ghi lý do 

thay đổi)”; thay đổi số thứ tự tờ bản đồ thì ghi “Số mới của tờ bản đồ là… do... (ghi lý do thay 

đổi)”; thay đổi diện tích thửa đất do đo đạc lại thì ghi “Diện tích thửa đất đo đạc lại là… m2”. 

Trường hợp thay đổi tên đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính theo quyết định của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì ghi “Đổi tên xã (hoặc phường, thị trấn, huyện,...) thành... 

(ghi tên mới của đơn vị hành chính)”. 

10.22 Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi “Chuyển mục đích sử dụng từ đất… 

thành đất… (ghi mục đích sử dụng trước và sau khi được chuyển) theo Quyết định số…, ngày 

…/…/…, hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký). 

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì thực hiện tách thửa và cấp Giấy 

chứng nhận mới cho từng thửa đất mới sau chia tách. 

Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao thì không phải thực hiện thủ tục tách thửa khi 

chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu 

tách thửa; trường hợp không tách thửa thì ghi “Chuyển mục đích sử dụng … m2 từ đất… thành 

đất… (ghi mục đích sử dụng trước và sau khi được chuyển) theo Quyết định số…, ngày 

…/…/…, hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)." 

11. Trường hợp được gia hạn sử dụng đất thì ghi “Gia hạn sử dụng đất đến ngày …/…/…, theo 

hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Trường hợp đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối được tiếp tục sử dụng đất thì ghi “Tiếp tục sử dụng đất 

đến ngày …/…/…”. 

12. Trường hợp chuyển từ hình thức được Nhà nước cho thuê đất sang giao đất có thu tiền hoặc 

chuyển từ Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền 

một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 
2436



sang hình thức thuê đất thì ghi “Chuyển hình thức sử dụng từ… sang… (ghi cụ thể hình thức sử 

dụng đất trước và sau khi được chuyển) từ ngày .../.../..., theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục 

đăng ký)”. 

13. Trường hợp xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề thì thể 

hiện như sau: 

a) Trường hợp xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề thì trên Giấy chứng nhận của 

bên nhận quyền sử dụng hạn chế được ghi “Được quyền… (ghi nội dung quyền sử dụng hạn 

chế) trên thửa đất số… theo… (ghi tên văn bản xác lập quyền được sử dụng hạn chế) ngày 

…/…/…”. 

Trên Giấy chứng nhận của bên trao quyền sử dụng hạn chế được ghi “Người sử dụng thửa đất 

số… được… (ghi nội dung quyền sử dụng hạn chế) trên thửa đất… (ghi số hiệu thửa đất của 

bên trao quyền sử dụng hạn chế) theo… (ghi tên văn bản xác lập quyền được sử dụng hạn chế) 

ngày …/…/…”; 

b) Trường hợp thay đổi quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề thì trên Giấy chứng nhận của 

các bên liên quan được ghi “Quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề đã đăng ký ngày …/…/… 

có thay đổi… (ghi nội dung thay đổi) theo… (ghi tên văn bản về sự thay đổi quyền hạn chế) 

ngày …/…/…”; 

c) Trường hợp chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề thì trên Giấy chứng nhận của 

bên nhận và Giấy chứng nhận của bên trao quyền sử dụng hạn chế được ghi “Quyền sử dụng 

hạn chế thửa đất liền kề đăng ký ngày …/…/… đã chấm dứt… (ghi nội dung thay đổi) theo… 

(ghi tên văn bản về sự thay đổi quyền hạn chế) ngày …/…/…”. 

14. Trường hợp có thay đổi nội dung hạn chế về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã 

ghi trên Giấy chứng nhận thì ghi “Hạn chế về… (ghi nội dung hạn chế có thay đổi) đã thay 

đổi… (ghi nội dung thay đổi hoặc bị bãi bỏ của hạn chế đó) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ 

tục đăng ký)”. 

15. Trường hợp thay đổi, bổ sung về tài sản gắn liền với đất thì thể hiện như sau: 

a) Trường hợp thay đổi về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên Giấy chứng nhận (như thay đổi 

công năng, diện tích tài sản, hình thức sở hữu, thời hạn sở hữu,…) thì ghi “… (ghi tên tài sản 

đã ghi trên Giấy chứng nhận có thay đổi) đã thay đổi… (ghi nội dung thông tin trước và sau 

khi thay đổi) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

b) Trường hợp bổ sung thêm tài sản gắn liền với đất thì ghi “Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu 

đối với… (lần lượt ghi từng thông tin về tài sản được chứng nhận bổ sung theo quy định tại 

Điều 7 của Thông tư này)”. 

16. Trường hợp Nhà nước thu hồi một phần diện tích của thửa đất đã được cấp Giấy chứng 

nhận thì Giấy chứng nhận đã cấp được ghi “Nhà nước thu hồi… m2, diện tích còn lại là… m2 

có số hiệu thửa là…, tài sản gắn liền với đất còn lại là… (ghi đối với trường hợp đã chứng 

nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất), theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Trường hợp người sử dụng đất tự nguyện hiến một phần diện tích của thửa đất đã được cấp 

Giấy chứng nhận để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác thì Giấy 

chứng nhận đã cấp được ghi “Đã hiến… m2 để làm… (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc 

công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc hiến đất); 

diện tích còn lại là… m2”. 

17. Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp phát hiện có sai sót, nhầm lẫn về nội dung thông tin 

trên Giấy chứng nhận thì ghi “Nội dung... (ghi nội dung có sai sót) có sai sót, được đính chính 

lại là... (ghi thông tin được sửa chữa lại) theo biên bản kiểm tra ngày… của…”. 

18.23 Trường hợp thu hồi đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc các lý do khác mà thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp 

thì trước khi đưa vào lưu trữ, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện bấm 01 lỗ vào Giấy chứng nhận 
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(xuyên qua 4 trang của Giấy chứng nhận và các trang bổ sung, trang phụ nếu có); việc bấm lỗ 

không làm mất thông tin trên Giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận sau khi bấm lỗ không còn giá 

trị pháp lý. 

Điều 19. Cơ quan thực hiện việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp 
1. Cơ quan thực hiện việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định như 

sau: 

a) Trường hợp thay đổi quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Thông tư này và không thuộc trường 

hợp quy định tại Điểm b Khoản này do Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai xác nhận theo thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

Đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 

đất tiếp tục thực hiện việc xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp theo chức năng, nhiệm vụ đã 

được giao trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

b)24 Trường hợp đính chính nội dung sai sót vào Giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan có thẩm 

quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 105 của Luật Đất đai và Điều 37 của Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP thực hiện. Trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo 

quy định tại Điều 37 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thực hiện. 

2. Cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều này ghi ngày tháng năm; ký tên, đóng dấu và ghi họ tên 

và chức vụ người ký vào cột “Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền”. 

Điều 20. Trang Giấy chứng nhận thể hiện nội dung xác nhận thay đổi 
1. Trang 3 và trang 4 của Giấy chứng nhận được sử dụng để xác nhận thay đổi trong các trường 

hợp quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Thông tư này, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 

Điều này. 

2. Trang bổ sung Giấy chứng nhận quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này được 

sử dụng để xác nhận thay đổi trong các trường hợp sau đây: 

a) Đăng ký thế chấp, thay đổi nội dung đã đăng ký hoặc xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

b) Cho thuê, cho thuê lại đất hoặc xóa cho thuê, cho thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư hạ 

tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; 

c) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ chung cư đối với trường hợp doanh nghiệp 

đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê đã được cấp Giấy chứng nhận chung 

cho các căn hộ chung cư khi chưa bán; 

d) Thể hiện sơ đồ tài sản gắn liền với đất trong trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 

12 của Thông tư này. 

3. Khi sử dụng Trang bổ sung Giấy chứng nhận phải ghi số thứ tự Trang bổ sung và đóng dấu 

giáp lai với trang 4 của Giấy chứng nhận (dấu của cơ quan có thẩm quyền xác nhận quy định 

tại Điều 19 của Thông tư này); ghi chú: “Kèm theo Giấy chứng nhận này có Trang bổ sung số: 

01,…” vào cuối trang 4 của Giấy chứng nhận; ghi vào cột ghi chú của Sổ cấp Giấy chứng nhận 

số Trang bổ sung đã cấp. 

Điều 21. Xác nhận thay đổi đối với các loại Giấy chứng nhận đã cấp theo mẫu cũ 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng 

đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây 

dựng đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 (ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 

tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất có hiệu lực thi hành) mà có thay đổi trong các trường hợp quy 

định tại Khoản 1 Điều 17 của Thông tư này thì thực hiện xác nhận thay đổi vào Giấy chứng 

nhận đã cấp theo quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Thông tư này. 

Điều 22. Sao, quét Giấy chứng nhận để lưu 

2438



Trước khi trao Giấy chứng nhận cho người được cấp, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện sao, quét 

Giấy chứng nhận theo quy định như sau: 

1. Giấy chứng nhận đã ký cấp hoặc đã xác nhận thay đổi được quét để lưu trong cơ sở dữ liệu 

đất đai. 

2. Địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thì phải sao một bản (theo hình thức sao y 

bản chính, đóng dấu của Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để lưu trong hồ sơ địa chính. 

3. Trường hợp Giấy chứng nhận có nội dung chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi quyền sở hữu 

nhà ở, công trình xây dựng, rừng sản xuất là rừng trồng mà địa phương chưa xây dựng xong cơ 

sở dữ liệu đất đai kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, nhà ở, nông nghiệp 

của địa phương thì sao thêm một bản theo quy định tại Khoản 2 Điều này gửi cho cơ quan quản 

lý nhà nước đối với loại tài sản đã được cấp Giấy chứng nhận để quản lý. 

Điều 23.25 Đã được bãi bỏ 

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 24. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2014. 

2. Thông tư này thay thế các Thông tư: Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT; Thông tư số 

20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất; Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục 

hành chính về lĩnh vực đất đai. 

3. Phôi Giấy chứng nhận đã phát hành theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT 

được tiếp tục sử dụng để thể hiện nội dung theo quy định của Thông tư này. 

4.26 Trường hợp đã nộp đủ hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng 

nhận hợp lệ và đã in, viết Giấy chứng nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì 

tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT; trường hợp chưa in, viết 

Giấy chứng nhận thì phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

Trường hợp Giấy chứng nhận đã ký mà chưa trao nhưng phát hiện việc ký Giấy chứng nhận 

không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không 

đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất, không đúng thời hạn sử dụng đất, 

không đúng nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai thì thực hiện việc tiêu 

hủy Giấy chứng nhận theo quy định. 

Trường hợp Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao được cho người sử dụng đất do người sử 

dụng đất chưa nhận Giấy chứng nhận theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì sau 90 

ngày kể từ ngày có thông báo cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, Văn 

phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền 

sử dụng đất xác nhận tại mục IV trên trang 3 của Giấy chứng nhận “Giấy chứng nhận chưa 

trao do… (ghi lý do chưa trao được Giấy chứng nhận do không đồng ý về thông tin trên Giấy 

chứng nhận, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, không có nhu cầu ghi nợ…) và lưu trữ theo quy 

định. Trường hợp sau khi xác nhận lý do chưa trao Giấy chứng nhận mà người sử dụng đất có 

nhu cầu nhận Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện xác nhận nội dung “Giấy chứng 

nhận đã trao” vào mục IV của Giấy chứng nhận và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng 

đất. 

Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân mà Giấy 

chứng nhận đã in, viết trước ngày Văn phòng đăng ký đất đai được thành lập và hoạt động với 

thẩm quyền ký giấy được thể hiện là Ủy ban nhân dân cấp huyện nhưng việc trình ký Giấy 
2439



chứng nhận được thực hiện từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai hoạt động theo quyết định của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai có trách nhiệm lưu trữ Giấy chứng nhận đã in trong hồ sơ; trước khi lưu trữ thì ghi “Lưu 

hồ sơ do Giấy chứng nhận được in trước ngày Văn phòng đăng ký đất đai được thành lập” và 

đóng dấu xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại 

trang 1 của Giấy chứng nhận. Sau khi thực hiện ký và trao Giấy chứng nhận mới cho hộ gia 

đình, cá nhân thì Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách 

nhiệm tập hợp Giấy chứng nhận đã lưu để Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiêu hủy 

theo quy định. 

5.27 Việc cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 theo quy định tại Điều 23 của 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau: 

a) Làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với người giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật; 

b) Xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể và chỉ cấp Giấy chứng nhận đối với 

trường hợp đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, 

quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải thực hiện 

nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trường hợp giao đất làm nhà ở thì chỉ cấp Giấy 

chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân không có đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, 

phường, thị trấn nơi có đất ở được giao không đúng thẩm quyền. 

Điều 25. Trách nhiệm thực hiện 
1. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phổ biến, chỉ đạo, 

thực hiện Thông tư này. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm triển khai việc thực hiện Thông tư này ở địa 

phương. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ (để đăng công 

báo); 

- Cổng TTĐT Chính phủ (để đăng tải); 

 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

Trần Hồng Hà 
 PHỤ LỤC SỐ 01 

MẪU SỬ DỤNG TRONG QUẢN LÝ, PHÁT HÀNH PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN 

STT Ký hiệu Tên tài liệu 

1 Mẫu số 01/ĐK-GCN 
Sổ theo dõi phát hành phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

2 Mẫu số 02/ĐK-GCN 

Sổ theo dõi nhận, cấp phát và sử dụng phôi Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

3 Mẫu số 03/ĐK-GCN 

Báo cáo tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng phôi Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

4 Mẫu số 04/ĐK-GCN 

Danh sách người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân 

nước ngoài đã được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt 

Nam 
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. 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 02/VBHN-BTNMT Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH 

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ sơ địa chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2014, 

được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2015. 

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về hồ sơ địa chính.1 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về thành phần hồ sơ địa chính; hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký 

đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; nội dung hồ sơ địa chính; việc lập hồ sơ địa chính và lộ trình 

chuyển đổi hồ sơ địa chính từ dạng giấy sang dạng số; việc cập nhật, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa 

chính. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường các cấp; Văn

phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đối với nơi chưa thành lập 

Văn phòng đăng ký đất đai, công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là công 

chức địa chính cấp xã). 

2. Người sử dụng đất, người được Nhà nước giao quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với

đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hồ sơ địa chính là tập hợp tài liệu thể hiện thông tin chi tiết về hiện trạng và tình trạng pháp

lý của việc quản lý, sử dụng các thửa đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ yêu cầu quản lý 

nhà nước về đất đai và nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu (sau đây gọi là đăng ký lần đầu) là việc

thực hiện thủ tục lần đầu để ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý đất đối với một thửa đất vào hồ sơ địa 

chính. 
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3. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là đăng ký biến động) là 

việc thực hiện thủ tục để ghi nhận sự thay đổi về một hoặc một số thông tin đã đăng ký vào hồ 

sơ địa chính theo quy định của pháp luật. 

4. Giấy chứng nhận là tên gọi chung của các loại giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, bao 

gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở. 

Điều 4. Thành phần hồ sơ địa chính 
1. Địa phương xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính được lập dưới dạng 

số và lưu trong cơ sở dữ liệu đất đai, gồm có các tài liệu sau đây: 

a) Tài liệu điều tra đo đạc địa chính gồm bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai; 

b) Sổ địa chính; 

c) Bản lưu Giấy chứng nhận. 

2. Địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính gồm có: 

a) Các tài liệu quy định tại Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều này lập dưới dạng giấy và dạng số 

(nếu có); 

b) Tài liệu quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này được lập dưới dạng giấy hoặc dạng số; 

c) Sổ theo dõi biến động đất đai lập dưới dạng giấy. 

Điều 5. Nguyên tắc lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính 
1. Hồ sơ địa chính được lập theo từng đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. 

2. Việc lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính phải theo đúng trình tự, thủ tục hành chính theo 

quy định của pháp luật đất đai. 

3. Nội dung thông tin trong hồ sơ địa chính phải bảo đảm thống nhất với Giấy chứng nhận 

được cấp (nếu có) và phù hợp với hiện trạng quản lý, sử dụng đất. 

Điều 6. Trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: 

a) Tổ chức thực hiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai; 

b) Chỉ đạo thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai; lập, cập 

nhật và chỉnh lý biến động thường xuyên sổ địa chính và các tài liệu khác của hồ sơ địa chính ở 

địa phương. 

2. Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau: 

a) Thực hiện chỉnh lý biến động thường xuyên đối với bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai; 

b) Tổ chức lập, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính ngoài các tài liệu quy định tại 

Điểm a Khoản này; 

c) Cung cấp bản sao bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai (dạng số hoặc dạng giấy) 

cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) sử dụng. 

3. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc quy định tại Khoản 2 Điều 

này đối với các đối tượng sử dụng đất, được Nhà nước giao quản lý đất, sở hữu tài sản gắn liền 

với đất thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký. 

4. Địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất các cấp thực hiện các công việc theo quy định như sau: 

a) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi 

là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh) chủ trì tổ chức việc lập sổ địa chính; cung 

cấp tài liệu đo đạc địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai cho Văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền 

sử dụng đất cấp huyện); thực hiện cập nhật, chỉnh lý các tài liệu hồ sơ địa chính quy định tại 

Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều này đối với các thửa đất của các tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá 

nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; 
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b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện cập nhật, chỉnh lý các tài liệu hồ 

sơ địa chính quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều này đối với các thửa đất của các hộ 

gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại 

Việt Nam; cung cấp bản sao bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã sử dụng. 

5. Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật, chỉnh lý bản sao tài liệu đo đạc địa chính, sổ địa chính, sổ 

mục kê đất đai đang quản lý theo quy định tại Thông tư này để sử dụng phục vụ cho yêu cầu 

quản lý đất đai ở địa phương. 

Điều 7. Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính 
1. Hồ sơ địa chính làm cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu 

tài sản gắn liền với đất, xác định quyền và nghĩa vụ của người được Nhà nước giao quản lý đất 

theo quy định của pháp luật đất đai. 

2. Hồ sơ địa chính dạng giấy, dạng số đều có giá trị pháp lý như nhau. 

3. Trường hợp có sự không thống nhất thông tin giữa các tài liệu của hồ sơ địa chính thì phải 

thực hiện kiểm tra, đối chiếu các tài liệu trong hồ sơ địa chính và hồ sơ thủ tục đăng ký để xác 

định thông tin có giá trị pháp lý làm cơ sở chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính. 

4. Trường hợp thành lập bản đồ địa chính mới thay thế tài liệu, số liệu đo đạc đã sử dụng để 

đăng ký trước đây thì xác định giá trị pháp lý của thông tin như sau: 

a) Trường hợp đã cấp đổi Giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính mới thì xác định giá trị pháp 

lý thông tin theo kết quả cấp đổi Giấy chứng nhận; 

b) Trường hợp chưa cấp đổi Giấy chứng nhận theo bản đồ địa chính mới thì xác định như sau: 

- Các thông tin về người sử dụng đất, thông tin về quyền sử dụng đất được xác định theo Giấy 

chứng nhận đã cấp; trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không thể hiện thông tin thì xác định 

theo sổ địa chính và hồ sơ thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; 

- Các thông tin về đường ranh giới (hình thể, kích thước cạnh thửa, tọa độ đỉnh thửa), diện tích 

của thửa đất được xác định theo bản đồ địa chính mới; trường hợp đường ranh giới thực tế của 

thửa đất trên bản đồ địa chính mới đã có biến động so với ranh giới thể hiện trên Giấy chứng 

nhận đã cấp thì thông tin pháp lý về đường ranh giới và diện tích sử dụng đất được xác định 

theo Giấy chứng nhận đã cấp. 

Chương II HỒ SƠ NỘP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN 

GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

Điều 8. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 
1. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu gồm có: 

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK2; 

b) Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng 

ký về quyền sử dụng đất; 

c) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, 

công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng 

đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng); 

d) Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở 

tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 theo Mẫu số 08/ĐK; 
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đ) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài 

chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); 

e) Đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh 

thì ngoài giấy tờ quy định tại các Điểm a, b và d Khoản này phải có quyết định của Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình; bản sao 

quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc 

phòng, an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội 

Biên phòng, trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà có tên đơn vị đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận; 

g) Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng 

hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng 

hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà 

người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế. 

2. Trường hợp người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai mà chưa có nhu cầu được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

thì nộp hồ sơ gồm các giấy tờ theo quy định tại các Điểm a, d, e, g và bản sao giấy tờ quy định 

tại các Điểm b, c và đ Khoản 1 Điều này. 

Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai mà nay có nhu cầu được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì nộp đơn đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK. 

33. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất; đăng ký bổ 

sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận gồm 

có: 

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK; 

b) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP; 

Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất nông nghiệp mà chủ sở 

hữu công trình không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 32 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP hoặc công trình được miễn giấy phép xây dựng thì chủ sở hữu công trình nộp 

hồ sơ thiết kế xây dựng của công trình đó theo quy định của pháp luật về xây dựng. Văn phòng 

đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó theo quy định 

tại Điểm đ Khoản 3 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP cùng với hồ sơ thiết kế xây 

dựng của công trình. 

c) Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng); 

d) Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; 

đ) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài 

chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có); 

e) Văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã được công 

chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất 

theo quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp chủ sở hữu công trình không đồng 

thời là người sử dụng đất. 

4. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất 

để quản lý gồm có: 

a) Đơn đăng ký theo Mẫu số 04a/ĐK; 
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b) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý (nếu có); 

c) Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (nếu có). 

5. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

mua nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán được thực hiện theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 72 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. 

Điều 9. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất 
1. Hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn 

điền đổi thửa” được nộp chung cho các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi đất nông nghiệp gồm 

có: 

a) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK của từng hộ gia đình, cá nhân; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp hoặc bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với 

trường hợp đất đang thế chấp tại tổ chức tín dụng; 

c) Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân; 

d) Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt; 

đ) Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án “dồn điền đổi thửa” (nếu có). 

24. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc 

trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng gồm có: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng 

cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định. 

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người 

duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất của người thừa kế; 

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

d) Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận 

chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư; 

đ) Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển 

nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển 

nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn 

liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất. 

3. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gồm có: 

a) Văn bản thanh lý hợp đồng cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất hoặc hợp đồng cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất có xác nhận đã được thanh lý hợp đồng; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng 

đất của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao, khu kinh tế và trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất. 

4. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chuyển quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển 
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quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy 

định: 

a) Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất mà có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên 

chuyển quyền không trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền, hồ sơ gồm: 

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

- Hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền đã lập theo quy định; 

b) Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất nhưng không lập hợp 

đồng, văn bản chuyển quyền theo quy định, hồ sơ gồm có: 

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

- Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có đủ chữ ký của bên 

chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền. 

5. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý 

nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để 

thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất 

hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, 

của nhóm người sử dụng đất, bao gồm: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b)5 Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp, trừ trường hợp thực hiện quyết định hoặc bản án của 

Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã có hiệu lực thi hành hoặc 

thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án nhân 

dân, cơ quan thi hành án mà không thu hồi được bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Một trong các loại giấy tờ gồm: Biên bản hòa giải thành (trường hợp hòa giải thành mà có 

thay đổi ranh giới thửa đất thì có thêm quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm 

quyền) hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo về đất đai theo quy định của pháp luật; văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thế chấp, 

góp vốn có nội dung thỏa thuận về xử lý tài sản thế chấp, góp vốn và văn bản bàn giao tài sản 

thế chấp, góp vốn theo thỏa thuận; quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi 

hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành có nội dung xác định người có quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; văn bản kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất theo yêu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản hoặc yêu cầu của 

Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án đã được thi hành; hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận 

phân chia hoặc hợp nhất hoặc chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất của tổ chức trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; 

hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất 

chung, nhóm chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất; 

d) Trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất của tổ chức phải có văn bản chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức theo quy định của pháp 

luật; trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất của hộ gia đình phải có sổ hộ khẩu kèm theo; trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ và chồng phải có sổ hộ khẩu hoặc giấy 

chứng nhận kết hôn hoặc ly hôn kèm theo. 

66. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được đổi tên; giảm diện tích thửa đất 

do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay 

đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận gồm có: 
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a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động: 

- Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với 

trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thay đổi họ, tên; 

- Bản sao sổ hộ khẩu đối với trường hợp thay đổi người đại diện là chủ hộ gia đình; văn bản 

thỏa thuận của hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với trường hợp thay đổi 

người đại diện là thành viên khác trong hộ; 

- Văn bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với 

trường hợp cộng đồng dân cư đổi tên; 

- Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tình trạng sạt lở tự nhiên đối với trường 

hợp giảm diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất do sạt lở tự nhiên; 

- Chứng từ về việc nộp nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp có ghi 

nợ hoặc chậm nộp nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp người sử dụng đất được miễn giảm hoặc 

không phải nộp do thay đổi quy định của pháp luật; 

- Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi hạn chế về quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp có hạn 

chế theo quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp có thay 

đổi hạn chế theo văn bản chuyển quyền sử dụng đất thì phải có văn bản chấp thuận thay đổi 

hạn chế của người có quyền lợi liên quan, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; 

- Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP thể hiện nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin về tài sản gắn 

liền với đất đã ghi trên Giấy chứng nhận. 

7. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền 

hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê 

đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, bao gồm: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Hợp đồng thuê đất đã lập; 

d) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài 

chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có). 

8. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau 

khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế 

thửa đất liền kề gồm có: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp của một bên hoặc các bên liên quan; 

c) Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập 

hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề; 

d) Sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề 

được quyền sử dụng hạn chế. 

9. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 

gồm có: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

c)7 Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư 

hoặc Quyết định chủ trương đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự 

án đầu tư phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ 

chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư. 
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Trường hợp tổ chức trong nước đang sử dụng đất để thực hiện hoạt động đầu tư trên đất 

nhưng không thuộc trường hợp có Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc 

Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về 

đầu tư thì thể hiện cụ thể lý do đề nghị gia hạn sử dụng đất tại Điểm 4 của Đơn đăng ký biến 

động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

d) Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có). 

10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, 

cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu gồm có: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

11. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất: 

a) Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

128. Hồ sơ nộp khi thực hiện đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp thực hiện theo quy định 

về đăng ký giao dịch bảo đảm. 

Trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trả tiền 

thuê đất hàng năm và người sử dụng đất thuê, thuê lại đã trả tiền thuê đất một lần trước ngày 

01 tháng 7 năm 2014 mà người sử dụng đất đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc thế chấp 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì hồ sơ đăng ký thế chấp phải có giấy tờ chứng 

minh chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách số tiền thuê đất mà bên thuê, thuê lại đất đã trả một lần. 

139. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã 

được cấp Giấy chứng nhận bao gồm: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

1410. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá 

nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp, bao gồm: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý đưa quyền sử dụng đất 

của hộ gia đình vào doanh nghiệp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của 

pháp luật đối với trường hợp đất của hộ gia đình; 

d) Hợp đồng thuê đất đã ký của hộ gia đình, cá nhân. 

1511. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo, bao 

gồm: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

1612. Hồ sơ nộp khi xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, 

số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử 

dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, gồm có: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn 

cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với 

trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận; 

d) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp 

nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng 

nhận. 
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1713. Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất 

quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15 Điều này mà có thay đổi 

thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên 

Giấy chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy tờ sau đây: 

a) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn 

cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với 

trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận; 

b) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp 

nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng 

nhận. 

Điều 9a14. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ 

gia đình, cá nhân đang sử dụng đất 
1. Việc cấp Giấy chứng nhận được áp dụng cho toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng 

(bao gồm diện tích thửa đất gốc và diện tích đất tăng thêm). 

2. Hồ sơ thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận 

chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận: 

a) Trường hợp thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận: 

- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 10/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử 

dụng; 

- Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc; 

- Bản gốc Giấy chứng nhận và hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho 

quyền sử dụng đất được lập theo quy định của diện tích đất tăng thêm. Trường hợp nhận 

chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho phần diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Khoản 2 Điều 

82 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì nộp bản gốc Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền 

sử dụng đất hoặc hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng 

đất của diện tích đất tăng thêm. 

b) Trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận: 

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng; 

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của thửa đất gốc; 

- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, 

công trình xây dựng, trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng 

đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng; 

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài 

chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); 

- Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thì phải có hợp đồng 

hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng 

hạn chế đối với thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa 

đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế; 

- Bản gốc Giấy chứng nhận và hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho 

quyền sử dụng đất được lập theo quy định của diện tích đất tăng thêm. Trường hợp nhận 

chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho phần diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Khoản 2 Điều 

82 của Nghị định số 43/2014/NĐ- CP thì nộp bản gốc Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền 
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sử dụng đất hoặc hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng 

đất của diện tích đất tăng thêm. 

3. Hồ sơ nộp trong trường hợp diện tích đất tăng thêm chưa được cấp Giấy chứng nhận: 

a) Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử 

dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà diện tích đất tăng thêm đó có giấy tờ về quyền sử 

dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và 

Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP: 

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng; 

- Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc hoặc giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất 

đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP của thửa đất gốc đối với trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng 

nhận; 

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của diện tích đất tăng 

thêm; 

- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, 

công trình xây dựng, trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng 

đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng; 

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài 

chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); 

- Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thì phải có hợp đồng 

hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng 

hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà 

người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế; 

b) Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 

100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 2 của Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP: 

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng; 

- Bản gốc Giấy chứng nhận của thửa đất gốc hoặc các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật 

đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP của thửa đất gốc đối với trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng 

nhận; 

- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, 

công trình xây dựng, trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng 

đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng; 

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài 

chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có); 

- Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thì phải có hợp đồng 

hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng 

hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà 

người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế. 
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4. Trường hợp thửa đất gốc và diện tích đất tăng thêm đã có Giấy chứng nhận thì Văn phòng 

đăng ký đất đai trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ký cấp Giấy 

chứng nhận đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định. 

Trường hợp thửa đất gốc hoặc diện tích đất tăng thêm hoặc toàn bộ diện tích của thửa đất gốc 

và diện tích đất tăng thêm chưa được cấp Giấy chứng nhận thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai chuẩn bị hồ sơ để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện 

ký cấp Giấy chứng nhận. 

Điều 9b15. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức 

mua bán nợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của 

Quốc hội 
1. Việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức mua bán 

nợ mà quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 

năm 2017 của Quốc hội được thực hiện trong trường hợp các giao dịch thế chấp quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật về đất 

đai và pháp luật khác có liên quan; việc mua bán nợ là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về mua bán nợ. 

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất, bao gồm: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thế chấp có nội dung thỏa thuận về xử lý tài sản thế chấp 

là bên nhận thế chấp, bên nhận bảo lãnh được nhận chính tài sản bảo đảm đó; 

d) Văn bản về việc mua bán nợ theo quy định của pháp luật về mua bán nợ có nội dung thỏa 

thuận về việc tổ chức mua nợ được kế thừa quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp, bên nhận 

bảo lãnh đã giao kết trong hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh; 

đ) Văn bản về việc bàn giao tài sản mua bán nợ hoặc văn bản giải quyết của cơ quan có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật đối với trường hợp không thỏa thuận được việc bàn giao tài 

sản mua bán nợ. 

Điều 10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng 

nhận 
1. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gồm có: 

a) Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy 

chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo 

đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng. 

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có: 

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK; 

b) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong 

thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên 

phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ 

sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường 

hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân 

cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó. 
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3. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp gồm có: 

a) Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện 

sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu công trình xây dựng đã cấp; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

4. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp không đúng quy định của 

pháp luật đất đai tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai theo quy định như sau: 

a) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện nội dung Giấy 

chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì nộp hồ sơ gồm: 

- Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định; 

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

b) Trường hợp cơ quan nhà nước phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì 

người được cấp Giấy chứng nhận nộp Giấy chứng nhận đã cấp theo quyết định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

Điều 11. Việc nộp giấy tờ khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
116. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận không được yêu 

cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp thêm các giấy tờ khác ngoài các 

giấy tờ phải nộp theo quy định tại các Điều 8, 9, 9a, 9b và 10 của Thông tư này và các giấy tờ 

quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4, các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 6, các Khoản 2, 3, 4 và 5 

Điều 7, Khoản 1 Điều 8 của Thông tư liên tịch số 88/2016/TT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 

năm 2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ 

tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất. 

217. Khi nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy 

định tại Điều 100 của Luật Đất đai, các Điều 18, 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP, Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (nếu có) để làm thủ tục 

đăng ký lần đầu hoặc đăng ký biến động theo quy định tại các Điều 8, 9, 9a, 9b và 10 của 

Thông tư này thì người nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các hình thức sau: 

a) Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công 

chứng, chứng thực; 

b) Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và 

xác nhận vào bản sao; 

c) Nộp bản chính giấy tờ. 

3. Trường hợp nộp bản sao giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều này thì khi 

nhận Giấy chứng nhận, người được cấp Giấy chứng nhận phải nộp bản chính các giấy tờ về 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho cơ quan trao Giấy chứng nhận để 

chuyển lưu trữ theo quy định của Thông tư này; trừ các giấy tờ là giấy phép xây dựng; quyết 

định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư. 

4. Khi nộp chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất để làm thủ 

tục cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động về đất đai, tài sản gắn liền với đất thì người 

nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các hình thức sau: 

a) Nộp bản sao đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, 

chứng thực; 

b) Nộp bản sao và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác 

nhận vào bản sao; 

c) Nộp bản chính (đối với trường hợp có 2 bản chính). 
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5a18. Hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận 

hợp lệ (hồ sơ đăng ký hợp lệ) là hồ sơ bảo đảm đầy đủ các nội dung sau: 

a) Hồ sơ có đủ thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục theo quy định tại Thông tư này; 

b) Nội dung kê khai trong các giấy tờ (đối với các giấy tờ phải kê khai) phải đầy đủ theo quy 

định; 

c) Nội dung kê khai giữa các giấy tờ phải bảo đảm thống nhất. 

519. Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai đã trang bị máy quét (scan) thì việc nộp hồ sơ khi 

thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Người làm thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận lần đầu xuất trình bản chính các 

giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 100 

của Luật Đất đai và các Điều 18, 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có) để 

quét (scan) trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai. 

Chi phí cho việc quét (scan) các giấy tờ nêu trên do người làm thủ tục đăng ký đất đai, cấp 

Giấy chứng nhận chi trả theo mức thu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sau khi được 

Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; 

b) Văn phòng đăng ký đất đai đóng dấu xác nhận “Đã cấp Giấy chứng nhận” vào bản chính 

giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trả bản chính giấy tờ 

cho người làm thủ tục khi trao Giấy chứng nhận. 

Trường hợp giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất còn giá trị để 

cấp Giấy chứng nhận (như giấy tờ thừa kế cho nhiều người mà mới cấp Giấy chứng nhận cho 

một hoặc một số người và còn một hoặc một số người chưa cấp Giấy chứng nhận,...) thì sau 

mỗi lần cấp Giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký đất đai đóng dấu xác nhận “Đã cấp Giấy 

chứng nhận cho ... (ghi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp 

Giấy chứng nhận)”; khi giấy tờ đã hết giá trị để cấp Giấy chứng nhận (đã cấp Giấy chứng 

nhận cho tất cả người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được nhận quyền thể 

hiện trên giấy tờ) thì đóng dấu xác nhận “Đã cấp Giấy chứng nhận”. 

620. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, việc nộp hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

được thực hiện thống nhất theo hình thức quy định tại Khoản 5 Điều này. 

Điều 11a21. Từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
1. Việc từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau: 

a) Không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ; 

b) Hồ sơ không có đủ thành phần để thực hiện thủ tục theo quy định; 

c) Nội dung kê khai của hồ sơ không đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất và hợp lệ theo quy định 

của pháp luật; 

d) Thông tin trong hồ sơ không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký hoặc có 

giấy tờ giả mạo; 

đ) Khi nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại yêu 

cầu tạm dừng hoặc dừng việc cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là đối tượng 

phải thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự hoặc văn bản thông báo về 

việc kê biên tài sản thi hành án; khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết 

tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn 

liền với đất; 

e) Không đủ điều kiện thực hiện quyền theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật 

khác có liên quan. 
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2. Trường hợp có căn cứ từ chối hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì trong thời gian 

không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải có văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối và hướng 

dẫn người nộp hồ sơ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, gửi văn bản kèm theo hồ sơ 

cho người nộp hoặc chuyển văn bản và hồ sơ đến bộ phận một cửa, Ủy ban nhân dân cấp xã để 

trả lại cho người nộp. 

Điều 12. Mẫu giấy tờ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 
1. Mẫu sổ sử dụng trong đăng ký gồm có: 

a) Sổ địa chính (điện tử): Mẫu số 01/ĐK; 

b) Sổ tiếp nhận và trả kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Mẫu số 02/ĐK; 

c) Sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất: Mẫu số 03/ĐK. 

2. Mẫu giấy tờ thực hiện thủ tục đăng ký lần đầu gồm có: 

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất: Mẫu số 04a/ĐK; 

b) Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất (kèm 

theo Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận): Mẫu số 04b/ĐK; 

c) Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng, người được quản lý (kèm 

theo Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận): Mẫu số 04c/ĐK; 

d) Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất (kèm theo Đơn đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận): Mẫu số 04d/ĐK; 

đ) Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất: Mẫu số 05/ĐK; 

e) Danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Mẫu số 06/ĐK; 

g) Phiếu lấy ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: Mẫu số 07/ĐK; 

h) Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo và bản thống kê 

các thửa đất: Mẫu số 08/ĐK. 

3. Mẫu giấy tờ thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định 

kèm theo Thông tư này gồm có: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất: Mẫu số 09/ĐK; 

b) Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất: Mẫu số 10/ĐK; 

c) Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất: Mẫu số 11/ĐK; 

d) Thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính: Mẫu số 12/ĐK; 

đ) Quyết định về việc gia hạn sử dụng đất của Ủy ban nhân dân: Mẫu số 13/ĐK. 

4. Nội dung, hình thức các mẫu sổ, văn bản, giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này 

được quy định chi tiết tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

5. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được sử dụng các mẫu quy định tại 

Khoản 2 và Khoản 3 Điều này trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

hoặc Tổng cục Quản lý đất đai để lập hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký. 

Chương III 

NỘI DUNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH 

Điều 13. Nhóm dữ liệu về thửa đất 
Nhóm dữ liệu về thửa đất bao gồm các loại dữ liệu được xác định và thể hiện theo quy định 

như sau: 

1. Dữ liệu số hiệu thửa đất gồm có: 
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a) Số tờ bản đồ là số thứ tự của tờ bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính trong phạm vi 

từng đơn vị hành chính cấp xã; 

b) Số thửa đất là số thứ tự của thửa đất trên mỗi tờ bản đồ hoặc bản trích đo địa chính có thửa 

đất đó; trường hợp bản trích đo địa chính có một thửa đất thì số hiệu thửa đất được ghi “01”. 

2. Dữ liệu địa chỉ thửa đất gồm: Số nhà, tên đường phố (nếu có); tên điểm dân cư (thôn, làng, 

ấp, bản, tổ dân phố,…) hoặc tên khu vực, xứ đồng (đối với thửa đất ngoài khu dân cư); tên đơn 

vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh nơi có thửa đất. 

3. Dữ liệu ranh giới thửa đất được thể hiện trên bản đồ địa chính gồm: Hình dạng, kích thước 

các cạnh thửa và tọa độ đỉnh thửa; đối với bản trích đo địa chính thì tối thiểu phải thể hiện hình 

dạng và kích thước các cạnh thửa đất. 

Việc xác định và thể hiện ranh giới thửa đất thực hiện theo quy định về thành lập bản đồ địa 

chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4. Dữ liệu diện tích thửa đất: Được xác định và thể hiện trên hồ sơ địa chính theo đơn vị mét 

vuông (m2), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

5. Dữ liệu về tài liệu đo đạc gồm: Tên tài liệu đo đạc đã sử dụng (bản đồ địa chính hoặc bản 

trích đo địa chính, ...), ngày hoàn thành đo đạc. 

Điều 14. Nhóm dữ liệu về đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất 
Nhóm dữ liệu về đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất bao gồm các loại dữ liệu được 

xác định và thể hiện theo quy định như sau: 

1. Dữ liệu tên gọi đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất được xác định và thể hiện theo 

tên thường gọi ở địa phương (nếu có). Ví dụ: “Kênh Ba bò”, “Sông Sét”. 

2. Dữ liệu số hiệu đối tượng chiếm đất nhưng không tạo thành thửa đất gồm: 

a) Số tờ bản đồ có đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất; 

b) Số hiệu của đối tượng chiếm đất trên từng tờ bản đồ, được đánh số theo quy định về thành 

lập bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Dữ liệu ranh giới của đối tượng được xác định và thể hiện trên bản đồ theo quy định về 

thành lập bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4. Dữ liệu diện tích được xác định và thể hiện cho từng đối tượng trên từng tờ bản đồ theo đơn 

vị m2. 

Điều 15. Nhóm dữ liệu về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người 

quản lý đất 
Nhóm dữ liệu về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất bao 

gồm các loại dữ liệu được xác định và thể hiện theo quy định như sau: 

1. Dữ liệu mã đối tượng sử dụng đất, đối tượng sở hữu tài sản gắn liền với đất, đối tượng được 

Nhà nước giao quản lý đất được thể hiện trên sổ mục kê đất đai theo quy định về thống kê, 

kiểm kê đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Dữ liệu tên người sử dụng đất, tên chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, tên người quản lý đất 

được xác định và thể hiện theo quy định như sau: 

a) Đối với cá nhân thể hiện các thông tin: “Ông” hoặc “Bà”; họ và tên, năm sinh được ghi theo 

Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng minh quân đội nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân 

khác của người đó; trường hợp không có giấy chứng minh hoặc giấy tờ tùy thân khác thì xác 

định theo sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh của người đó. 

Cá nhân nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài (kể cả trường hợp nhận thừa 

kế, tặng cho nhà, đất nhưng không thuộc đối tượng được mua nhà ở tại Việt Nam) phải ghi 

“Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch theo hộ chiếu của người đó; 

b)22 Đối với hộ gia đình sử dụng đất thể hiện các thông tin “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc 

“Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ 

gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp 

chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là 
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thành viên khác của hộ gia đình và cùng có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình; sau đó 

ghi thêm “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất 

hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân 

của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất); 

c) Đối với hai vợ chồng có chung tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất thì thể hiện các thông tin: Họ và tên, năm sinh của cả vợ và chồng và quan hệ hôn nhân 

giữa hai người. 

Trường hợp có văn bản thỏa thuận của hai vợ chồng chỉ ghi tên vợ hoặc tên chồng (có chứng 

thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú) thì ghi tên một người theo văn bản 

thỏa thuận đó; 

d) Đối với tổ chức trong nước thì thể hiện tên gọi đầy đủ của tổ chức theo giấy tờ về việc thành 

lập, công nhận hoặc đăng ký kinh doanh của tổ chức (nếu có); 

đ) Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực 

hiện dự án đầu tư tại Việt Nam thì thể hiện tên gọi đầy đủ của pháp nhân thực hiện dự án đầu tư 

theo giấy phép đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh của pháp nhân đó; 

e) Đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thì thể hiện tên gọi đầy đủ của tổ chức 

theo văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất, cho thuê đất hoặc về việc 

thành lập, cho phép hoạt động của tổ chức hoặc theo văn bản đã ký kết giữa hai Chính phủ; 

g) Đối với cơ sở tôn giáo thì thể hiện tên gọi đầy đủ mà cơ sở tôn giáo đã đăng ký hoạt động 

được Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo của địa phương xác 

nhận; 

h) Đối với cộng đồng dân cư thì thể hiện tên gọi do cộng đồng dân cư xác định, được Ủy ban 

nhân dân cấp xã xác nhận; 

i) Đối với trường hợp có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài 

sản gắn liền với đất (gọi chung là nhóm người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất) thì 

thể hiện tên của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, g 

và h Khoản này. 

Trường hợp nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có văn bản thỏa 

thuận (được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật) cử người đại diện đứng 

tên thì thể hiện tên của người đại diện theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Khoản 

này; sau đó ghi thêm “là đại diện cho nhóm người sử dụng đất” hoặc “là đại diện cho nhóm chủ 

sở hữu tài sản gắn liền với đất” theo văn bản thỏa thuận đó; 

k) Trường hợp có nhiều người được thừa kế theo pháp luật nhưng chưa xác định được đầy đủ 

những người đó thì thể hiện tên của những người được nhận thừa kế đã được xác định; tiếp 

theo phải thể hiện “và một số người thừa kế khác chưa được xác định”; 

l) Trường hợp nhà chung cư để bán hoặc bán kết hợp cho thuê thì khi đăng ký chuyển nhượng 

căn hộ đầu tiên phải thể hiện thêm “Cùng với các chủ sở hữu căn hộ chung cư được thể hiện 

chi tiết tại phần đăng ký căn hộ chung cư”. 

Trường hợp chủ đầu tư đã bán hết diện tích nhà chung cư thì thể hiện “Của các chủ sở hữu căn 

hộ chung cư được thể hiện chi tiết tại phần đăng ký căn hộ chung cư”. 

3. Dữ liệu giấy tờ pháp nhân (đối với tổ chức) hoặc giấy tờ nhân thân (đối với cá nhân, người 

đại diện hộ gia đình) được thể hiện theo quy định như sau: 

a)23
 Đối với cá nhân, người đại diện hộ gia đình và vợ hoặc chồng của người đó phải thể hiện 

các thông tin về Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy chứng minh quân đội nhân dân hoặc 

thẻ Căn cước công dân (nếu có) gồm: Tên giấy chứng minh (được viết tắt là GCMND hoặc 

GCMQĐ) hoặc thẻ Căn cước công dân (được viết tắt là TCCCD) và số của Giấy chứng minh, 

thẻ Căn cước công dân; trường hợp chưa có Giấy chứng minh và thẻ Căn cước công dân thì 

thể hiện thông tin về giấy khai sinh (tên và số giấy khai sinh); 
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b) Đối với cá nhân nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài (mang quốc tịch 

nước ngoài) sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì phải thể hiện các thông tin: Tên giấy tờ (hộ chiếu); 

số, ngày cấp hộ chiếu và quốc tịch của người đó. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài vừa có quốc tịch Việt Nam vừa có quốc tịch nước ngoài thì được lựa chọn thể hiện thông 

tin theo hộ chiếu hoặc theo quy định tại Điểm a Khoản này; 

c) Đối với tổ chức trong nước phải thể hiện các thông tin: Loại giấy tờ; số, ngày ký, cơ quan ký 

giấy tờ làm cơ sở xác định tên gọi của tổ chức đó (như quyết định thành lập, quyết định công 

nhận hoặc giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức - nếu có); 

d) Đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thì thể hiện các thông tin: 

Tên giấy tờ pháp nhân (văn bản thành lập hoặc giấy phép hoạt động tại Việt Nam hoặc giấy 

phép đầu tư hoặc giấy đăng ký kinh doanh); số, ngày ký, cơ quan ký giấy tờ đó. 

4. Dữ liệu địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất 

được thể hiện theo quy định như sau: 

a) Dữ liệu địa chỉ được thể hiện gồm có: Số nhà hoặc số căn hộ (nếu có); tên ngõ, phố hoặc tên 

tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản; tên đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh; 

b) Đối với cá nhân, hộ gia đình thể hiện địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú; 

c) Đối với tổ chức thể hiện địa chỉ theo trụ sở chính mà tổ chức đó đăng ký; 

d) Đối với cá nhân nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở 

tại Việt Nam thể hiện theo địa chỉ tạm trú của người đó ở Việt Nam; 

đ) Đối với cộng đồng dân cư thể hiện địa chỉ nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư đó. 

5. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài được thừa kế hoặc tặng cho quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất nhưng không thuộc đối tượng được 

mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở 

thì phải thể hiện hạn chế quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 6 Điều 16 của Thông tư 

này. 

Điều 16. Nhóm dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất 
Nhóm dữ liệu về quyền sử dụng đất bao gồm các loại dữ liệu được xác định và thể hiện như 

sau: 

1. Dữ liệu hình thức sử dụng đất riêng, chung được thể hiện theo quy định như sau: 

a) Hình thức sử dụng đất riêng thể hiện đối với trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của 

một người sử dụng đất (là một cá nhân hoặc một hộ gia đình, một cộng đồng dân cư, một tổ 

chức trong nước, một cơ sở tôn giáo, một cá nhân nước ngoài, một tổ chức nước ngoài, một 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài), kể cả trường hợp quyền sử dụng đất chung của vợ và 

chồng; 

b) Hình thức sử dụng đất chung thể hiện đối với trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng 

chung của nhiều người sử dụng đất (gồm nhiều cá nhân không cùng một hộ gia đình hoặc nhiều 

hộ gia đình hoặc nhiều cặp vợ chồng hoặc nhiều tổ chức hoặc của cả cá nhân, hộ gia đình, tổ 

chức); 

c) Trường hợp thửa đất có phần diện tích thuộc quyền sử dụng chung của nhiều người sử dụng 

đất và có phần diện tích thuộc quyền sử dụng riêng của từng người sử dụng đất thì phải xác 

định, thể hiện từng phần diện tích đất sử dụng chung và thể hiện tên những người sử dụng đất 

chung đó kèm theo; ghi từng phần diện tích đất sử dụng riêng và ghi tên của người có quyền sử 

dụng đất riêng kèm theo. 

2. Dữ liệu loại đất bao gồm tên gọi loại đất và mã (ký hiệu) của loại đất, được thể hiện theo quy 

định như sau: 

a) Loại đất được xác định và thể hiện bằng tên gọi trên sổ địa chính và bằng mã trên bản đồ địa 

chính và sổ mục kê đất đai cho từng thửa đất, đối tượng chiếm đất nhưng không tạo thành thửa 

đất; 
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b) Loại đất thể hiện trên sổ địa chính theo mục đích sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê, 

công nhận quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc được Nhà nước giao 

quản lý đất. Trường hợp đăng ký đất đai lần đầu mà chưa được Nhà nước công nhận quyền sử 

dụng đất thì xác định và thể hiện theo loại đất hiện trạng đang sử dụng tại thời điểm đăng ký. 

Các loại đất thể hiện bao gồm: 

- Nhóm đất nông nghiệp gồm các loại: Đất chuyên trồng lúa nước; đất trồng lúa nước còn lại; 

đất trồng lúa nương; đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; đất 

rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối; đất nông nghiệp 

khác; 

- Nhóm đất phi nông nghiệp gồm các loại: Đất ở tại nông thôn; đất ở tại đô thị; đất xây dựng 

trụ sở cơ quan; đất quốc phòng; đất an ninh; đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp; đất xây 

dựng cơ sở văn hóa; đất xây dựng cơ sở y tế; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; đất xây 

dựng cơ sở thể dục thể thao; đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ; đất xây dựng cơ sở 

dịch vụ xã hội; đất xây dựng cơ sở ngoại giao; đất xây dựng công trình sự nghiệp khác; đất khu 

công nghiệp; đất cụm công nghiệp; đất khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm; đất giao thông; đất thủy lợi; đất có di tích lịch sử - văn hóa; đất có danh lam thắng 

cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; 

đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải; đất công trình công 

cộng khác; đất cơ sở tôn giáo; đất cơ sở tín ngưỡng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa hoặc đất làm 

nghĩa trang, nghĩa địa, nhà hỏa táng hoặc đất làm nhà hỏa táng hoặc đất làm nhà tang lễ; đất 

sông, ngòi, kênh, rạch, suối; đất có mặt nước chuyên dùng; đất phi nông nghiệp khác; 

- Nhóm đất chưa sử dụng thể hiện đối với trường hợp đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, 

gồm các loại: Đất bằng chưa sử dụng; đất đồi núi chưa sử dụng; núi đá không có rừng cây; 

c) Trường hợp loại đất hiện trạng sử dụng khác với loại đất theo mục đích sử dụng đất được 

Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

hoặc được Nhà nước giao quản lý đất thì thể hiện cả loại đất theo hiện trạng và loại đất được 

Nhà nước giao, cho thuê, công nhận, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc được Nhà 

nước giao quản lý đất vào sổ mục kê đất đai và bản đồ địa chính; 

d) Mã loại đất thể hiện trên sổ mục kê đất đai và bản đồ địa chính thực hiện theo quy định về 

bản đồ địa chính và được giải thích theo quy định về thống kê, kiểm kê đất đai của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

đ) Trường hợp thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất đồng thời 

vào nhiều mục đích khác nhau mà không phân biệt ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì thể 

hiện tất cả các mục đích sử dụng đất đó. Trường hợp thửa đất sử dụng vào nhiều mục đích mà 

trong đó có mục đích chính, mục đích phụ thì phải ghi chú thêm chữ “(là chính)” hoặc chữ “(là 

phụ)” sau từng mục đích. Ví dụ: “Đất trồng lúa (là chính); đất nuôi trồng thủy sản (là phụ)”. 

Thửa đất có vườn ao gắn liền với nhà ở trong khu dân cư mà không được công nhận toàn bộ 

thửa đất là đất ở thì phải xác định diện tích theo từng mục đích: Đất ở và đất nông nghiệp theo 

hiện trạng đang sử dụng (là đất trồng cây hàng năm khác hoặc đất trồng cây lâu năm, đất nuôi 

trồng thủy sản). 

3. Dữ liệu thời hạn sử dụng đất được thể hiện như sau: 

a) Dữ liệu thời hạn sử dụng đất được xác định và thể hiện thống nhất với Giấy chứng nhận; 

b) Trường hợp sử dụng đất có thời hạn thì thể hiện các thông tin: Ngày tháng năm hết hạn sử 

dụng đất; 

c) Trường hợp sử dụng đất ổn định lâu dài thì thể hiện là “Lâu dài”; 

d) Trường hợp thửa đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận quyền sử dụng đất đồng 

thời vào nhiều mục đích mà từng mục đích sử dụng có thời hạn khác nhau thì thể hiện lần lượt 

thời hạn sử dụng tương ứng với từng mục đích; 
2458



đ) Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở thuộc khu dân cư và diện tích đất ở 

được công nhận nhỏ hơn diện tích thửa đất thì thời hạn sử dụng đất đối với đất ở là “Lâu dài”; 

thời hạn sử dụng đối với đất vườn, ao không được công nhận là đất ở được xác định thời hạn 

theo quy định của Luật Đất đai đối với loại đất nông nghiệp hiện đang sử dụng; 

e) Trường hợp đăng ký đất đai mà chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận nhưng có giấy tờ về 

quyền sử dụng đất thì xác định và ghi thời hạn sử dụng đất theo giấy tờ đó; trường hợp không 

có giấy tờ hoặc có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng chưa xác định thời hạn thì thể hiện là 

“Chưa xác định”. Trường hợp đăng ký đất đai mà không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì 

thể hiện là “Tạm sử dụng”; 

g) Trường hợp thửa đất có nhiều phần diện tích có thời hạn sử dụng đất khác nhau thì phải xác 

định và thể hiện thời hạn sử dụng tương ứng với từng phần diện tích đó; 

h) Trường hợp đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý thì thể hiện theo văn bản giao quản lý 

đất; trường hợp không có văn bản giao quản lý đất hoặc văn bản giao quản lý đất không thể 

hiện thời hạn thì thể hiện là “Không xác định”. 

4. Dữ liệu nguồn gốc sử dụng đất được xác định, thể hiện bằng tên gọi và bằng mã theo quy 

định như sau: 

a) Trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì thể hiện tên gọi “Nhà 

nước giao đất không thu tiền sử dụng đất” và bằng mã “DG-KTT”; 

b) Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (kể cả trường hợp giao đất 

thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp mua căn hộ chung cư của nhà đầu tư được 

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và trường hợp được Ban quản lý khu công nghệ cao, 

khu kinh tế giao lại đất) thì thể hiện tên gọi “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất” và 

bằng mã “DG-CTT”; 

c) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (kể cả trường 

hợp thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc được Nhà nước công nhận quyền sử 

dụng đất theo hình thức thuê đất và trường hợp được Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh 

tế cho thuê đất trả tiền thuê một lần) thì thể hiện tên gọi “Nhà nước cho thuê đất trả tiền một 

lần” và bằng mã “DT-TML”; 

d) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm (kể cả trường hợp thuê đất thông 

qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình 

thức thuê đất và trường hợp được Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế cho thuê đất trả 

tiền hàng năm) thì thể hiện tên gọi “Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm” và bằng mã 

“DT-THN”; 

đ) Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo chế độ giao đất có thu tiền sử 

dụng đất (kể cả trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở và đất sản xuất, kinh doanh phi 

nông nghiệp mà không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận) thì thể hiện tên gọi 

“Công nhận quyền như giao đất có thu tiền sử dụng đất” và bằng mã “CNQ-CTT”; 

e) Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo chế độ giao đất không thu 

tiền thì thể hiện tên gọi “Công nhận quyền như giao đất không thu tiền sử dụng đất” và bằng 

mã “CNQ-KTT”; 

g) Trường hợp tách thửa, hợp thửa, cấp lại hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận thì thể hiện nguồn 

gốc sử dụng đất như đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu và được thể hiện theo quy định 

tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này. 

Trường hợp đã đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thể hiện nguồn gốc sử dụng 

đất thì căn cứ vào hồ sơ cấp Giấy chứng nhận trước đây và quy định của pháp luật đất đai tại 

thời điểm đăng ký biến động, cấp đổi cấp lại Giấy chứng nhận để xác định và thể hiện nguồn 

gốc sử dụng đất theo quy định tại Thông tư này; 

h) Trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất thì lần lượt thể hiện hình thức nhận chuyển 

quyền (đối với trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng 
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cho, nhận góp vốn) hoặc thể hiện “Nhận chuyển quyền” và căn cứ nhận chuyển quyền (đối với 

trường hợp trúng đấu giá, xử lý nợ thế chấp, giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại hoặc tố 

cáo, thực hiện quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, thực hiện quyết định thi hành 

án,…); tiếp theo thể hiện nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu và 

được thể hiện theo quy định tại Thông tư này. Các trường hợp nhận chuyển quyền được thể 

hiện mã chung “NCQ” kèm theo mã nguồn gốc như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu. Ví 

dụ: “Nhận chuyển nhượng đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất (NCQ-DG-KTT)”; 

“Nhận chuyển quyền do giải quyết tranh chấp đất Nhà nước giao có thu tiền (NCQ-DG-CTT)”. 

Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích khác mà phải 

làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì thể hiện nguồn gốc sử dụng đất theo hình thức 

thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất; 

i) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất thì thể hiện như quy 

định đối với trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; trường hợp chuyển mục 

đích sử dụng đất mà phải nộp tiền thuê đất thì thể hiện như quy định đối với trường hợp Nhà 

nước cho thuê đất; trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử dụng 

đất và không phải chuyển sang thuê đất thì thể hiện như đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

trước khi chuyển mục đích sử dụng đất; 

k) Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê một lần của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế thì thể 

hiện “Thuê đất khu công nghiệp (hoặc cụm công nghiệp, khu chế xuất…) trả tiền một lần” và 

bằng mã “DT-KCN-TML”. 

Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê hàng năm của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế thì thể 

hiện “Thuê đất khu công nghiệp (hoặc cụm công nghiệp, khu chế xuất) trả tiền hàng năm” và 

bằng mã “DT-KCN-THN”; 

l) Trường hợp thửa đất gồm nhiều phần diện tích có nguồn gốc sử dụng đất khác nhau thì lần 

lượt thể hiện từng loại nguồn gốc và diện tích đất theo nguồn gốc đó; 

m) Trường hợp đăng ký đối với đất đang sử dụng mà người sử dụng đất không có giấy tờ pháp 

lý về nguồn gốc sử dụng đất và không có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều 

kiện cấp Giấy chứng nhận thì thể hiện nguồn gốc theo thực tế sử dụng gồm các thông tin: Thời 

điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đăng ký và lý do có đất sử dụng. Ví dụ: “Sử dụng đất 

từ năm 1984, do tự khai phá (hoặc do Ông cha để lại, do nhận chuyển nhượng, được Nhà nước 

giao không thu tiền…)”; 

n) Trường hợp đăng ký đất được Nhà nước giao để quản lý thì thể hiện “Nhà nước giao đất để 

quản lý” và bằng mã “DG-QL”. 

5. Dữ liệu nghĩa vụ tài chính được thể hiện theo quy định như sau: 

a) Dữ liệu nghĩa vụ tài chính thể hiện đối với các loại nghĩa vụ tài chính phải nộp gồm tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ; 

b) Nội dung dữ liệu được thể hiện trong các trường hợp như sau: 

- Trường hợp đã thực hiện nghĩa vụ tài chính thể hiện thông tin gồm: Loại nghĩa vụ tài chính 

phải nộp; số tiền phải nộp, số tiền đã nộp và ngày tháng năm nộp. Trường hợp Nhà nước cho 

thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì chỉ thể hiện: “Nộp tiền thuê đất hàng năm”; 

- Trường hợp được miễn nghĩa vụ tài chính thì thể hiện loại nghĩa vụ tài chính phải nộp; số tiền 

phải nộp (nếu đã xác định); tiếp theo thể hiện “được miễn nộp tiền theo… (ghi tên và số hiệu, 

ngày ký và cơ quan ký văn bản miễn nộp tiền); 

- Trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thì thể hiện loại nghĩa vụ tài chính không 

phải nộp; tiếp theo thể hiện “theo quy định tại… (ghi tên và số hiệu văn bản quy định); 

- Trường hợp được giảm nghĩa vụ tài chính thì thể hiện loại nghĩa vụ tài chính phải nộp; số tiền 

phải nộp; số tiền (hoặc mức % hoặc số năm) được giảm và căn cứ pháp lý (tên và số hiệu, ngày 
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ký và cơ quan ký văn bản giảm nghĩa vụ tài chính); số tiền đã nộp, ngày tháng năm nộp (trừ 

trường hợp nộp tiền thuê đất hàng năm); 

c) Nội dung dữ liệu đối với trường hợp được nợ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước cần thể hiện 

gồm: Loại nghĩa vụ tài chính được nợ; số tiền nợ (bằng số và chữ) và văn bản pháp lý xác định 

số tiền nợ (tên văn bản, ngày ký, cơ quan thẩm quyền ký) đối với trường hợp đã được cơ quan 

có thẩm quyền thu nghĩa vụ tài chính xác định (nếu có). Ví dụ: “Nợ tiền sử dụng đất” hoặc “Nợ 

tiền sử dụng đất, số tiền: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) theo Thông báo số 15/TB- 

CCT ngày 20/10/2013 của Chi cục thuế”. 

Trường hợp số tiền ghi nợ đã được xóa nợ theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định 

của cơ quan có thẩm quyền thu nghĩa vụ tài chính thì thể hiện loại nghĩa vụ tài chính được xóa 

nợ; số tiền nợ được xóa (nếu xóa một phần số tiền nợ); cơ sở pháp lý về việc xóa nợ (tên và số 

hiệu, ngày ký, cơ quan thẩm quyền ký văn bản). 

Trường hợp người sử dụng đất đã nộp đủ số tiền ghi nợ thì thể hiện loại nghĩa vụ tài chính đã 

hoàn thành; số tiền đã nộp; chứng từ nộp tiền (tên và số hiệu, ngày ký chứng từ nộp tiền). Ví 

dụ: “Đã nộp xong tiền sử dụng đất ghi nợ, số tiền nộp: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu 

đồng), theo Giấy nộp tiền số 006523 ngày 23/5/1998”; 

d) Trường hợp đăng ký đất đai mà chưa đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện 

được cấp Giấy chứng nhận thì thể hiện là “Chưa xác định”; 

đ) Trường hợp đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý thì thể hiện “Không xác định”. 

6. Dữ liệu về hạn chế quyền sử dụng đất được thể hiện phạm vi đất bị hạn chế và nội dung hạn 

chế quyền sử dụng đất như sau: 

a) Dữ liệu về hạn chế quyền sử dụng đất thể hiện đối với các trường hợp gồm: Thửa đất thuộc 

hành lang bảo vệ an toàn công trình; trong quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất hoặc giấy tờ về nhận chuyển quyền sử dụng có nội dung hạn chế quyền sử dụng 

đất so với quy định của pháp luật; trường hợp đăng ký đất đai nhưng không được Nhà nước 

công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài được thừa kế 

hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nhưng không thuộc đối 

tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; 

b) Phạm vi đất bị hạn chế quyền sử dụng đất cần thể hiện rõ là toàn bộ thửa đất hay một phần 

thửa đất. Trường hợp hạn chế quyền sử dụng trên một phần thửa đất thì ngoài việc thể hiện 

diện tích đất có hạn chế trong sổ địa chính, còn phải thể hiện vị trí, ranh giới phần đất có hạn 

chế trên bản đồ, sơ đồ thửa đất; 

c) Nội dung hạn chế quyền sử dụng đất thể hiện đối với các trường hợp như sau: 

- Trường hợp trong quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc các 

giấy tờ nhận chuyển quyền sử dụng đất có nội dung hạn chế quyền sử dụng đất thì thể hiện: 

“Thửa đất (hoặc Thửa đất có… m2 (nếu một phần thửa có hạn chế))… (ghi nội dung hạn chế 

theo giấy tờ hiện có) theo… (ghi tên giấy tờ có nội dung hạn chế )”; 

- Trường hợp thửa đất hoặc một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình thì thể 

hiện: “Thửa đất (hoặc Thửa đất có… m2 (nếu một phần thửa có hạn chế)) thuộc hành lang bảo 

vệ an toàn công trình… (ghi tên của công trình có hành lang bảo vệ)”; 

- Trường hợp đăng ký đất đai mà không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì thể 

hiện “Phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý”; 

- Trường hợp cá nhân hoặc hai vợ chồng hoặc một trong hai người (vợ hoặc chồng) là người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài được thừa kế hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất nhưng không thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam và người 

đó chưa chuyển quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì khi đăng ký 

đất cho người đó phải thể hiện hạn chế “… (ghi tên người không thuộc đối tượng được sở hữu 

nhà ở) là người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại 

Việt Nam”; 
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- Trường hợp thửa đất không có hạn chế thì thể hiện: “-/-”. 

7. Dữ liệu quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề được thể hiện đối với cả thửa đất 

được hưởng quyền sử dụng hạn chế và thửa đất cung cấp quyền sử dụng hạn chế như sau: 

a) Phần đăng ký của thửa đất được quyền sử dụng hạn chế trên thửa đất khác phải thể hiện 

“Được quyền… (ghi nội dung quyền sử dụng hạn chế) trên thửa đất số… theo… (ghi tên văn 

bản xác lập quyền được sử dụng hạn chế) ngày …/…/…”; 

b) Phần đăng ký của thửa đất bị hạn chế quyền sử dụng phải thể hiện: “Cho người sử dụng thửa 

đất số… được… (ghi nội dung quyền sử dụng hạn chế) trên thửa đất… (ghi số hiệu thửa đất 

của bên bị hạn chế quyền sử dụng) theo… (ghi tên văn bản xác lập quyền được sử dụng hạn 

chế) ngày …/…/…”; 

c) Trường hợp có giới hạn quyền sử dụng hạn chế trên một phần diện tích thửa đất thì ngoài 

việc thể hiện nội dung hạn chế trên sổ địa chính còn phải thể hiện vị trí, diện tích được quyền 

sử dụng hạn chế trên bản đồ, sơ đồ thửa đất; 

d) Trường hợp thửa đất không có hạn chế đối với thửa đất liền kề thì thể hiện: “-/-”. 

Điều 17. Nhóm dữ liệu về tài sản gắn liền với đất 
Nhóm dữ liệu về tài sản gắn liền với đất được xác định và thể hiện bao gồm: 

1. Loại tài sản, được thể hiện như sau: 

a) Trường hợp nhà ở thì thể hiện loại nhà: Nhà ở riêng lẻ, Nhà chung cư, …; 

b) Trường hợp công trình xây dựng thì thể hiện tên công trình theo dự án đầu tư hoặc quy 

hoạch xây dựng chi tiết hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy phép xây dựng của cấp có thẩm 

quyền. 

Trường hợp công trình có nhiều hạng mục khác nhau thì lần lượt thể hiện tên từng hạng mục 

chính của công trình theo quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 

hoặc giấy phép xây dựng hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư; 

c) Trường hợp rừng sản xuất là rừng trồng thì thể hiện “Rừng sản xuất là rừng trồng”; 

d) Trường hợp tài sản là cây lâu năm thì thể hiện “Cây lâu năm”. 

2. Đặc điểm của tài sản, được thể hiện như sau: 

a) Đối với nhà ở riêng lẻ thì thể hiện các thông tin gồm: 

- Diện tích xây dựng: Thể hiện diện tích mặt bằng chiếm đất của nhà ở tại vị trí tiếp xúc với 

mặt đất theo mép ngoài tường bao của nhà bằng số Ả Rập theo đơn vị m2, được làm tròn số đến 

một chữ số thập phân; 

- Số tầng: Thể hiện tổng số tầng của nhà; 

- Diện tích sàn: Thể hiện bằng số Ả Rập theo đơn vị m2, được làm tròn số đến một chữ số thập 

phân. Đối với nhà ở một tầng thì thể hiện diện tích mặt bằng sàn xây dựng của nhà đó. Đối với 

nhà ở nhiều tầng thì thể hiện tổng diện tích mặt bằng sàn xây dựng của các tầng; 

- Kết cấu nhà ở: Thể hiện loại vật liệu xây dựng (gạch, bê tông, gỗ…), các kết cấu chủ yếu là 

tường, khung, sàn, mái. Ví dụ: “Tường, khung, sàn bằng bê tông cốt thép; mái ngói”; 

- Cấp hạng: Xác định và thể hiện theo quy định phân cấp nhà ở của pháp luật về nhà ở, pháp 

luật về xây dựng; 

b) Đối với nhà chung cư, nhà hỗn hợp của một chủ sở hữu đăng ký khi chưa bán căn hộ thì thể 

hiện như nhà ở riêng lẻ quy định tại Điểm a Khoản này, trong đó diện tích sàn thể hiện tổng 

diện tích sàn xây dựng của nhà chung cư. 

Trường hợp chủ đầu tư đăng ký để cấp Giấy chứng nhận cho riêng từng căn hộ thì đăng ký cho 

từng căn hộ vào phần đăng ký căn hộ chung cư theo quy định tại Khoản 6 Điều này; tại phần 

đăng ký thửa đất làm nhà chung cư chỉ thể hiện phần diện tích sàn mà chủ đầu tư giữ lại sử 

dụng và diện tích các hạng mục mà chủ đầu tư có quyền sử dụng chung với các chủ căn hộ; 

c) Đối với công trình xây dựng khác không phải là nhà ở thì thể hiện các thông tin theo từng 

hạng mục công trình chính như sau: 
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- Diện tích xây dựng: Thể hiện diện tích mặt bằng chiếm đất của công trình tại vị trí tiếp xúc 

với mặt đất theo mép ngoài tường bao công trình bằng số Ả Rập theo đơn vị m2, được làm tròn 

số đến một chữ số thập phân. Đối với công trình ngầm thì thể hiện diện tích mặt bằng xây dựng 

của công trình; 

- Diện tích sàn (hoặc công suất) được thể hiện theo quy định như sau: 

+ Đối với công trình dạng nhà thì thể hiện như quy định đối với nhà ở riêng lẻ tại Điểm a 

Khoản này; 

+ Đối với công trình kiến trúc khác thì thể hiện công suất của công trình theo quyết định đầu tư 

hoặc dự án đầu tư được duyệt hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư. Ví dụ: “Nhà 

máy nhiệt điện: 3.000 MW, sân vận động: 20.000 ghế"; 

- Kết cấu: Thể hiện loại vật liệu xây dựng các kết cấu chủ yếu là tường, khung, sàn, mái. Ví dụ: 

“Tường gạch; khung và sàn bê tông cốt thép; mái tôn”; 

- Số tầng: Thể hiện tổng số tầng đối với công trình dạng nhà; trường hợp công trình không phải 

dạng nhà thì thể hiện bằng dấu "-/-"; 

d) Đối với rừng sản xuất là rừng trồng thể hiện như sau: 

- Loại cây rừng: Thể hiện loại cây rừng được trồng chủ yếu; trường hợp trồng hỗn hợp nhiều 

loại cây thì ghi lần lượt từng loại cây chủ yếu; 

- Diện tích có rừng: Thể hiện diện tích có rừng thuộc quyền sở hữu của người được cấp Giấy 

chứng nhận bằng số Ả Rập theo đơn vị m2; 

- Nguồn gốc tạo lập thể hiện như sau: 

+ Trường hợp rừng được Nhà nước giao có thu tiền thì thể hiện "Được Nhà nước giao có thu 

tiền, theo hồ sơ giao rừng số… (ghi số hiệu hồ sơ giao rừng lưu trữ tại cơ quan quản lý nhà 

nước về lâm nghiệp - nếu có)"; 

+ Trường hợp rừng được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không thu 

tiền thì thể hiện "Được Nhà nước giao không thu tiền, theo hồ sơ giao rừng số… (ghi số hiệu 

hồ sơ giao rừng lưu trữ tại cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp - nếu có)"; 

+ Trường hợp rừng do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận tự trồng bằng nguồn vốn không có 

nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì thể hiện "Rừng tự trồng"; 

+ Trường hợp rừng có nhiều nguồn gốc đối với từng phần diện tích khác nhau thì lần lượt thể 

hiện từng loại nguồn gốc và diện tích rừng theo từng nguồn gốc kèm theo; 

đ) Đối với tài sản là cây lâu năm thể hiện như sau: 

- Loại cây trồng: Thể hiện loại cây lâu năm được trồng; trường hợp trồng hỗn hợp nhiều loại 

cây lâu năm thì thể hiện lần lượt các loại cây lâu năm chủ yếu; 

- Diện tích: Thể hiện diện tích trồng cây lâu năm thuộc quyền sở hữu của người được cấp Giấy 

chứng nhận bằng số Ả Rập theo đơn vị m2. 

3. Chủ sở hữu: Thể hiện các thông tin về chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất như quy định tại 

Điều 15 của Thông tư này. 

4. Hình thức sở hữu được thể hiện như sau: 

Thể hiện hình thức “Sở hữu riêng” đối với trường hợp tài sản thuộc sở hữu của một chủ; thể 

hiện hình thức “Sở hữu chung” đối với trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của nhiều chủ; 

trường hợp tài sản có phần sở hữu riêng và có phần sở hữu chung thì thể hiện lần lượt từng 

hình thức sở hữu và diện tích tương ứng với từng hình thức sở hữu đó. Ví dụ: “Sở hữu riêng 

250,5m2; sở hữu chung 80,5m2”; trường hợp tài sản có nhiều phần sở hữu chung của các chủ 

khác nhau thì thể hiện tên của các chủ sở hữu kèm theo từng phần diện tích sở hữu chung. 

5. Thời hạn sở hữu được thể hiện như sau: 

a) Trường hợp mua nhà ở hoặc tài sản khác có thời hạn theo quy định của pháp luật thì thể hiện 

ngày tháng năm hết hạn được sở hữu theo hợp đồng mua bán hoặc theo quy định của pháp luật 

về nhà ở; 
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b) Trường hợp sở hữu tài sản gắn liền với đất trên đất thuê, mượn của người sử dụng đất khác 

thì thể hiện ngày tháng năm kết thúc thời hạn thuê, mượn; 

c) Các trường hợp khác không xác định thời hạn sở hữu tài sản thì thể hiện: “-/-”. 

6. Đối với tài sản là căn hộ, văn phòng, cơ sở dịch vụ - thương mại trong nhà chung cư, nhà 

hỗn hợp được bán cho bên mua thì thể hiện như sau: 

a) Tên tài sản: 

- Trường hợp tài sản là căn hộ chung cư thì thể hiện “Căn hộ chung cư số…”; 

- Trường hợp tài sản là văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ trong nhà chung cư, nhà ở hỗn 

hợp thì thể hiện tên gọi theo mục đích sử dụng thực tế ghi trong hợp đồng mua bán. Ví dụ: 

“Trung tâm thương mại”, “Văn phòng làm việc”; 

b) Thuộc nhà chung cư: Thể hiện tên của nhà chung cư, nhà hỗn hợp và địa chỉ (số nhà, tên 

đường phố (nếu có); và tên đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh) nơi có nhà chung cư, 

nhà hỗn hợp…; 

c) Chủ sở hữu: Thể hiện các thông tin về chủ sở hữu căn hộ như quy định tại Điều 15 của 

Thông tư này; 

d) Diện tích sàn căn hộ: Thể hiện diện tích sàn của căn hộ, văn phòng, cơ sở dịch vụ, thương 

mại (gọi chung là căn hộ) theo hợp đồng mua bán đã ký hoặc bản vẽ hoàn công đối với trường 

hợp của chủ đầu tư; đơn vị thể hiện bằng số Ả Rập theo đơn vị m2, được làm tròn số đến một 

chữ số thập phân; 

đ) Hình thức sở hữu căn hộ: Thể hiện hình thức “Sở hữu riêng” đối với trường hợp căn hộ 

thuộc sở hữu của một chủ; thể hiện hình thức “Sở hữu chung” đối với trường hợp căn hộ thuộc 

sở hữu chung của nhiều chủ; trường hợp căn hộ có phần sở hữu riêng và có phần sở hữu chung 

thì thể hiện như sau: “Sở hữu riêng:… m2 (ghi diện tích sàn căn hộ và tên chủ có quyền sở hữu 

riêng kèm theo); sở hữu chung:… m2 (ghi diện tích sàn căn hộ thuộc sở hữu chung) ”; 

e) Hạng mục sở hữu chung ngoài căn hộ: Thể hiện lần lượt từng hạng mục mà chủ căn hộ được 

sở hữu chung với các chủ căn hộ khác và diện tích kèm theo từng hạng mục (nếu có) theo hợp 

đồng mua bán căn hộ chung cư. Ví dụ: “Hành lang chung 120m2, phòng họp cộng đồng 100m2, 

cầu thang máy”; 

g) Thời hạn sở hữu: 

- Thể hiện đối với trường hợp mua nhà ở có thời hạn theo quy định của pháp luật về nhà ở, 

thông tin thể hiện là ngày tháng năm hết hạn được sở hữu theo hợp đồng mua bán hoặc theo 

quy định của pháp luật về nhà ở; 

- Các trường hợp khác còn lại thì thể hiện: “-/-”. 

Điều 18. Nhóm dữ liệu tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất 
Nhóm dữ liệu tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất được xác định và thể hiện, bao gồm: 

1. Dữ liệu về tình hình đăng ký thể hiện các thông tin như sau: 

a) Thời điểm nhận hồ sơ đăng ký: Thể hiện ngày tháng năm cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận 

hồ sơ đăng ký đã hợp lệ; 

b) Thời điểm đăng ký vào sổ địa chính: Thể hiện ngày tháng năm Văn phòng đăng ký đất đai 

hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các 

cấp (sau đây gọi là cơ quan đăng ký đất đai) ghi nội dung đăng ký vào sổ địa chính; 

c) Số thứ tự của hồ sơ thủ tục đăng ký theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 30 của Thông tư 

này. 

2. Dữ liệu giấy tờ pháp lý về nguồn gốc và sự thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất thể hiện các thông tin như sau: 

a) Các loại giấy tờ pháp lý gồm: 

2464



- Giấy tờ pháp lý về nguồn gốc sử dụng đất gồm quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; quyết định giao quản lý đất hoặc giấy tờ pháp lý khác 

quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; 

- Giấy tờ pháp lý về nguồn gốc sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại các Điều 31, 32, 33 

và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; 

- Hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

theo quy định của pháp luật; 

- Văn bản về việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, tài sản gắn liền với đất của cơ 

quan có thẩm quyền đã có hiệu lực thi hành; văn bản về trúng đấu giá quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận về quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề; 

- Giấy chứng nhận cũ đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận; 

b) Dữ liệu về giấy tờ pháp lý gồm tên loại giấy tờ; số, ký hiệu và ngày ký, tên cơ quan ký đối 

với giấy tờ do cơ quan nhà nước cấp hoặc một trong các bên liên quan là cơ quan nhà nước ký; 

c) Trường hợp đăng ký có nhiều loại giấy tờ pháp lý về nguồn gốc sử dụng đất và sở hữu tài 

sản gắn liền với đất thì thể hiện loại tài liệu làm căn cứ trực tiếp để đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận hoặc đăng ký biến động; 

d) Trường hợp không có giấy tờ pháp lý về nguồn gốc sử dụng đất thì thể hiện “Không có giấy 

tờ pháp lý về nguồn gốc”. 

3. Dữ liệu Giấy chứng nhận được thể hiện theo quy định như sau: 

a) Dữ liệu về Giấy chứng nhận được thể hiện đối với Giấy chứng nhận đã cấp cho người sử 

dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp Giấy chứng nhận đã thu hồi. 

Trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận thì thể hiện theo Giấy chứng nhận mới cấp đổi, 

cấp lại. Giấy chứng nhận cũ đã cấp sẽ được cập nhật vào loại dữ liệu quy định tại Điểm a và 

Điểm b Khoản 2 Điều này; 

b) Nội dung dữ liệu gồm số phát hành (số seri của Giấy chứng nhận) và số vào Sổ cấp Giấy 

chứng nhận; 

c) Trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận thì thể hiện: “Không đủ điều kiện cấp giấy”. 

Trường hợp người sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận thì thể hiện: “Chưa đề 

nghị cấp giấy”. 

Trường hợp đất được giao quản lý thì thể hiện: “Không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng 

nhận”. 

Điều 19. Nhóm dữ liệu về sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn 

liền với đất 
Nhóm dữ liệu về sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất bao 

gồm các loại dữ liệu được xác định và thể hiện theo quy định như sau: 

1. Dữ liệu thời điểm đăng ký biến động thể hiện: Ngày tháng năm cập nhật, chỉnh lý biến động 

vào sổ địa chính. 

2. Dữ liệu nội dung biến động thể hiện đối với từng trường hợp như sau: 

a) Trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thì thể hiện: “Cho… (ghi tên và địa chỉ 

bên thuê, thuê lại) thuê (hoặc thuê lại)… m2 đất, theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng 

ký)”. 

Trường hợp cho thuê tài sản gắn liền với đất thì thể hiện: “Cho… (ghi tên và địa chỉ bên thuê) 

thuê… m2 (ghi tên loại tài sản gắn liền với đất cho thuê và diện tích cho thuê nếu có), theo hồ 

sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Trường hợp chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế 

xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cho thuê, thuê lại quyền sử dụng đất thì thể hiện: “Cho… 

(ghi tên và địa chỉ bên thuê, thuê lại) thuê (hoặc thuê lại) thửa đất (hoặc lô) số..., diện tích… 
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m2, được cấp GCN số seri... và số vào sổ cấp GCN..., theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục 

đăng ký)”. 

Trường hợp xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất thì thể hiện: “Đã xóa nội dung đăng ký cho thuê, cho thuê lại… (ghi tài sản cho 

thuê) ngày …/…/… theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

b) Trường hợp đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì thể hiện: 

“Thế chấp bằng… (ghi tên tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất 

hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất hình thành 

trong tương lai) tại… (ghi tên và địa chỉ của bên nhận thế chấp) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ 

thủ tục đăng ký)”. 

Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất thì thể hiện: “Nội dung đăng ký thế chấp ngày …/…/… có thay đổi… (ghi cụ thể 

nội dung trước và sau khi có thay đổi) theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Trường hợp xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì thể hiện: 

“Xóa nội dung đăng ký thế chấp ngày …/…/… theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng 

ký)”; 

c) Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bằng hình thức chuyển đổi, 

chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn đối với toàn bộ thửa đất thì thể hiện: “Nhận chuyển 

nhượng (hoặc chuyển đổi, nhận thừa kế,…) của… (ghi tên và địa chỉ của bên chuyển quyền) 

theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

d) Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận trong hợp 

đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải 

quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân 

dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết 

quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với toàn bộ thửa đất thì thể hiện: “Nhận chuyển quyền 

theo… (ghi căn cứ như: Thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định giải quyết 

tranh chấp đất đai,…) của… (ghi tên và địa chỉ của bên chuyển quyền) theo hồ sơ số… (ghi 

mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

đ) Trường hợp chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất, một phần tài sản gắn liền với đất 

trong các trường hợp quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản này mà tạo thành các thửa đất mới 

thì tại phần đăng ký của bên chuyển quyền thể hiện thông tin: “Đã tách thành các thửa đất số… 

(ghi lần lượt số thửa đất mới) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Các thửa đất mới tách được đăng ký vào các trang sổ mới. Tại phần ghi sự thay đổi trên trang 

đăng ký đối với thửa đất mới của bên chuyển quyền được ghi: “Tách từ thửa đất số… (ghi số 

thửa đất trước khi tách ra) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. Tại phần ghi sự 

thay đổi trên trang đăng ký đối với thửa đất mới của bên nhận chuyển quyền thể hiện: “Nhận 

chuyển nhượng (hoặc chuyển đổi, nhận thừa kế,…) … (ghi quyền sử dụng đất hoặc loại tài sản 

chuyển quyền ) của… (ghi tên và địa chỉ của bên chuyển quyền), tách ra từ thửa đất số… (ghi 

số thửa đất trước khi tách ra để chuyển quyền), theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng 

ký)”. 

Trường hợp chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất, một phần tài sản gắn liền với đất mà 

phần diện tích còn lại không thay đổi số hiệu thửa đất thì tại phần ghi sự thay đổi trên trang 

đăng ký của bên chuyển quyền thể hiện: “Chuyển nhượng (hoặc chuyển đổi, nhận thừa 

kế,…)… (ghi loại tài sản chuyển quyền), cho… (ghi tên và địa chỉ của người nhận chuyển 

quyền), diện tích… m2 (đối với tài sản là nhà thì ghi diện tích xây dựng và diện tích sàn sử 

dụng), có số thửa mới là…(ghi số thửa đất mới tách ra để chuyển quyền) theo hồ sơ số… (ghi 

mã hồ sơ thủ tục đăng ký); diện tích còn lại là… m2, có số thửa là…”; 
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e) Trường hợp xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì thể 

hiện: “Xóa nội dung đăng ký góp vốn ngày …/…/… theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục 

đăng ký)”; 

g) Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc 

của chồng thành của chung vợ và chồng thì thể hiện: “Chuyển quyền… (ghi tên tài sản chuyển 

quyền) của… (ghi tên người đã chuyển quyền) thành của chung hai vợ chồng ông… và bà… 

(ghi tên của hai vợ chồng) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

h) Trường hợp phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình cho thành 

viên hộ gia đình hoặc của nhóm người cùng sở hữu, sử dụng cho thành viên nhóm người đó 

theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật thì tại trang đăng ký của thửa đất trước khi 

phân chia thể hiện: “Phân chia… (ghi tên tài sản phân chia) cho… (ghi tên và địa chỉ của 

người được phân chia), thửa đất số… (ghi số hiệu thửa đất được chia tách), diện tích… m2 (ghi 

diện tích tài sản được phân chia); diện tích còn lại là… m2, số thửa là… (nếu có thay đổi) theo 

hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Trường hợp tạo thành các thửa đất mới sau khi phân chia thì tại trang đăng ký của các thửa đất 

mới thể hiện: “Được phân chia… (ghi tên tài sản phân chia) của… (ghi tên hộ gia đình hoặc 

nhóm người sử dụng đất trước khi phân chia), tách ra từ thửa đất số… (ghi số thửa đất trước 

khi tách ra để chuyển quyền) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

i) Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đổi tên hoặc thay đổi 

thông tin về giấy tờ pháp nhân, nhân thân hoặc địa chỉ thì thể hiện: “Người sử dụng đất (hoặc 

chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) … (ghi nội dung thay đổi: Đổi tên, thay đổi giấy CMND, 

Giấy đăng ký kinh doanh,… địa chỉ) từ… thành… (ghi thông tin trước và sau khi thay đổi) theo 

hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

k)24 Các trường hợp biến động mà không thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đưa quyền sử dụng 

đất vào doanh nghiệp; chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp mà 

không chia tách thửa đất và thực hiện xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận thì thể hiện: 

“Người sử dụng đất (hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) đổi tên từ… thành… (ghi tên và 

giấy tờ pháp nhân trước và sau khi chuyển đổi) do… (ghi hình thức thành lập hoặc chuyển đổi 

loại hình doanh nghiệp) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

l) Trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư để bán, để bán kết hợp cho thuê và đã được 

cấp Giấy chứng nhận đối với đất thì khi đăng ký chuyển nhượng căn hộ đầu tiên, tại trang đăng 

ký của chủ đầu tư thể hiện: “Thửa đất có… m2 (ghi phần diện tích thuộc quyền sử dụng chung 

của các chủ căn hộ theo quy định của pháp luật) đã chuyển sang hình thức sử dụng chung”. 

Trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư đã đăng ký cấp Giấy chứng nhận chung cho các 

căn hộ thì mỗi lần đăng ký bán căn hộ thể hiện: “Đã bán căn hộ số... theo hồ sơ số… (ghi mã 

hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

m) Trường hợp thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề thì thể hiện như sau: 

- Trường hợp thay đổi quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề thì tại trang đăng ký của thửa đất 

thuộc bên trao và bên nhận quyền sử dụng hạn chế được ghi “Quyền sử dụng hạn chế thửa đất 

liền kề đã đăng ký ngày …/…/… có thay đổi… (ghi nội dung thay đổi) theo… (ghi tên văn bản 

về sự thay đổi quyền hạn chế) ngày …/…/…”; 

- Trường hợp chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề thì tại trang đăng ký của thửa 

đất thuộc bên trao và bên nhận quyền sử dụng hạn chế được ghi “Quyền sử dụng hạn chế thửa 

đất liền kề đăng ký ngày …/…/… đã chấm dứt… (ghi nội dung thay đổi) theo… (ghi tên văn 

bản về sự thay đổi quyền hạn chế) ngày …/…/…”; 

n) Trường hợp thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên toàn bộ thửa đất thì ghi “Sạt lở tự nhiên cả 

thửa đất số… theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

2467



Trường hợp sạt lở tự nhiên một phần thửa đất thì thể hiện: “Sạt lở tự nhiên... m2 theo hồ sơ 

số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

o)25 Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thì thể hiện: “Chuyển mục đích sử dụng từ 

đất… thành đất… (ghi mục đích sử dụng trước và sau khi được chuyển); nguồn gốc sử dụng 

đất chuyển thành…; thời hạn sử dụng đến…(ghi nguồn gốc và thời hạn sau khi chuyển mục 

đích có thay đổi nếu có) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất dẫn đến tách thửa thì thể hiện: “Thửa 

đất đã tách thành các thửa… (ghi số hiệu các thửa đất mới hình thành), chuyển mục đích sử 

dụng thửa đất số… diện tích… m2 (ghi số hiệu và diện tích thửa đất chuyển mục đích sử dụng) 

thành đất… (ghi mục đích sử dụng sau khi được chuyển), theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục 

đăng ký)”. 

Tại trang đăng ký của thửa đất mới hình thành nhưng không chuyển mục đích sử dụng đất thì 

thể hiện: “Được tách từ thửa đất số… (ghi số thửa đất trước khi tách) theo hồ sơ số… (ghi mã 

hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Tại trang đăng ký của thửa đất mới hình thành mà chuyển mục đích sử dụng đất thì thể hiện: 

“Tách từ thửa số … (ghi số thửa trước khi tách), chuyển mục đích từ đất… thành đất … (ghi 

mục đích sử dụng trước và sau khi được chuyển) theo hồ sơ số … (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng 

ký). 

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất từ đất vườn ao trong cùng thửa đất có 

nhà ở sang đất ở mà không tách thửa thì thể hiện: “Chuyển mục đích sử dụng … m2 từ đất… 

(ghi mục đích sử dụng trước khi được chuyển) thành đất ở; nguồn gốc sử dụng đất chuyển 

thành "Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; thời hạn sử dụng: Lâu dài theo 

hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký); 

p) Trường hợp gia hạn sử dụng đất thì thể hiện: “Gia hạn sử dụng đất đến ngày …/…/… theo 

Quyết định số... ngày …/…/…, theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Trường hợp đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng thì thể hiện: “Tiếp 

tục sử dụng đất đến ngày …/…/… theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

q) Trường hợp người sử dụng đất chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu 

tiền sử dụng đất hoặc chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả 

tiền một lần hoặc chuyển từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sang hình thức giao 

đất có thu tiền hay thuê đất thì thể hiện: “Chuyển hình thức sử dụng từ… sang hình thức ... (ghi 

hình thức sử dụng đất cụ thể trước và sau khi được chuyển) từ ngày …/…/… theo hồ sơ số… 

(ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

r) Trường hợp thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất đã đăng ký thì thể hiện: “… (ghi tên 

tài sản thay đổi) đã thay đổi… (ghi nội dung thông tin trước khi thay đổi và sau khi thay đổi) 

theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Trường hợp đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất thì thể hiện “Chứng nhận bổ sung quyền 

sở hữu... (ghi tên tài sản chứng nhận bổ sung) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

s) Trường hợp thay đổi đối với những hạn chế về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì 

thể hiện: “Hạn chế về… (ghi nội dung hạn chế có thay đổi) đã thay đổi… (ghi nội dung thay 

đổi hoặc bị bãi bỏ của hạn chế đó) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

t) Trường hợp phát hiện có sai sót, nhầm lẫn về nội dung thông tin trong hồ sơ địa chính, Giấy 

chứng nhận thì thể hiện: “Nội dung... (ghi nội dung có sai sót) có sai sót, được đính chính lại 

là... (ghi thông tin được sửa chữa lại) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

u) Trường hợp thu hồi đất thì thể hiện: “Nhà nước thu hồi đất theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ 

thủ tục đăng ký)”. 

Trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì thể hiện: “Nhà nước thu hồi… m2, diện 

tích còn lại là… m2 có số hiệu thửa là…, tài sản gắn liền với đất còn lại là…, theo hồ sơ số… 

(ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 
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v) Trường hợp hợp thửa thì thể hiện: “Hợp với các thửa đất số… (ghi số thứ tự các thửa đất cũ 

hợp thành thửa đất mới) thành thửa đất số… (ghi số thứ tự thửa đất mới hợp thành) theo hồ sơ 

số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. Tại trang đăng ký của thửa đất mới thì thể hiện: “Hợp từ 

các thửa đất số… (ghi số thứ tự các thửa đất cũ hợp thành thửa đất mới) theo hồ sơ số… (ghi 

mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Trường hợp tách thửa thì thể hiện: “Tách thành các thửa đất số… (ghi lần lượt số thứ tự thửa 

đất được tách ra từ thửa đất cũ), theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. Tại trang 

đăng ký của thửa đất mới được tách thì thể hiện: “Tách từ thửa đất số… (ghi số thửa đất trước 

khi tách ra để chuyển quyền) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 

y) Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận thì thể hiện: “Cấp đổi từ GCN cũ số… (ghi số phát 

hành và số vào sổ của giấy chứng nhận cũ), số vào sổ… theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục 

đăng ký)”; 

z) Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất thì thể hiện như sau: 

- Khi người sử dụng khai báo mất Giấy chứng nhận thì thể hiện: “Khai báo mất Giấy chứng 

nhận ngày .../.../...”; 

- Khi cấp lại Giấy chứng nhận bị mất thì thể hiện: “Cấp lại GCN từ GCN bị mất số… (ghi số 

phát hành và số vào sổ của giấy chứng nhận cũ), số vào sổ… theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ 

thủ tục đăng ký)”; 

w) Trường hợp đo đạc lại cho riêng thửa đất mà có thay đổi số thửa, diện tích thửa đất thì thể 

hiện: “… (ghi loại thông tin có thay đổi) thay đổi từ… (ghi thông tin trước khi thay đổi) 

thành… (thể hiện lần lượt các thông tin có thay đổi) do đo đạc lại ngày… theo hồ sơ số… (ghi 

mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”. 

Ví dụ: Trường hợp đo đạc mà có thay đổi số thửa 30 thành số 115, diện tích thửa đất thay đổi 

từ 600m2 thành 650m2 thì ghi: “Số thửa đất thay đổi từ số 30 thành số 115; diện tích thay đổi 

từ 600m2 thành 650m2 do đo đạc lại ngày 15 tháng 10 năm 2013”. 

Trường hợp thay đổi tên đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính theo quyết định của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thể hiện:“Đổi tên… (ghi tên đơn vị hành chính trước thay 

đổi) thành... (ghi tên mới của đơn vị hành chính)”. 

Ví dụ: Trường hợp thay đổi tên đơn vị hành chính huyện Từ Liêm thành quận Bắc Từ Liêm thì 

ghi: “Tên huyện thay đổi từ huyện Từ Liêm thành quận Bắc Từ Liêm”. 

3. Dữ liệu mã hồ sơ thủ tục đăng ký là mã để tra cứu hồ sơ thủ tục đăng ký biến động, thể hiện 

bằng 03 bộ mã số đặt liên tiếp nhau có dấu “chấm” ngăn cách dưới dạng (ST.MB.TB), trong 

đó: 

- ST là số thứ tự của hồ sơ thủ tục đăng ký theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 30 của 

Thông tư này; 

- MB là mã của loại hình biến động được thể hiện bằng ký hiệu theo quy định tại Phụ lục số 02 

ban hành kèm theo Thông tư này; 

- TB là số thứ tự đăng ký biến động của mỗi hồ sơ thủ tục đăng ký đã lập theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 23, được thể hiện bằng 03 chữ số, bắt đầu từ số 001. 

Chương IV LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH 

Điều 20. Lập bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai 
1. Bản đồ địa chính là thành phần của hồ sơ địa chính; thể hiện vị trí, ranh giới, diện tích các 

thửa đất và các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất; được lập để đăng ký đất đai, cấp 

Giấy chứng nhận và các nội dung khác của quản lý nhà nước về đất đai. 

2. Sổ mục kê đất đai là sản phẩm của việc điều tra, đo đạc địa chính, để tổng hợp các thông tin 

thuộc tính của thửa đất và các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất gồm: Số hiệu tờ 

bản đồ, số hiệu thửa đất, diện tích, loại đất, tên người sử dụng đất và người được giao quản lý 

đất để phục vụ yêu cầu quản lý đất đai. 
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3. Bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai được lập dưới dạng số và được lưu giữ trong cơ sở dữ 

liệu địa chính để sử dụng cho quản lý đất đai ở các cấp; được in ra giấy để sử dụng ở những nơi 

chưa hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính hoặc chưa có điều kiện để khai thác sử 

dụng bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai dạng số. 

4. Việc đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai được thực hiện theo quy định 

về bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

5. Trường hợp chưa đo đạc lập bản đồ địa chính thì được sử dụng các loại tài liệu đo đạc khác 

để thực hiện đăng ký đất đai theo quy định như sau: 

a) Nơi có bản đồ giải thửa thì phải kiểm tra, đo đạc chỉnh lý biến động ranh giới thửa đất, loại 

đất cho phù hợp hiện trạng sử dụng và quy định về loại đất, loại đối tượng sử dụng đất theo 

Thông tư này để sử dụng; 

b) Nơi có bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông 

thôn thì phải kiểm tra, chỉnh lý cho phù hợp hiện trạng sử dụng đất và biên tập lại nội dung 

theo quy định về bản đồ địa chính để sử dụng; 

c) Trường hợp không có bản đồ giải thửa hoặc bản đồ quy hoạch xây dựng chi tiết thì thực hiện 

trích đo địa chính để sử dụng theo quy định về bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

Điều 21. Lập Sổ địa chính 
1. Sổ địa chính được lập để ghi nhận kết quả đăng ký, làm cơ sở để xác định tình trạng pháp lý 

và giám sát, bảo hộ các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất, người được Nhà nước giao quản lý đất theo quy định của pháp luật đất đai. 

2. Nội dung sổ địa chính bao gồm các dữ liệu sau: 

a) Dữ liệu về số hiệu, địa chỉ, diện tích của thửa đất hoặc đối tượng chiếm đất không tạo thành 

thửa đất; 

b) Dữ liệu về người sử dụng đất, người được Nhà nước giao quản lý đất; 

c) Dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất; 

d) Dữ liệu về tài sản gắn liền với đất (gồm cả dữ liệu về chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất); 

đ) Dữ liệu tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, 

quyền quản lý đất; 

e) Dữ liệu về sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

3. Sổ địa chính được lập ở dạng số, được Thủ trưởng cơ quan đăng ký đất đai ký duyệt bằng 

chữ ký điện tử theo quy định và được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu địa chính theo Mẫu số 01/ĐK 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

426. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, chưa có điều kiện lập Sổ địa 

chính (điện tử) theo quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Đối với địa phương đã lập Sổ địa chính dạng giấy theo quy định tại Thông tư số 

09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính thì tiếp tục cập nhật vào Sổ địa chính 

dạng giấy đang sử dụng; nội dung thông tin ghi vào sổ theo hướng dẫn sửa đổi, bổ sung tại 

Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Đối với địa phương chưa lập Sổ địa chính dạng giấy theo quy định tại Thông tư số 

09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách 

nhiệm in trang Sổ địa chính (điện tử) chưa ký số ra dạng giấy để thực hiện ký, đóng dấu của 

Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phục vụ cho công tác quản 

lý thường xuyên. 

Điều 22. Bản lưu Giấy chứng nhận 
1. Bản lưu Giấy chứng nhận dạng số được quét từ bản gốc Giấy chứng nhận trước khi trao cho 

người sử dụng đất để lưu trong cơ sở dữ liệu địa chính. 
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2. Địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì lập hệ thống bản lưu Giấy chứng nhận 

ở dạng giấy, bao gồm: 

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản màu trắng) được cơ quan có thẩm quyền ký để lưu 

theo quy định tại Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 và Quyết 

định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

b) Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (bản màu xanh) được cơ quan 

có thẩm quyền ký để lưu theo quy định tại Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của 

Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị; 

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

được sao để lưu theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT và Thông tư số 

23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; 

d) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình 

xây dựng do người sử dụng đất nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động được sao theo hình 

thức sao y bản chính, đóng dấu của cơ quan đăng ký đất đai tại trang 1 của bản sao Giấy chứng 

nhận để lưu. 

3. Khi xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính mà chưa quét bản gốc Giấy chứng nhận thì quét bản 

lưu Giấy chứng nhận quy định tại Khoản 2 Điều này; khi thực hiện đăng ký biến động thì quét 

bản gốc Giấy chứng nhận để thay thế. 

Điều 23. Hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất 
1. Hồ sơ thủ tục đăng ký được tập hợp để lưu trữ và tra cứu khi cần thiết bao gồm: 

a) Các giấy tờ do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp khi đăng ký lần 

đầu và đăng ký biến động; 

b) Các giấy tờ do các cơ quan có thẩm quyền lập trong quá trình thực hiện các công việc của 

thủ tục: Kiểm tra hồ sơ; công khai hồ sơ và thẩm tra, xác minh theo ý kiến phản ánh đối với nội 

dung công khai (đối với trường hợp đăng ký lần đầu); xác định và thu nghĩa vụ tài chính liên 

quan đến đăng ký lần đầu và đăng ký biến động theo quy định. 

2. Hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này ở dạng giấy được tập hợp thành hồ sơ thủ tục đăng ký 

cho từng thửa đất (kể cả hồ sơ đăng ký tài sản gắn liền với đất của chủ sở hữu không đồng thời 

là người sử dụng đất), từng căn hộ chung cư. 

Trường hợp đăng ký lần đầu mà người sử dụng đất đề nghị cấp chung một Giấy chứng nhận 

cho nhiều thửa đất theo quy định thì lập một hồ sơ thủ tục đăng ký chung cho các thửa đất đó. 

Trường hợp đăng ký chung cho nhiều thửa đất mà không cấp Giấy chứng nhận thì lập một hồ 

sơ thủ tục đăng ký chung cho các thửa đất đó. 

Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà chia tách thửa để tạo thành nhiều thửa đất 

mới thì lập riêng hồ sơ thủ tục đăng ký cho từng thửa đất mới tách. 

Trường hợp đăng ký hợp thửa đất thì lập hồ sơ thủ tục đăng ký cho thửa đất mới hợp trên cơ sở 

hợp nhất các hồ sơ thủ tục đăng ký của các thửa đất trước khi hợp thửa. 

3. Địa phương đã triển khai thực hiện đăng ký điện tử thì hồ sơ thủ tục đăng ký quy định tại 

Khoản 1 Điều này được lập dưới dạng số và lưu trong cơ sở dữ liệu đất đai. 

4. Địa phương đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhưng chưa thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ 

đăng ký dạng số thì các giấy tờ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này được lập dưới dạng số 

và lưu trong cơ sở dữ liệu đất đai. 

5. Địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên cơ sở số hóa hồ sơ địa chính dạng giấy thì 

thực hiện quét, lưu trong cơ sở dữ liệu địa chính đối với các giấy tờ sau đây: 
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a) Giấy tờ pháp lý về nguồn gốc và sự thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Thông tư này; 

b) Trích lục bản đồ địa chính; 

c) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính và các giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền về việc 

miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất. 

Điều 24. Lộ trình xây dựng, chuyển đổi hồ sơ địa chính sang dạng số 
1. Đối với địa phương đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì hoàn thiện hồ sơ địa chính dạng 

số theo quy định tại Thông tư này xong trước năm 2016. 

2. Lộ trình chuyển đổi hồ sơ địa chính dạng giấy sang hồ sơ địa chính dạng số thực hiện theo 

quy định về lộ trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Chương V 

CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH 

Điều 25. Tài liệu hồ sơ địa chính phải cập nhật, chỉnh lý biến động và căn cứ cập nhật, 

chỉnh lý 
Các tài liệu hồ sơ địa chính phải cập nhật, chỉnh lý biến động và căn cứ cập nhật, chỉnh lý trong 

các trường hợp biến động được thực hiện theo quy định như sau: 

STT 
Trường hợp cập nhật, 

chỉnh lý 

Tài liệu phải cập 

nhật, chỉnh lý 
Căn cứ để cập nhật, chỉnh lý 

1 

Đăng ký quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất lần 

đầu 

- Bản đồ địa chính 

và sổ mục kê đất 

đai; 

- Sổ địa chính 

- Hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đã 

được kiểm tra thẩm định ở các cấp; 

- Giấy chứng nhận đã cấp; 

- Hồ sơ giao đất, cho thuê đất; đấu giá quyền 

sử dụng đất. 

2 
Đăng ký đất đai được 

Nhà nước giao quản lý 

- Bản đồ địa chính 

và sổ mục kê đất 

đai; 

- Sổ địa chính 

- Hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đã 

được kiểm tra thẩm định ở các cấp; 

- Hồ sơ giao đất để quản lý 

3 

Đăng ký biến động trừ 

trường hợp quy định tại 

các Điểm 4, 5, 6 và 9 

của Bảng này 

- Bản đồ địa chính 

và sổ mục kê đất 

đai; 

- Sổ địa chính 

- Giấy chứng nhận đã cấp hoặc xác nhận 

thay đổi; 

- Hồ sơ thủ tục đăng ký biến động đã được 

kiểm tra đủ điều kiện quy định 

4 

Đăng ký cho thuê, cho 

thuê lại quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất 

- Sổ địa chính 
- Hồ sơ thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê 

lại đã kiểm tra đủ điều kiện quy định 

5 

Xác lập hoặc thay đổi, 

chấm dứt quyền sử 

dụng hạn chế thửa đất 

liền kề 

- Sổ địa chính 

- Hồ sơ về việc xác lập hoặc thay đổi, chấm 

dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề; 

- Giấy chứng nhận đã xác nhận việc xác lập 

hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn 

chế thửa đất liền kề 

6 

Đăng ký thế chấp, xóa 

đăng ký thế chấp, đăng 

ký thay đổi nội dung thế 

chấp quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

- Sổ địa chính 

- Giấy chứng nhận đã xác nhận đăng ký thế 

chấp, xóa đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi 

nội dung thế chấp; 

- Hồ sơ thủ tục đăng ký thế chấp, xóa đăng 

ký thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế 

chấp đã kiểm tra đủ điều kiện quy định 

7 
Cấp lại, cấp đổi Giấy 

chứng nhận (trừ trường 
- Sổ địa chính 

- Giấy chứng nhận đã cấp lại; 

- Hồ sơ thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng 
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hợp quy định tại Điểm 8 

của Bảng này) 

nhận bị mất đã kiểm tra đủ điều kiện quy 

định 

8 

Trường hợp cấp đổi 

Giấy chứng nhận do đo 

đạc lại, dồn điền đổi 

thửa 

- Sổ địa chính; 

- Bản đồ địa chính 

và sổ mục kê đất 

đai 

- Giấy chứng nhận cấp đổi; 

- Hồ sơ thủ tục đăng ký cấp đổi Giấy chứng 

nhận bị mất đã kiểm tra đủ điều kiện quy 

định 

9 Nhà nước thu hồi đất 

- Bản đồ địa chính 

và sổ mục kê đất 

đai; 

- Sổ địa chính 

- Giấy chứng nhận thu hồi hoặc đã chỉnh lý 

diện tích thu hồi; 

- Hồ sơ thu hồi đất 

10 
Đính chính nội dung 

Giấy chứng nhận 
- Sổ địa chính 

- Giấy chứng nhận đã được đính chính; 

- Biên bản kiểm tra xác định nội dung sai sót 

trên Giấy chứng nhận đã cấp 

11 

Thu hồi Giấy chứng 

nhận đã cấp (trừ trường 

hợp Nhà nước thu hồi 

đất) 

- Bản đồ địa chính 

và sổ mục kê đất 

đai; 

- Sổ địa chính 

- Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có); 

- Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã 

cấp, quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp; 

- Hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi Giấy chứng 

nhận đã kiểm tra đủ điều kiện quy định 

12 

Thay đổi mục đích sử 

dụng đất hiện trạng mà 

chưa đăng ký biến động 

theo quy định 

- Bản đồ địa chính 

và sổ mục kê đất 

đai 

- Hồ sơ thanh tra, kiểm tra sử dụng đất hàng 

năm; 

- Tài liệu điều tra, kiểm kê đất đai đã được 

nghiệm thu công nhận 

13 

Thay đổi thông tin thửa 

đất do đo đạc lập bản đồ 

địa chính mà người sử 

dụng đất không cấp đổi 

Giấy chứng nhận 

- Sổ địa chính 
- Bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai đã 

được kiểm tra nghiệm thu 

Điều 26. Trình tự, thời gian cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính 
1. Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thường xuyên, kể cả đăng ký lần đầu và 

đăng ký biến động, được cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính như sau: 

a) Nơi đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính số gắn với quá 

trình thực hiện thủ tục đăng ký theo trình tự: 

- Cập nhật thông tin đăng ký và quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có) sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; 

- Cập nhật kết quả chỉnh lý bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất và sổ mục kê đất 

đai đối với trường hợp phải đo đạc địa chính; 

- Cập nhật kết quả kiểm tra hồ sơ sau khi hoàn thành kiểm tra theo thẩm quyền; 

- Cập nhật thông tin về thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất sau khi nhận được 

chứng từ nộp nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản của cơ quan thẩm quyền về việc ghi nợ hoặc 

miễn, giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định; 

- Quét và nhập bổ sung thông tin vào hồ sơ địa chính về Giấy chứng nhận đã ký cấp hoặc đã 

xác nhận thay đổi; trường hợp đăng ký lần đầu và không có nhu cầu hoặc không đủ điều kiện 

hoặc không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận thì nhập bổ sung thông tin theo quy định 

đối với trường hợp không cấp Giấy chứng nhận; 

- Kiểm tra việc cập nhật, chỉnh lý; trích xuất vào sổ địa chính và ký duyệt trang sổ địa chính đã 

lập hoặc chỉnh lý; 

b) Nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì thực hiện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính 

theo quy định như sau: 

2473



- Trường hợp đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc đăng ký biến động thì cập nhật, 

chỉnh lý hồ sơ địa chính và sao Giấy chứng nhận để lưu trước khi trao Giấy chứng nhận cho 

người được cấp; 

- Trường hợp đăng ký đất đai lần đầu mà không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận thì cập 

nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm 

quyền về trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận; 

- Trường hợp đăng ký đất đai lần đầu mà người sử dụng đất không có nhu cầu cấp Giấy chứng 

nhận, đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý thì cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi 

hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ theo thẩm quyền. 

2. Trường hợp thu hồi đất thì căn cứ vào hồ sơ thu hồi đất đã được thực hiện (đã bàn giao đất 

trên thực địa) để thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo trình tự như sau: 

a) Chỉnh lý bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính thửa đất và chỉnh lý sổ mục kê đất đối 

với trường hợp thu hồi một phần thửa đất theo diện tích đất đã bàn giao trên thực địa; 

b) Xác nhận việc thu hồi vào Giấy chứng nhận đã cấp để lưu; trường hợp thu hồi một phần thửa 

đất thì quét hoặc sao Giấy chứng nhận đã xác nhận thu hồi đất để lưu; 

c) Cập nhật, chỉnh lý sổ địa chính. Nơi đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì kiểm tra việc 

cập nhật thông tin; trích xuất vào sổ địa chính và ký duyệt trang sổ địa chính đã chỉnh lý. 

3. Trường hợp được giao đất, cho thuê đất (kể cả thông qua đấu giá quyền sử dụng đất) thì cập 

nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi đã bàn giao đất trên thực địa theo trình tự: 

a) Kiểm tra, chỉnh lý bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính thửa đất và sổ mục kê đất đai 

cho thống nhất với hiện trạng bàn giao đất trên thực địa; 

b) Cập nhật thông tin đăng ký từ hồ sơ giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất đã 

thực hiện vào sổ địa chính; 

c) Quét hoặc sao và nhập bổ sung thông tin vào hồ sơ địa chính về Giấy chứng nhận đã ký để 

lưu trước khi trao cho người được cấp; 

d) Kiểm tra việc cập nhật thông tin, trích xuất vào sổ địa chính và ký duyệt trang sổ địa chính 

đã lập đối với nơi đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. 

4. Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất thì thực hiện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính 

gắn với quá trình thực hiện thủ tục theo trình tự: 

a) Cập nhật thông tin về tình trạng mất Giấy chứng nhận vào sổ địa chính sau khi tiếp nhận đơn 

đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận bị mất; 

b) Quét hoặc sao và nhập bổ sung thông tin vào hồ sơ địa chính về quyết định hủy Giấy chứng 

nhận bị mất và cấp lại Giấy chứng nhận trước khi trao cho người được cấp; 

c) Kiểm tra việc cập nhật thông tin, trích xuất vào sổ địa chính và ký duyệt trang sổ địa chính 

đã chỉnh lý đối với nơi đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. 

5. Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc đính chính Giấy chứng nhận đã cấp thì cập nhật, 

chỉnh lý hồ sơ địa chính theo trình tự: 

a) Nơi đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì thực hiện cập nhật, chỉnh lý vào hồ sơ địa chính 

gắn với quá trình thực hiện thủ tục theo trình tự: 

- Nhập thông tin đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc đính chính Giấy chứng nhận; quét 

Giấy chứng nhận đã cấp sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp chưa quét; 

- Nhập kết quả kiểm tra hồ sơ sau khi hoàn thành kiểm tra theo thẩm quyền; 

- Quét và nhập bổ sung thông tin cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận đã được đính 

chính trước khi trao cho người được cấp; 

- Kiểm tra việc cập nhật thông tin, trích xuất vào sổ địa chính và ký duyệt trang sổ địa chính đã 

lập đối với nơi đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; 

b) Nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì thực hiện các công việc quy định tại Điểm a 

Khoản này sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc đính 

chính vào Giấy chứng nhận trước khi trao cho người được cấp. 
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6. Việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với trường hợp quy định tại các Khoản 1, 3, 4 và 

5 Điều này phải hoàn thành trước khi trao Giấy chứng nhận cho người được cấp và trong thời 

gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày ký cấp Giấy chứng nhận hoặc ngày xác nhận thay 

đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc ngày hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ đăng ký đối với 

trường hợp không có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký đất được giao quản lý; đối 

với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này phải hoàn thành trong thời gian không quá 05 

ngày làm việc kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa. 

Điều 27. Đồng bộ hóa dữ liệu hồ sơ địa chính ở các cấp 
1. Địa phương lập hồ sơ địa chính dạng số thì việc đồng bộ hóa dữ liệu của hồ sơ địa chính ở 

các cấp được thực hiện gắn với đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 

Sau khi cập nhật đồng bộ cơ sở dữ liệu địa chính đã tiếp nhận, cơ quan đăng ký đất đai phải 

thực hiện việc chiết xuất vào hồ sơ địa chính dạng số các dữ liệu đăng ký lần đầu bổ sung; dữ 

liệu đăng ký biến động từ cơ sở dữ liệu địa chính đã được cập nhật. 

2. Đồng bộ hóa dữ liệu của bản sao hồ sơ địa chính của cấp xã được thực hiện theo quy định 

như sau: 

a) Đối với đơn vị hành chính cấp xã sử dụng trực tiếp hồ sơ địa chính dạng số thông qua bằng 

đường truyền kết nối với cơ sở dữ liệu địa chính của tỉnh, huyện thì công chức địa chính cấp xã 

không phải thực hiện việc đồng bộ hóa dữ liệu. 

Trường hợp địa phương đã lập hồ sơ địa chính dạng số nhưng đơn vị hành chính cấp xã chưa 

khai thác sử dụng trực tiếp hồ sơ địa chính dạng số từ cơ sở dữ liệu địa chính của tỉnh, huyện 

thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp 

huyện thực hiện định kỳ việc chiết xuất, sao vào thiết bị nhớ các dữ liệu mới cập nhật, chỉnh lý 

trong kỳ gửi cho công chức địa chính cấp xã để cập nhật vào bản sao hồ sơ địa chính dạng số 

của xã. 

Thời gian định kỳ thực hiện việc chiết xuất, gửi dữ liệu cho cấp xã do Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện quy định cho phù hợp 

điều kiện từng xã nhưng không quá 15 ngày một lần. 

Công chức địa chính cấp xã phải thực hiện việc nhập dữ liệu mới cập nhật, chỉnh lý trong kỳ do 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện 

gửi đến vào bản sao hồ sơ địa chính dạng số của xã trong thời gian không quá 02 ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận để quản lý, sử dụng; 

b) Đối với những đơn vị hành chính cấp xã còn sử dụng hồ sơ địa chính dạng giấy thì trong 

thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với 

trường hợp biến động đã giải quyết, cơ quan đăng ký đất đai phải gửi thông báo cho công chức 

địa chính cấp xã cập nhật, chỉnh lý bản sao hồ sơ địa chính. 

Sau khi nhận được thông báo cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, công chức địa chính cấp xã 

thực hiện việc cập nhật chỉnh lý vào bản sao hồ sơ địa chính đang quản lý để sử dụng trong thời 

hạn không quá 03 ngày làm việc. 

Chương VI 

QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH 

Điều 28. Kiểm tra việc lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính 
1. Kiểm tra hồ sơ địa chính bao gồm: 

a) Kiểm tra sau khi xây dựng ban đầu trước khi đưa vào sử dụng; 

b) Kiểm tra trong quá trình cập nhật, chỉnh lý biến động. 

2. Nội dung kiểm tra hồ sơ địa chính bao gồm: 

a) Kiểm tra hình thức trình bày tài liệu hồ sơ địa chính; 

b) Kiểm tra tính thống nhất của từng thông tin giữa các tài liệu bao gồm: 
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- Sự thống nhất của thông tin số hiệu thửa, diện tích, loại đất giữa tài liệu đo đạc sử dụng để 

đăng ký và sổ mục kê đất đai; 

- Sự thống nhất của thông tin mục đích sử dụng đất theo quy hoạch giữa sổ mục kê đất đai với 

bản đồ quy hoạch sử dụng đất; 

- Sự thống nhất của thông tin số hiệu thửa, diện tích, loại đất giữa sổ địa chính và sổ mục kê đất 

đai; 

- Sự thống nhất của các thông tin đăng ký lần đầu giữa sổ địa chính với hồ sơ thủ tục đăng ký 

đất đai, tài sản gắn liền với đất và bản lưu Giấy chứng nhận hoặc bản quét Giấy chứng nhận lưu 

trong cơ sở dữ liệu địa chính (nếu có); 

- Sự thống nhất của các thông tin đăng ký biến động giữa hồ sơ thủ tục đăng ký biến động với 

sổ địa chính, bản lưu (hoặc bản quét) Giấy chứng nhận, tài liệu đo đạc sử dụng, sổ mục kê đất 

đai; 

- Sự thống nhất của việc chỉnh lý ranh giới, diện tích thửa đất giữa hồ sơ thủ tục đăng ký biến 

động đất đai với bản đồ địa chính (hoặc tài liệu đo đạc khác đã sử dụng để đăng ký); 

c) Kiểm tra tính đầy đủ nội dung của từng tài liệu hồ sơ bao gồm: 

- Kiểm tra số lượng thửa đất đã vào sổ mục kê đất đai; 

- Kiểm tra số lượng hồ sơ thủ tục đăng ký ban đầu, hồ sơ thủ tục đăng ký biến động về đất đai, 

tài sản gắn liền với đất đã được cập nhật, chỉnh lý vào sổ địa chính; 

- Kiểm tra số lượng bản quét của Giấy chứng nhận và các giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lưu trong cơ sở dữ liệu địa chính so với số lượng giấy tờ 

cùng loại hiện có; 

d) Nội dung kiểm tra việc đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai thực hiện theo 

quy định về bản đồ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Trách nhiệm và mức độ kiểm tra hồ sơ địa chính quy định như sau: 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, nghiệm thu chất lượng hồ sơ địa chính được lập ban 

đầu trước khi đưa vào sử dụng trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản này. 

Mức độ kiểm tra thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra, thẩm 

định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính; 

b) Cơ quan đăng ký đất đai có trách nhiệm: 

- Kiểm tra việc đo đạc chỉnh lý, chia tách thửa đất trên bản đồ địa chính; kiểm tra bản trích đo 

địa chính thửa đất hoặc các loại bản đồ khác hiện có dạng giấy, dạng số đối với nơi chưa có 

bản đồ địa chính trước khi sử dụng để đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp 

thuộc thẩm quyền; 

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính dạng số đã thực hiện. 

Địa phương chưa xây dựng hồ sơ địa chính dạng số thì tổ chức kiểm tra thường xuyên việc cập 

nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với tất cả các trường hợp đã đăng ký; 

c) Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh có trách 

nhiệm kiểm tra định kỳ việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính do Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện. Mức độ kiểm tra 

tối thiểu là 20% số trường hợp đã cập nhật, chỉnh lý; 

d) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp 

huyện có trách nhiệm kiểm tra tối thiểu 6 tháng một lần việc cập nhật, chỉnh lý bản sao hồ sơ 

địa chính do công chức địa chính cấp xã thực hiện. 

Điều 29. Phân cấp quản lý hồ sơ địa chính 
1. Quản lý hồ sơ địa chính dạng số: 

a) Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh chịu trách 

nhiệm quản lý hồ sơ địa chính dạng số của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

b) Đối với huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính mà chưa 

kết nối với cơ sở dữ liệu địa chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Chi nhánh 
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Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chịu trách 

nhiệm quản lý hồ sơ địa chính dạng số của địa phương. 

2. Phân cấp quản lý hồ sơ địa chính dạng giấy: 

a) Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý các 

tài liệu gồm: 

- Bản lưu Giấy chứng nhận; sổ cấp Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân 

nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại 

giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; 

- Hệ thống hồ sơ thủ tục đăng ký của các đối tượng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, thực hiện đăng 

ký đất đai; 

- Bản đồ địa chính và các loại bản đồ, tài liệu đo đạc khác đang sử dụng để đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận; 

- Hệ thống sổ địa chính đang sử dụng, được lập cho các đối tượng đăng ký thuộc thẩm quyền; 

- Hồ sơ địa chính đã lập qua các thời kỳ không sử dụng thường xuyên trong quản lý đất đai; 

b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp 

huyện quản lý các tài liệu gồm: 

- Bản lưu Giấy chứng nhận; sổ cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; 

- Hệ thống hồ sơ thủ tục đăng ký của các đối tượng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, thực hiện đăng 

ký đất đai; 

- Bản đồ địa chính và các loại bản đồ, tài liệu đo đạc khác sử dụng trong đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận; 

- Sổ địa chính được lập cho các đối tượng thuộc thẩm quyền đăng ký và sổ mục kê đất đai đang 

sử dụng trong quản lý đất đai đối với nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; 

c) Ủy ban nhân dân cấp xã (trực tiếp là công chức địa chính) quản lý bản sao bản đồ địa chính, 

sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ tiếp nhận và trả kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp 

nộp hồ sơ đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 

3) Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã 

chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cho việc bảo quản hồ sơ địa chính thuộc thẩm quyền 

quản lý của địa phương theo phân cấp. 

Điều 30. Bảo quản hồ sơ địa chính 
1. Hồ sơ địa chính dạng số được quản lý, bảo đảm an toàn cùng với việc quản lý bảo đảm an 

toàn cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai. 

2. Hồ sơ địa chính dạng giấy được bảo quản theo quy định như sau: 

a) Hồ sơ địa chính được phân nhóm tài liệu để bảo quản bao gồm: 

- Bản đồ địa chính; bản trích đo địa chính thửa đất; tài liệu đo đạc khác sử dụng để đăng ký đất 

đai; 

- Bản lưu Giấy chứng nhận; 

- Hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; 

- Sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ cấp Giấy chứng nhận; 

- Các tài liệu khác; 

b) Hệ thống hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định tại Khoản 2 Điều 23 

của Thông tư này được sắp xếp và đánh số thứ tự theo thứ tự thời gian ghi vào sổ địa chính của 

hồ sơ thủ tục đăng ký lần đầu; số thứ tự hồ sơ gồm 06 chữ số và được đánh tiếp theo số thứ tự 

của các hồ sơ đã lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Thời hạn bảo quản hồ sơ địa chính được quy định như sau: 
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a) Bảo quản vĩnh viễn đối với các hồ sơ địa chính dạng số và thiết bị nhớ chứa hồ sơ địa chính 

số; các tài liệu dạng giấy đã lập bao gồm: Tài liệu đo đạc địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất 

đai, sổ cấp Giấy chứng nhận, bản lưu Giấy chứng nhận; hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất quy định tại Điều 23 của Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại Điểm b 

Khoản này; 

b) Bảo quản trong thời hạn 5 năm đối với hồ sơ thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại, đăng ký 

thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã đăng ký xóa cho 

thuê, cho thuê lại, xóa thế chấp; giấy tờ thông báo công khai kết quả thẩm tra hồ sơ thủ tục 

đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và các giấy 

tờ khác kèm theo. 

4. Việc quản lý, bảo đảm an toàn cho hồ sơ địa chính dạng giấy và thiết bị nhớ được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về lưu trữ quốc gia. 

Điều 31. Bảo mật hồ sơ địa chính 
1. Dữ liệu địa chính cần bảo mật gồm: 

- Thông tin về người sử dụng đất và thông tin thuộc tính thửa đất của các đơn vị quốc phòng, 

an ninh; 

- Thông tin về cá nhân của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người đó 

có yêu cầu bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật; 

- Các thông tin khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. 

2. Các tài liệu hồ sơ địa chính có chứa thông tin cần bảo mật quy định tại Khoản 1 Điều này 

được quản lý theo chế độ mật. 

3. Việc quản lý, vận chuyển, giao nhận, truyền dẫn các tài liệu, dữ liệu hồ sơ địa chính có chứa 

thông tin mật và việc in, sao, chụp, khai thác, cung cấp thông tin mật từ các tài liệu hồ sơ địa 

chính phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. 

4. Cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin và các cơ quan có liên quan đến việc khai thác, 

sử dụng thông tin phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao có trách nhiệm quản lý, bảo 

mật thông tin của hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật. 

Điều 32. Bàn giao hồ sơ địa chính 
1. Việc bàn giao hồ sơ địa chính giữa các đơn vị, giữa các cấp để sử dụng phải được thể hiện 

bằng biên bản. 

2. Hồ sơ địa chính đã xây dựng được bàn giao sau khi kiểm tra, nghiệm thu theo quy định. 

Trường hợp bàn giao sản phẩm theo từng công đoạn hoặc theo tiến độ thực hiện dự án thì thực 

hiện theo thỏa thuận bằng văn bản giữa chủ đầu tư và đơn vị thực hiện. 

3. Cơ quan chủ trì bàn giao hồ sơ địa chính quy định như sau: 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì việc bàn giao hồ sơ địa chính giữa đơn vị tư vấn xây 

dựng hồ sơ địa chính với Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 

đất cấp tỉnh; giữa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và Văn phòng đăng ký quyền 

sử dụng đất cấp huyện; giữa các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong trường 

hợp có điều chuyển, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính giữa các huyện; giữa Văn phòng 

đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và Văn phòng đăng ký đất đai; 

b) Văn phòng đăng ký đất đai chủ trì việc bàn giao hồ sơ địa chính cho Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai; giữa các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; 

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì việc bàn giao bản sao hồ sơ địa chính giữa Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện với 

Ủy ban nhân dân cấp xã; giữa các xã do điều chuyển, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính 

cấp xã thuộc cùng một đơn vị hành chính cấp huyện; 

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chủ trì bàn giao bản sao hồ sơ địa chính khi 

thay đổi công chức địa chính cấp xã. 
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Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 33. Thực hiện chuyển tiếp 
1. Địa phương đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì tiếp tục sử dụng và có kế hoạch, thực 

hiện việc chuẩn hóa nội dung dữ liệu, bổ sung hoặc chuyển đổi tài liệu của hồ sơ địa chính 

dạng số thống nhất theo quy định tại Thông tư này. 

2. Địa phương đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai mà chưa được Chủ đầu tư nghiệm 

thu thì phải xây dựng hồ sơ địa chính dạng số theo quy định tại Thông tư này. 

3. Địa phương đang triển khai xây dựng hồ sơ địa chính dạng giấy thì phải thực hiện theo quy 

định tại Thông tư này, trừ các tài liệu đã lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

4. Địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì được tiếp tục sử dụng sổ mục kê đất 

đai, sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai, sổ cấp Giấy chứng nhận dạng giấy đã lập trước 

ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành để cập nhật, chỉnh lý biến động thường xuyên theo quy 

định đối với từng loại sổ và hướng dẫn bổ sung ban hành kèm theo Thông tư này. 

5. Trường hợp đã nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện mà không phải nộp lại hồ sơ theo quy 

định tại Thông tư này. 

627. Đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đã in, viết để cấp; cấp lại; cấp đổi cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất khi thực hiện quyền hoặc đăng ký biến động khác trước ngày Văn phòng đăng ký đất 

đai hoạt động theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng chưa trao cho người sử 

dụng đất thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm in lại Giấy chứng nhận mới thay thế 

cho Giấy chứng nhận đã in, viết với nội dung cơ quan có thẩm quyền ký cấp Giấy chứng nhận 

được thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm in giấy mới, các nội dung khác được 

giữ nguyên như trên Giấy chứng nhận đã in, viết; người sử dụng đất không phải làm lại hồ sơ 

cấp, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm ký cấp Giấy 

chứng nhận hoặc trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận phù hợp với 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện rà soát, báo cáo số lượng, danh sách Giấy chứng nhận đã in, viết để cấp, cấp 

lại, cấp đổi cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi thực hiện quyền 

hoặc đăng ký biến động khác trước ngày Văn phòng đăng ký đất đai hoạt động trước khi thực 

hiện việc in lại Giấy chứng nhận mới theo quy định tại Khoản này. 

Điều 34. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2014. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính. 

Điều 35. Tổ chức thực hiện 
1. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phổ biến, chỉ đạo và 

bố trí kinh phí để thực hiện Thông tư này tại địa phương. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, hướng 

dẫn trong quá trình thực hiện Thông tư này tại địa phương và báo cáo tình hình, kết quả thực 

hiện theo định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) về Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét giải quyết./. 
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 XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

Trần Hồng Hà 

 
1 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2015 có căn cứ ban 

hành như sau: 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ 

trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ. 

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai Căn cứ Luật đất đai ngày 

29 tháng 11 năm 2013 có căn cứ như sau: 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng 

dẫn thi hành Luật đất đai. 

2 Sửa đổi cụm từ “04/ĐK” thành “04a/ĐK” theo quy định tại khoản 19 Điều 7 Thông tư số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 

12 năm 2017. 
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3 Khoản này được sửa đổi,bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 

2017. 

4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 

2017. 

5 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 

2017. 

6 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 

2017. 

7 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 

2017. 

8 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 

2017. 

9 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2017. 

10 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 

2017. 

11 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 
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tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 

2017. 

12 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 

2017. 

13 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 

2017. 

14 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 

2017. 

15 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 

2017. 

16 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 7 Thông tư số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 

12 năm 2017. 

17 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 7 Thông tư số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 

12 năm 2017. 

18 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 7 Thông tư số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 

12 năm 2017. 

19 Khoản này đã được bổ sung tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 

tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều 
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của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực 

kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2015. 

20 Khoản này đã được bổ sung tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 

tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực 

kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2015. 

21 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT -

BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 

2017. 

22 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 7 Thông tư số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 

12 năm 2017. 

23 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 7 Thông tư số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 

12 năm 2017. 

24 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 14 Điều 7 Thông tư số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 

12 năm 2017. 

25 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 15 Điều 7 Thông tư số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 

12 năm 2017. 

26 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 7 Thông tư số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 

12 năm 2017. 

27 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 

2017. 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 06/VBHN-BTNMT Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2014/NĐ-CP VÀ NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 44/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ 

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2015, được sửa đổi, bổ 

sung bởi: 

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng 

Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ- CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ..1 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định việc quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có 

mặt nước ven biển; việc sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty, chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập doanh nghiệp; việc xử lý đối với một số trường hợp liên quan đến giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bản đồ địa chính, thống kê, kiểm kê 

đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giá đất. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường các cấp, Văn

phòng đăng ký đất đai, công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn. 

2. Người sử dụng đất, người được Nhà nước giao quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với

đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Chương II 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT BÃI BỒI VEN SÔNG, ĐẤT BÃI BỒI VEN BIỂN, ĐẤT CÓ 

MẶT NƯỚC VEN BIỂN 

Điều 3. Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đối với đất bãi bồi ven sông, đất bãi 

bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển 
1. Đối với các địa phương mà quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thể hiện nội dung sử dụng

đối với đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 2484



thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) có trách nhiệm tổ chức 

việc rà soát để điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là 

cấp tỉnh); quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện) có biển phải thể 

hiện nội dung sử dụng đối với đất có mặt nước ven biển theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Điều 4. Giao, cho thuê đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển 
1. Đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển chưa sử dụng được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm 

quyền giao, cho thuê; đất có mặt nước ven biển chưa sử dụng được Ủy ban nhân dân cấp có 

thẩm quyền cho thuê để sử dụng vào mục đích nào thì chế độ sử dụng đất được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về đất đai đối với mục đích đó. 

2. Việc cho thuê đất có mặt nước ven biển thực hiện theo quy định tại Điều 52 và Điều 58 của 

Luật Đất đai, Điều 13 và Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP). 

3. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho thuê đất, thu hồi đất có mặt nước ven 

biển theo quy định tại Điều 59 của Luật Đất đai. Trường hợp dự án đầu tư sử dụng mặt nước 

biển trong khu vực biển từ 03 hải lý trở ra tính từ đường mép nước biển thấp nhất tính trung 

bình nhiều năm thì thẩm quyền cho thuê mặt biển thực hiện theo quy định của pháp luật về 

biển. 

Điều 5. Thời hạn cho thuê đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven 

biển 
1. Thời hạn cho thuê đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển do cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất quyết định căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của 

người thuê đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin thuê đất nhưng phải đảm bảo phù hợp với 

tiến độ thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất của địa phương và quy hoạch ngành có liên quan (nếu có) đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt. 

2. Thời hạn cho thuê đất quy định tại Khoản 1 Điều này không quá 50 năm. Đối với dự án có 

vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì 

thời hạn cho thuê đất không quá 70 năm. 

3. Khi hết thời hạn thuê đất, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà 

nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn thuê đất quy định tại Khoản 2 

Điều này. 

Điều 6. Đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển đã sử dụng 

vào mục đích nông nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 
1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được tiếp tục sử dụng đất bãi bồi ven 

sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển trong thời hạn giao đất còn lại đối với đất 

được giao theo phương án giao đất của địa phương khi thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 27 

tháng 9 năm 1993 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ 

gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp; Nghị định số 

02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất lâm 

nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; 

Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn 

định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia 

đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 

1999 của Chính phủ về việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá 
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nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 

29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 

Khi hết thời hạn giao đất, nếu người sử dụng đất có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo 

hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất. 

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt 

nước ven biển để sử dụng vào mục đích nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại 

Khoản 1 Điều này thì thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Được tiếp tục sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển trong thời hạn giao đất còn 

lại đối với trường hợp được Nhà nước giao đất. 

Khi hết thời hạn giao đất, nếu người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng mà việc sử dụng 

đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất; 

b) Được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại đối với đất bãi bồi ven sông, đất 

bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, được thừa 

kế quyền sử dụng đất từ đất có nguồn gốc do được Nhà nước giao đất; phải chuyển sang thuê 

đất kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đối với phần diện tích đất vượt hạn mức nhận chuyển 

quyền sử dụng đất nông nghiệp. 

3. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất bãi bồi ven 

sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển thực hiện theo quy định như sau: 

a) Được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn thuê đất còn lại; 

b) Khi hết thời hạn thuê đất, nếu người sử dụng đất có nhu cầu sử dụng mà việc sử dụng đất 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt và không vi phạm pháp luật về đất đai thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất. 

4. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven 

biển, đất có mặt nước ven biển do tự khai hoang mà chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất 

thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cho thuê đất. 

Điều 7. Lập hồ sơ quản lý đất có mặt nước ven biển 
Việc lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với đất có mặt nước ven biển thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính (sau đây gọi là Thông tư số 

24/2014/TT-BTNMT). Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm lập hồ sơ địa chính đối với 

đất có mặt nước ven biển. 

Chương III 

VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY, CHIA, 

TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP 

Điều 8.2 Việc sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty, chuyển doanh nghiệp tư 

nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 
Trường hợp chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần hoặc chuyển từ 

công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn, từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển từ công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 

chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, trừ trường hợp cổ phần 

hóa doanh nghiệp nhà nước thì việc sử dụng đất được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp mà không thay đổi mục đích sử dụng đất thì xử lý như 

sau: 

a) Trường hợp doanh nghiệp trước khi chuyển đổi đã được Nhà nước giao đất không thu tiền 

sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, 

được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử 
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dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả có nguồn từ ngân 

sách nhà nước thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 

giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp sau khi chuyển đổi theo quy định của pháp luật về 

đất đai. 

Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp sau khi 

chuyển đổi; 

b) Trường hợp doanh nghiệp trước khi chuyển đổi đã được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê 

đất hàng năm hoặc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê 

đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn từ ngân sách nhà 

nước thì doanh nghiệp sau khi chuyển đổi có trách nhiệm đăng ký biến động đất đai, tài sản 

gắn liền với đất theo thủ tục quy định tại Điều 85 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; ký lại hợp 

đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuê đất mà không phải ban 

hành lại quyết định cho thuê đất. 

Giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp sau khi chuyển đổi thuê đất 

trả tiền thuê hàng năm là giá đất đã quyết đị nh để tính tiền thuê đất đối với doanh nghiệp 

trước khi chuyển đổi nếu thời điểm chuyển đổi công ty thuộc chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê 

đất và phải xác định lại theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất và mặt nước (sau đây gọi là Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP) khi hết chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất. 

2. Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng đất thì 

thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đồng thời với thủ tục giao đất, 

cho thuê đất hoặc thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định tại 

Khoản 1 Điều này. 

Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 9. Việc sử dụng đất đối với trường hợp chia, tách doanh nghiệp 
Trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng đất thực hiện chia, tách doanh nghiệp theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp thì việc sử dụng đất được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Quyết định chia, tách doanh nghiệp phải xác định rõ từng doanh nghiệp được sử dụng đất 

sau khi chia, tách; quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của từng doanh nghiệp sau khi chia, tách. 

Trường hợp việc phân chia quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách dẫn đến 

việc chia, tách thửa đất thì việc chia, tách thửa đất đó phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; quy hoạch điểm dân cư nông thôn; quy hoạch 

nông thôn mới. 

2. Đối với trường hợp chia, tách doanh nghiệp mà có phân chia quyền sử dụng đất cho các 

doanh nghiệp sau khi chia, tách và không thay đổi mục đích sử dụng đất thì xử lý như sau: 

a) Trường hợp công ty bị chia, tách đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc 

được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, Nhà nước giao đất 

có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã 

nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả có nguồn từ ngân sách nhà nước thì Sở Tài 

nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất của công ty bị 

chia, tách để giao đất, cho thuê đất đối với công ty sau khi chia, tách theo quy định của pháp 

luật về đất đai. 

Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định tại thời điểm Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với công ty sau khi chia, tách; 
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b) Trường hợp công ty bị chia, tách đã được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm 

hoặc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho 

cả thời gian thuê, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, 

tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn từ ngân sách nhà nước thì công ty 

sử dụng đất sau khi chia, tách được kế thừa các quyền, nghĩa vụ liên quan đến quyền sử dụng 

đất của công ty bị chia, tách và có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài 

sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 85 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; ký lại hợp 

đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuê đất mà không phải ban 

hành lại quyết định cho thuê đất. 

Giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp công ty sau khi chia, tách thuê đất trả tiền 

thuê hàng năm là giá đất đã xác định để tính tiền thuê đất đối với doanh nghiệp bị chia, tách 

nếu thời điểm chia, tách doanh nghiệp thuộc chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất và phải xác 

định lại theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP khi hết chu kỳ 05 năm ổn định tiền 

thuê đất. 

3. Trường hợp chia, tách doanh nghiệp đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng đất thì 

thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đồng thời với thủ tục thu hồi đất, 

giao đất, cho thuê đất, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định tại Khoản 2 

Điều này. 

Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

Điều 10. Việc sử dụng đất đối với trường hợp hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp 
1. Trường hợp công ty bị hợp nhất hoặc công ty bị sáp nhập đã được Nhà nước giao đất không 

thu tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian 

thuê, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả có nguồn từ ngân 

sách nhà nước thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi đất của 

công ty bị hợp nhất hoặc công ty bị sáp nhập để giao đất, cho thuê đất đối với công ty hợp nhất 

hoặc công ty nhận sáp nhập. 

Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

xác định tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. 

2. Trường hợp công ty bị hợp nhất hoặc công ty bị sáp nhập đã được Nhà nước cho thuê đất thu 

tiền thuê đất hàng năm hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước cho thuê đất thu 

tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất đã nộp, tiền nhận chuyển quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn từ ngân 

sách nhà nước thì công ty hợp nhất hoặc công ty nhận sáp nhập có trách nhiệm đăng ký biến 

động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo thủ tục quy định tại Điều 85 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP; ký lại hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp 

thuê đất mà không phải ban hành lại quyết định cho thuê đất. 

Giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp công ty hợp nhất hoặc công ty nhận sáp 

nhập thuê đất trả tiền thuê hàng năm là giá đất đã xác định để tính tiền thuê đất đối với công ty 

trước khi hợp nhất hoặc sáp nhập nếu thời điểm hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thuộc chu kỳ 

05 năm ổn định tiền thuê đất và phải xác định lại theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-

CP khi hết chu kỳ 05 năm ổn định tiền thuê đất. 

3. Trường hợp hợp nhất hoặc sáp nhập doanh nghiệp đồng thời với việc chuyển mục đích sử 

dụng đất thì thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đồng thời với thủ tục 

thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất hoặc thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với 

đất quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 
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Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thì giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

Chương IV 

QUY ĐỊNH XỬ LÝ ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP LIÊN QUAN ĐẾN GIAO ĐẤT, 

CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CẤP 

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI 

SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT 

ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, GIÁ ĐẤT 

Điều 11. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất 
1.3 Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm: 

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng 

nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi 

gia súc, gia cầm và các loại động v ật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho 

mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; 

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm; 

c) Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm; 

d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; 

đ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải 

là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất 

thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự 

nghiệp . 

2. Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm 

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở 

(sau đây gọi chu ng là Giấy chứng nhận). 

3. Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền như sau: 

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 

60 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; 

b) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường 

hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng 

nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); trao Giấy 

chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp 

nộp hồ sơ tại cấp xã. 

Điều 12. Việc lồng ghép thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận 
Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

công trình xây dựng mà phải thực hiện việc đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất 

thì thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định 

nhưng không quá tổng thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận và thủ tục đăng ký 

biến động quy định tại Điểm i và Điểm p Khoản 2 Điều 61 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. 

Điều 13. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định tại 

Điểm b Khoản 1 Điều 169 của Luật Đất đai và Điều 39 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 2489



1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất. 

Trường hợp chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì đề nghị 

Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của 

người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất. 

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện việc 

chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây: 

a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp 

phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; 

b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định. 

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử 

dụng đất; 

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng 

nhận cho người sử dụng đất. 

3. Hồ sơ thực hiện thủ tục quy định tại Khoản 1 Điều này, gồm: 

a) Văn bản về chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật; 

b) Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất của 

một phần thửa đất; 

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

Điều 14. Quy định bổ sung về nộp hồ sơ, thủ tục khi đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
1. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với 

trường hợp hộ gia đình chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân, 

bao gồm: 

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm 

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

c) Văn bản của các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý đưa quyền sử dụng đất của 

hộ gia đình vào doanh nghiệp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp 

luật. 

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận bị mất của cộng đồng dân cư được 

thực hiện như trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất đối với hộ gia đình, cá nhân quy định 

tại Khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 

3. Trường hợp chuyển đổi công ty, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, tổ chức thì 

người chịu trách nhiệm nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất là người 

sử dụng đất sau khi chuyển đổi công ty, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. 

4. Đối với giao dịch về quyền sử dụng đất được đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 

đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì thời điểm có hiệu lực của việc đăng ký là thời điểm có 

ghi ngày tháng năm sớm nhất thể hiện trong văn bản có ghi thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ 

hoặc trong sổ địa chính hoặc sổ theo dõi biến động đất đai. 

5. Người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật 

về dân sự quy định tại Khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện 

việc ký hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất khi đã được các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý bằng văn bản và văn bản 

đó đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. 

6. Trường hợp Giấy chứng nhận đã in, viết hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền ký trước ngày 

01 tháng 7 năm 2014 mà người sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 

ghi nợ hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định thì Văn phòng đăng ký đất đai 
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có trách nhiệm thể hiện nội dung ghi nợ, miễn, giảm nghĩa vụ tài chính vào Giấy chứng nhận 

theo quy định tại Điều 13 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT). 

Điều 15. Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho 

người sử dụng đất 
Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử 

dụng đất quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 100 của Luật Đất đai bao gồm: 

1. Bằng khoán điền thổ. 

2. Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ 

cũ. 

3. Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có 

chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ. 

4. Bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ 

chứng nhận. 

5. Giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế 

độ cũ cấp. 

6. Bản án của cơ quan Tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành. 

7. Các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất ở nay được Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh nơi có đất ở công nhận. 

Điều 16. Cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất 
Trường hợp Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài 

sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp lại thì việc cấp lại Trang bổ sung thực hiện theo quy định 

tại Điều 77 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP; Văn phòng đăng ký đất đai ghi “Trang bổ sung này thay thế cho Trang bổ 

sung số… (ghi số thứ tự của Trang bổ sung bị mất)” vào dòng đầu tiên của Trang bổ sung cấp 

lại. 

Điều 17. Xác định thời hạn sử dụng đất 
1. Trường hợp tổ chức trong nước đang sử dụng đất quy định tại Khoản 2 Điều 25 của Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP mà tổ chức đó không có giấy tờ về việc giao đất, cho thuê đất, giấy tờ 

về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điều 126 của Luật 

Đất đai và được tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận. 

2. Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất được tính từ 

thời điểm có hiệu lực của quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. 

3.4 Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp trước đây xác định thời hạn sử dụng đất nông nghiệp 

là lâu dài thì khi cấp đổi Giấy chứng nhận phải xác định lại thời hạn sử dụng đất theo quy định 

của Luật đất đai năm 2013. 

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT 
1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 19 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT như sau: 

 “b) Trường hợp đính chính nội dung sai sót vào Giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan có thẩm 

quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 105 của Luật Đất đai và Điều 37 của Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP thực hiện. Trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo 

quy định tại Điều 37 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thực hiện.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 24 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT như sau: 
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 “5. Việc cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 theo quy định tại Điều 23 của 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau: 

a) Làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với người giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật; 

b) Xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể và chỉ cấp Giấy chứng nhận đối với 

trường hợp đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, 

quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phải thực hiện 

nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trường hợp giao đất làm nhà ở thì chỉ cấp Giấy 

chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân không có đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, 

phường, thị trấn nơi có đất ở được giao không đúng thẩm quyền.” 

Điều 19. Sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT như sau: 

1. Sửa đổi đoạn dẫn Khoản 6 Điều 9 như sau: 

 “6. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy 

tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi do xác định lại diện 

tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; 

thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, 

cấp Giấy chứng nhận gồm có:” 

2. Bổ sung Khoản 5 và Khoản 6 vào Điều 11 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT như sau: 

 “5. Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai đã trang bị máy quét (scan) thì việc nộp hồ sơ khi 

thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Người làm thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu xuất trình bản chính các giấy tờ về 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 100 của Luật 

Đất đai và các Điều 18, 31, 32, 33, 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có) để quét 

(scan) trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai. 

Chi phí cho việc quét (scan) các giấy tờ nêu trên do người làm thủ tục đăng ký đất đai, cấp 

Giấy chứng nhận chi trả theo mức thu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sau khi được 

Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; 

b) Văn phòng đăng ký đất đai đóng dấu xác nhận “Đã cấp Giấy chứng nhận” vào bản chính 

giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trả bản chính giấy tờ cho 

người làm thủ tục khi trao Giấy chứng nhận. 

Trường hợp giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất còn giá trị để 

cấp Giấy chứng nhận (như giấy tờ thừa kế cho nhiều người mà mới cấp Giấy chứng nhận cho 

một hoặc một số người và còn một hoặc một số người chưa cấp Giấy chứng nhận,…) thì sau 

mỗi lần cấp Giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký đất đai đóng dấu xác nhận “Đã cấp Giấy 

chứng nhận cho … (ghi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được 

cấp Giấy chứng nhận)”; khi giấy tờ đã hết giá trị để cấp Giấy chứng nhận (đã cấp Giấy chứng 

nhận cho tất cả người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được nhận quyền thể hiện 

trên giấy tờ) thì đóng dấu xác nhận “Đã cấp Giấy chứng nhận”. 

6. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, việc nộp hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được 

thực hiện thống nhất theo hình thức quy định tại Khoản 5 Điều này.” 

3. Sửa đổi cụm từ “Người nộp hồ sơ” thành cụm từ “Người nhận hồ sơ” và cụm từ “Người 

nhận kết quả” thành cụm từ “Người trả kết quả” tại phần ký tên của Liên 2 Mẫu số 02/ĐK 

thuộc Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. 
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Điều 20. Sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư số 25/2014/TT- BTNMT 
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính như sau: 

1. Sửa đổi cụm từ “Khu vực có Mt ≤ 1” tại Tiết a Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 6 thành cụm từ “Khu 

vực có Mt < 5”. 

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 20 như sau: 

 “2. Nội dung sổ mục kê đất đai gồm số thứ tự tờ bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính; số 

thứ tự thửa đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất; tên người sử dụng, quản lý đất; 

mã đối tượng sử dụng, quản lý đất; diện tích; loại đất (bao gồm loại đất theo hiện trạng, loại đất 

theo giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất).”. 

3. Sửa đổi Điểm 7.1 Khoản 7 Điều 22 như sau: 

 “7.1. Trường hợp trích đo địa chính thửa đất do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đối với nơi chưa lập 

Văn phòng đăng ký đất đai (sau đây gọi chung là Văn phòng đăng ký đất đai) để phục vụ đăng 

ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm thì phải có chữ ký của người 

thực hiện đo đạc, người kiểm tra và ký duyệt của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tại vị trí 

phần ngoài khung mảnh trích đo địa chính theo mẫu quy định tại Điểm 4 Mục III của Phụ lục 

số 01 kèm theo Thông tư này.”. 

4. Sửa đổi Điểm d Khoản 3.2 Mục I của Phụ lục số 01 như sau: 

“d) Thể hiện bằng màu đỏ mã màu = 3, có chỉ số màu đồng thời Red = 255, Green = 0, Blue = 

0 đối với ranh giới thửa đất theo quy hoạch và ranh giới chỉnh lý.”. 

5. Sửa đổi cụm từ “Tọa độ và chiều dài cạnh thửa” tại Mục 12 của Phụ lục số 12 thành cụm từ 

“Chiều dài cạnh thửa đất”. 

6. Sửa đổi dòng thứ 4 từ trên xuống của Mục “Thửa đất T” thuộc “I. Bảng phân lớp đối tượng 

bản đồ địa chính” của Phụ lục số 18 như sau: 

Tại cột “Đối tượng” sửa đổi cụm từ “Ghi chú về thửa đất” thành cụm từ “Số thứ tự thửa đất”; 

bỏ cụm từ “Ghi chú về thửa đất” tại cột “Dữ liệu thuộc tính”. 

Điều 21. Sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư số 28/2014/TT- BTNMT 
Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 19 như sau: 

 “c) Ranh giới các khoanh đất thể hiện trên bản đồ kết quả điều tra kiểm kê được phản ánh 

đúng theo trạng thái đã được xác định trong quá trình khoanh vẽ, không tổng hợp, không khái 

quát hóa, đảm bảo thể hiện vị trí, diện tích các khoanh đất với độ chính xác cao nhất theo kết 

quả điều tra thực địa. 

Khoanh đất trên bản đồ kết quả điều tra kiểm kê phải thể hiện nhãn khoanh đất gồm số thứ tự 

khoanh đất; diện tích khoanh đất; mã loại đất; mã loại đối tượng sử dụng đất hoặc đối tượng 

quản lý đất theo hình thức như sau: 

Mã loại đất Số thứ tự khoanh đất 

Mã đối tượng Diện tích khoanh đất 

* Trường hợp khoanh đất có mục đích chính và mục đích phụ thì thể hiện mục đích chính trước 

và thể hiện mục đích phụ sau trong ngoặc đơn: 

Mã loại đất chính (Mã loại đất phụ) Số thứ tự khoanh đất 

Mã đối tượng Diện tích khoanh đất 

* Trường hợp khoanh đất có nhiều mục đích sử dụng mà xác định được diện tích sử dụng riêng 

vào từng mục đích thì thể hiện: 

Mã loại đất 1 (diện tích loại đất 1); Mã loại đất 2 (diện tích loại đất Số thứ tự khoanh đất 
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2) 

Mã đối tượng Diện tích khoanh đất 

Nhãn khoanh đất được tạo dưới dạng cell. Mã ký hiệu loại đất, loại đối tượng sử dụng, đối 

tượng quản lý đất theo quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Số thứ tự khoanh đất được thể hiện bằng số Ả Rập, từ 01 đến hết trong phạm vi toàn xã, thứ tự 

đánh số từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, theo đường zích zắc (ziczac). Đối với các yếu tố 

chiếm đất không tạo thành thửa đất được khép vùng theo đường địa giới hành chính và được 

đánh số thứ tự như thửa đất;" 

2. Sửa đổi Điểm d Khoản 4 Điều 23 như sau: 

 “d) Thời gian gửi kết quả thống kê, kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh cho Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh thực hiện theo thời gian gửi kết quả thống kê, kiểm kê đất đai của Ủy ban nhân dân 

cấp xã quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 và Điểm a Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này;”. 

3. Sửa đổi Khoản 3 Điều 24 như sau: 

"3. Kết quả kiểm tra quy định tại các Điểm b, c, d, và đ Khoản 2 Điều này được lập thành văn 

bản thể hiện kết quả kiểm tra từng nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này.". 

4. Sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 25 như sau: 

 “c) Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh (đối với 

nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) kiểm tra kết quả của cấp huyện trước khi tiếp 

nhận;”. 

5. Sửa đổi Khoản 3 Điều 25 như sau: 

 “3. Kết quả kiểm tra, thẩm định quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 2 Điều này được lập 

thành văn bản thể hiện kết quả từng nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này.”. 

6. Sửa đổi Điểm 1.1.1 của Phụ lục số 01 như sau: 

"Đất trồng cây hàng năm là đất sử dụng vào mục đích trồng các loại cây được gieo trồng, cho 

thu hoạch và kết thúc chu kỳ sản xuất trong thời gian không quá một (01) năm, kể cả đất trồng 

cây hàng năm được lưu gốc để thu hoạch không quá năm (05) năm, đất sử dụng theo chế độ 

canh tác không thường xuyên theo chu kỳ. Đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa và 

đất trồng cây hàng năm khác.". 

7. Sửa đổi Điểm 1.1.2 của Phụ lục số 01 như sau: 

"Đất trồng cây lâu năm là đất sử dụng vào mục đích trồng các loại cây được gieo trồng một lần, 

sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm. 

Các loại cây lâu năm bao gồm: 

- Cây công nghiệp lâu năm: Gồm các cây lâu năm có sản phẩm thu hoạch không phải là gỗ, 

được dùng để làm nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp hoặc phải qua chế biến mới sử dụng 

được như chè, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, ca cao, dừa, v.v; 

- Cây ăn quả lâu năm: Gồm các cây lâu năm có sản phẩm thu hoạch là quả để ăn tươi hoặc kết 

hợp chế biến (kể cả chuối); 

- Vườn tạp là vườn trồng xen lẫn nhiều loại cây lâu năm hoặc cây lâu năm xen lẫn cây hàng 

năm mà không được công nhận là đất ở; 

- Các loại cây lâu năm khác không phải đất trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả lâu 

năm, chủ yếu là cây lấy gỗ, lấy bóng mát, tạo cảnh quan trong các đô thị, khu dân cư nông 

thôn. 

Trường hợp đất trồng cây lâu năm có kết hợp nuôi trồng thủy sản, kinh doanh dịch vụ thì ngoài 

việc thống kê theo mục đích trồng cây lâu năm còn phải thống kê thêm theo các mục đích khác 

là nuôi trồng thủy sản, sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (trường hợp sử dụng đồng thời 

vào cả hai mục đích khác thì thống kê theo cả hai mục đích đó).". 

8. Sửa đổi Điểm 2.1.2 của Phụ lục số 01 như sau: 
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 “Đất ở tại đô thị là đất ở thuộc phạm vi địa giới hành chính các phường, thị trấn, kể cả đất ở tại 

các khu đô thị mới đã thực hiện theo quy hoạch phát triển các quận, thành phố, thị xã nhưng 

hiện tại vẫn do xã quản lý.” 

9. Sửa đổi Điểm 2.2.4.1 của Phụ lục số 01 như sau: 

 “Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là đất xây dựng trụ sở hoặc văn phòng đại diện của 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; trụ sở của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

(trừ các cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, dịch 

vụ xã hội).”. 

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư số 36/2014/TT- BTNMT 
Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 28 của Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; 

xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất như sau: 

 “1. Căn cứ dự thảo kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, kế hoạch cổ phần hóa doanh 

nghiệp nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch định giá đất cụ thể của năm tiếp 

theo trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng thời với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; 

việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn giá đất thực hiện kế hoạch định giá đất cụ thể phải 

hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.”. 

Điều 23. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm 

kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và 

lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau: 

1. Sửa đổi cụm từ "xã đồng bằng có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 1000 ha” thành cụm từ "xã 

đồng bằng có diện tích bằng 1.000 ha” tại các điểm gồm: đoạn thứ nhất của Điểm (1) thuộc 

phần Ghi chú cuối Bảng 1 quy định tại Khoản 2 Mục I Chương I Phần II; đoạn thứ nhất của 

Điểm (2) thuộc phần Ghi chú cuối Bảng 8 Điểm 2.2 Mục I Chương II Phần II và đoạn thứ nhất 

của nội dung ghi chú cuối Bảng 30 Khoản 3 Mục I Chương I Phần III. 

2. Sửa đổi Bảng 2: hệ số quy mô diện tích cấp xã (Kdtx) quy định tại Khoản 2 Mục I Chương I 

Phần II như sau: 

"Bảng hệ số quy mô diện tích cấp xã (Kdtx) 

Bảng 2 

STT Diện tích tự 

nhiên (ha) 

Hệ số 

(Kdtx) 

Hệ số cụ thể được xác định bằng công thức tính 

nội suy 

1 ≤100 - 1.000 0,5 - 1,00 Hệ số của xã cần tính = 0,5+((1,0-0,5)/(1000-

100))x(diện tích của xã cần tính -100) 

2 >1.000 - 2.000 1,01 - 1,10 Hệ số của xã cần tính = 1,01+((1,1-1,01)/(2000-

1000))x(diện tích của xã cần tính -1000) 

3 >2.000 - 5.000 1,11 - 1,20 Hệ số của xã cần tính =1,11+((1,2-1,11)/(5.000-

2000))x(diện tích của xã cần tính-2000) 

4 >5.000 - 10.000 1,21 - 1,30 Hệ số của xã cần tính =1,21+((1,3-1,21)/(10.000-

5000))x(diện tích của xã cần tính -5000) 

5 >10.000 - 150.000 1,31 - 1,40 Hệ số của xã cần tính =1,31+((1,4-1,31)/(150.000-

10.000))x(diện tích của xã cần tính -10.000) 

3. Thay thế cụm từ "huyện có ít hơn hoặc bằng 15 đơn vị cấp xã” bằng cụm từ “có 15 đơn vị 

hành chính cấp xã” tại đoạn đầu nội dung ghi chú cuối Bảng 4 Khoản 2 Mục II Chương I Phần 

II; đoạn đầu nội dung ghi chú cuối Bảng 13 và Bảng 14 Khoản 2 Mục II Chương II Phần II và 

nội dung ghi chú cuối Bảng 33 Khoản 3 Mục II Chương I Phần III. 
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4. Thay thế cụm từ "tỉnh có ít hơn hoặc bằng 10 đơn vị cấp huyện” bằng cụm từ “có 10 đơn vị 

hành chính cấp huyện” tại đoạn đầu nội dung ghi chú cuối Bảng 5 Khoản 2 Mục III Chương I 

Phần II; đoạn đầu nội dung ghi chú cuối Bảng 19 và Bảng 20 Khoản 2 Mục III Chương II Phần 

II và nội dung ghi chú cuối Bảng 36 Khoản 3 Mục III Chương I Phần III. 

5. Sửa đổi Bảng 10 hệ số tỷ lệ bản đồ cấp (Ktlx) ở nội dung ghi chú cuối Bảng 9 quy định tại 

Khoản 2 Mục I Chương II Phần II như sau: 

Bảng hệ số tỷ lệ bản đồ cấp xã (Ktlx): 

Bảng 10 

STT Tỷ lệ 

bản đồ 

Diện tích tự 

nhiên (ha) 

Ktlx Hệ số (Ktlx) cụ thể được xác định bằng công 

thức tính nội suy 

1 1/1000 ≤ 100 1,00 Hệ số của xã cần tính =1,0 

>100 - 120 1,01 - 1,15 Ktlx của xã cần tính =1,01+((1,15-1,01)/(120-

100))x(diện tích của xã cần tính -100) 

2 1/2000 >120 - 300 0,95 - 1,00 Ktlx của xã cần tính = 0,95+((1,0-0,95)/(300-

120))x(diện tích của xã cần tính-120) 

>300 - 400 1,01 - 1,15 Ktlx của xã cần tính =1,01+((1,15-1,01)/(400-

300))x(diện tích của xã cần tính -300) 

>400 - 500 1,16 - 1,25 Ktlx của xã cần tính =1,16+((1,25-1,16)/(500-

400))x(diện tích của xã cần tính -400) 

3 1/5000 >500 - 1.000 0,95 - 1,00 Ktlx của xã cần tính =0,95+((1,0-0,95)/(1.000-

500))x(diện tích của xã cần tính -500) 

>1.000 - 2.000 1,01 - 1,15 Ktlx của xã cần tính =1,01+((1,15-1,01)/(2.000-

1.000))x(diện tích của xã cần tính-1.000) 

>2.000 - 3.000 1,16 - 1,25 Ktlx của xã cần tính =1,16+((1,25-1,16)/(3.000-

2.000))x(diện tích của xã cần tính -2.000) 

4 1/10000 >3.000 - 5.000 0,95 - 1,00 Ktlx của xã cần tính =0,95+((1,0-0,95)/(5.000-

3.000))x(diện tích của xã cần tính -3.000) 

>5.000 - 20.000 1,01 - 1,15 Ktlx của xã cần tính =1,01+((1,15-1,01)/(20.000-

5.000))x(diện tích của xã cần tính -5.000) 

>20.000 - 

50.000 

1,16 - 1,25 Ktlx của xã cần tính =1,16+((1,25-1,16)/(50.000-

20.000))x(diện tích của xã cần tính -20.000) 

> 50.000 -

150.000 

1,26- 1,35 Ktlx của xã cần tính =1,26+((1,35-1,26)/(150.000-

50.000))x(diện tích của xã cần tính -50.000) 

6. Sửa đổi Bảng 15 hệ số tỷ lệ bản đồ cấp huyện (Ktlh) và Bảng 16 hệ số số lượng đơn vị cấp xã 

trực thuộc huyện (Ksx) ở nội dung ghi chú cuối Bảng 14 quy định tại Khoản 2 Mục II Chương 

II Phần II như sau: 

Bảng hệ số tỷ lệ bản đồ cấp huyện (Ktlh): 

Bảng 15 

STT Tỷ lệ 

bản đồ 

Diện tích tự 

nhiên (ha) 

Ktlh Hệ số (Ktlh) cụ thể được xác định bằng công 

thức tính nội suy 

1 1/5000 ≤ 2.000 1,00 Hệ số Ktlh của huyện cần tính =1,0 

>2.000 - 3.000 1,01 - 1,15 Ktlh của huyện cần tính =1,01+((1,15-

1,01)/(3.000-2.000))x(diện tích của huyện cần 

tính -2.000) 

2 1/10000 > 3.000 - 7.000 0,95 - 1,00 Ktlh của huyện cần tính =0,95+((1,0-

0,95)/(7.000-3.000))x(diện tích của huyện cần 

tính -3.000) 
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>7.000 - 10.000 1,01 - 1,15 Ktlh của huyện cần tính =1,01+((1,15-

1,01)/(10.000-7.000))x(diện tích của huyện cần 

tính -7.000) 

>10.000 - 12.000 1,16 - 1,25 Ktlh của huyện cần tính =1,16+((1,25-

1,16)/(12.000-10.000))x(diện tích của xã cần 

tính -10.000) 

3 1/25000 > 12.000 - 20.000 0,95 - 1,00 Ktlh của huyện cần tính =0,95+((1,0-

0,95)/(20.000-12.000))x(diện tích của xã cần 

tính -12.000) 

>20.000 - 50.000 1,01 - 1,15 Ktlh của huyện cần tính =1,01+((1,15-

1,01)/(50.000-20.000))x(diện tích của xã cần 

tính -20.000) 

>50.000 - 

100.000 

1,16 - 1,25 Ktlh của huyện cần tính =1,16+((1,25-

1,16)/(100.000-50.000))x(diện tích của xã cần 

tính -50.000) 

>100.000- 

350.000 

1,26- 1,35 Ktlh của huyện cần tính =1,26+((1,35-

1,26)/(350.000-100.000))x(diện tích của xã cần 

tính -100.000) 

Bảng hệ số số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện (Ksx): 

Bảng 16 

STT Số lượng đơn vị 

cấp xã trực thuộc 

huyện 

Ksx Hệ số (Ksx) cụ thể được xác định bằng công thức 

tính nội suy 

1 15 1,00 Ksx của huyện cần tính =1,0; 

Trường hợp số xã của huyện nhỏ hơn 15 xã thì tính 

công thức =1+(0,04x(Số xã của huyện cần tính -15)) 

2 16 - 20 1,01 - 1,06 Ksx của huyện cần tính =1,01+((1,06-1,01)/(20-

16))x(Số xã của huyện cần tính -16) 

3 21 - 30 1,07 - 1,11 Ksx của huyện cần tính =1,07+((1,11-1,07)/(30-

21))x(Số xã của huyện cần tính -21) 

4 31 - 40 1,12 - 1,15 Ksx của huyện cần tính =1,12+((1,15-1,12)/(40-

31))x(Số xã của huyện cần tính -31) 

5 41 -50 1,16 - 1,18 Ksx của huyện cần tính =1,16+((1,18-1,16)/(50-

41))x(Số xã của huyện cần tính -41) 

7. Sửa đổi Bảng 21 hệ số theo tỷ lệ bản đồ cấp tỉnh (Ktlt) và Bảng 22 hệ số số lượng đơn vị cấp 

huyện trực thuộc tỉnh (Ksh) ở nội dung ghi chú cuối Bảng 20 quy định tại Khoản 2 Mục III 

Chương II Phần II như sau: 

Bảng hệ số theo tỷ lệ bản đồ cấp tỉnh (Ktlt): 

Bảng 21 

STT 
Tỷ lệ 

bản đồ 

Diện tích tự nhiên 

(ha) 
Ktlt 

Hệ số (Ktlt) cụ thể được xác định bằng 

công thức tính nội suy 

1 1/25000 

≤ 50.000 1,00 Hệ số Ktlt của tỉnh cần tính =1,0 

>50.000 - 100.000 1,01 - 1,15 

Ktlt của tỉnh cần tính =1,01+((1,15-

1,01)/(100.000-50.000))x(diện tích của tỉnh 

cần tính -50.000) 

2 1/50000 > 100.000 - 200.000 0,95 - 1,00 
Ktlt của tỉnh cần tính =0,95+((1,0-

0,95)/(200.000-100.000))x(diện tích của 
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tỉnh cần tính -100.000) 

>200.000 - 250.000 1,01 - 1,10 

Ktlt của tỉnh cần tính =1,01+((1,1-

1,01)/(250.000-200.000))x(diện tích của 

tỉnh cần tính -200.000) 

>250.000 - 350.000 1,11 - 1,25 

Ktlt của tỉnh cần tính =1,11+((1,25-

1,11)/(350.000-250.000))x(diện tích của 

tỉnh cần tính -250.000) 

3 1/100000 

> 350.000 - 500.000 0,95 - 1,00 

Ktlt của tỉnh cần tính =0,95+((1,0-

0,95)/(500.000-350.000))x(diện tích của 

tỉnh cần tính -350.000) 

>500.000 - 800.000 1,01 - 1,15 

Ktlt của tỉnh cần tính =1,01+((1,15-

1,01)/(800.000-500.000))x(diện tích của 

tỉnh cần tính -500.000) 

>800.000 - 1.200.000 1,16 - 1,25 

Ktlt của tỉnh cần tính =1,16+((1,25-

1,16)/(1.200.000-800.000))x(diện tích của 

tỉnh cần tính -800.000) 

>1.200.000- 

1.600.000 
1,26- 1,35 

Ktlt của tỉnh cần tính =1,26+((1,35-

1,26)/(1.600.000-1.200.000))x(diện tích của 

tỉnh cần tính -1.200.000) 

Bảng hệ số số lượng đơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh (Ksh): 

Bảng 22 

STT 

Số lượng đơn vị cấp 

huyện trực thuộc 

tỉnh 

Ksh 
Hệ số (Ksh) cụ thể được xác định bằng công thức 

tính nội suy 

1 10 1,00 

Ksh của tỉnh cần tính =1,0; Trường hợp số huyện 

của tỉnh nhỏ hơn 10 huyện thì tính công thức 

=1+(0,04x(Số huyện của tỉnh cần tính -10)) 

2 11 - 15 1,01 - 1,06 
Ksh của tỉnh cần tính =1,01+((1,06-1,01)/(15-

11))x(Số lượng huyện của tỉnh cần tính -11) 

3 16 - 20 1,07 - 1,11 
Ksh của tỉnh cần tính =1,07+((1,11-1,07)/(20-

16))x(Số lượng huyện của tỉnh cần tính -16) 

4 21 - 30 1,12 - 1,15 
Ksh của tỉnh cần tính =1,12+((1,15-1,12)/(30-

21))x(Số lượng huyện của tỉnh cần tính -21) 

5 31- 50 1,16 -1,18 
Ksh của tỉnh cần tính =1,16+((1,18-1,16)/(50-

31))x(Số lượng huyện của tỉnh cần tính -31) 

8. Sửa đổi cụm từ “kiểm tra kết quả TKĐĐ” tại các điểm: Điểm 1.2 Khoản 1 và Điểm 2.1 

Khoản 2 của Mục II Chương I Phần II; Điểm 1.2 Khoản 1 và Điểm 2.1 Khoản 2 của Mục III 

Chương I Phần II; Điểm 1.2 Khoản 1 và Điểm 2.1 Khoản 2 của Mục IV Chương I Phần II 

thành cụm từ “kiểm đếm hồ sơ kết quả TKĐĐ”. 

9. Sửa đổi cụm từ “kiểm tra thẩm định kết quả kiểm kê đất đai” tại các điểm: Điểm 1.2 Khoản 

1 và Điểm 2.2 Khoản 2 của Mục II Chương II Phần II; Điểm 1.2 Khoản 1 và Điểm 2.2 Khoản 2 

của Mục III Chương II Phần II; Điểm 1.2 Khoản 1 và Điểm 2.2 Khoản 2 của Mục IV Chương 

II Phần II thành cụm từ “kiểm đếm hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai”. 

10. Sửa đổi, bổ sung nội dung ghi chú cuối Bảng 45 Điểm 2.3 Khoản 2 Mục I Chương II Phần 

III như sau: 

Ghi chú: Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho cho xã trung bình (xã đồng bằng có diện tích 

bằng 1.000 ha); khi tính mức cho từng xã cụ thể thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần 

định mức lao động công nghệ “Điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ kết quả điều tra kiểm kê” của 
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mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, được điều chỉnh hệ số quy 

mô diện tích cấp xã (Kdtx) quy định tại Bảng 2 và hệ số điều chỉnh khu vực (Kkv) quy định tại 

Bảng 3 của Khoản 2 Mục I Chương I. 

11. Sửa đổi, bổ sung nội dung ghi chú cuối Bảng 48 Điểm 3.3 Khoản 3 Mục I Chương II Phần 

III như sau: 

Ghi chú: Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho xã trung bình (lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất ở các tỷ lệ 1/1000 tương ứng với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 100 ha; tỷ lệ 1/2000 

tương ứng với quy mô diện tích bằng 300 ha; tỷ lệ 1/5000 tương ứng với quy mô diện tích bằng 

1.000 ha; tỷ lệ 1/10000 tương ứng với quy mô diện tích bằng 5.000 ha); khi tính mức cụ thể 

cho từng xã thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định mức lao động công nghệ “Lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất” của mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

cấp xã, được điều chỉnh hệ số tỷ lệ bản đồ cấp xã (Ktlx) quy định tại Bảng 10 Khoản 2 Mục I 

Chương II Phần II. 

12. Sửa đổi, bổ sung nội dung ghi chú cuối Bảng 57 Điểm 2.3 Khoản 2 Mục II Chương II Phần 

III như sau: 

"Ghi chú: Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho huyện trung bình có 15 đơn vị hành chính 

cấp xã; khi tính mức cho từng huyện cụ thể thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định 

mức lao động công nghệ “Tiếp nhận, kiểm đếm hồ sơ kết quả kiểm kê đất đai; tổng hợp số liệu 

kiểm kê diện tích đất đai; phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất” 

của Mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, thực hiện điều chỉnh 

theo công thức: MH = Mtbh x [1 + 0,04 x (Kslx - 15)]. 

13. Sửa đổi, bổ sung nội dung ghi chú cuối Bảng 60 Điểm 3.3 Khoản 3 Mục II Chương II Phần 

III như sau: 

"Ghi chú: Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho huyện trung bình có 15 đơn vị hành chính 

cấp xã (lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/5000 với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 

2.000 ha; tỷ lệ 1/10000 với quy mô diện tích bằng 7.000 ha; tỷ lệ 1/25000 với quy mô diện tích 

bằng 20.000 ha); khi tính mức cho từng huyện cụ thể thì tính tương ứng theo công thức tính ở 

phần định mức lao động công nghệ “Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện” của Mục 

Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, được điều chỉnh hệ số hệ số tỷ 

lệ bản đồ cấp huyện (Ktlh) Bảng 15 và hệ số số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện (Ksx) 

Bảng 16 Khoản 2 Mục II Chương II Phần II. 

14. Sửa đổi mức hao phí thiết bị đối với danh mục thiết bị “Máy vi tính” tại cột “Định mức” 

của Bảng 65 Điểm 1.2 Khoản 1 Mục III Chương II Phần III từ “0,00” thành “0,01”. 

15. Sửa đổi, bổ sung nội dung ghi chú cuối Bảng 69 Điểm 2.3 Khoản 2 Mục III Chương II 

Phần III như sau: 

"Ghi chú: Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho tỉnh trung bình có 10 đơn vị hành chính cấp 

huyện; khi tính mức cụ thể cho từng tỉnh thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định 

mức lao động công nghệ “Tiếp nhận, kiểm đếm kết quả kiểm kê đất đai của cấp huyện; tổng 

hợp số liệu kiểm kê diện tích đất đai; phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động 

sử dụng đất” của Mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh, thực hiện 

điều chỉnh theo công thức: MT = Mtbt x [1 + 0,04 x (Kslh - 10)]. 

16. Sửa đổi nội dung ghi chú cuối Bảng 72 Điểm 3 Mục III Chương II Phần III như sau: 

"Ghi chú: Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho tỉnh trung bình có 10 đơn vị hành chính cấp 

huyện (tỷ lệ 1/25000 với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 50.000 ha; tỷ lệ 1/50000 với quy 

mô diện tích bằng 200.000 ha; tỷ lệ 1/100000 với quy mô diện tích 500.000 ha); khi tính mức 

cụ thể cho từng tỉnh thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định mức lao động công 

nghệ “Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh” của Mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp tỉnh, được điều chỉnh hệ số theo tỷ lệ bản đồ cấp tỉnh (Ktlt) Bảng 21 và hệ 
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số số lượng đơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh (Ksh) Bảng 22 Khoản 2 Mục III Chương II Phần 

II. 

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 24. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2015. 

2. Thông tư này thay thế các Thông tư sau đây: 

a) Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 

tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 

b) Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; 

c) Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có 

mặt nước ven biển. 

Điều 25. Xử lý chuyển tiếp một số trường hợp liên quan đến giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất 
1. Đối với tổ chức kinh tế đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để làm nghĩa 

trang, nghĩa địa theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì 

được tiếp tục sử dụng đất mà không phải chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng 

đất. 

2. Trường hợp nhà đầu tư đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đã chuyển mục đích sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trước ngày 

01 tháng 7 năm 2014 mà đã lựa chọn hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì 

được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê 

đất. Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn thì phải 

chuyển sang thuê đất. 

3. Trường hợp tổ chức kinh tế được tiếp tục sử dụng đất theo quy định tại Khoản 4 Điều 60 của 

Luật Đất đai năm 2013 thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện chỉnh lý thời hạn sử dụng đất 

vào hồ sơ địa chính theo thời hạn còn lại của dự án đã được phê duyệt. 

Điều 26. Trách nhiệm thực hiện 
1. Tổng cục Quản lý đất đai chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tư này. 

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện 

Thông tư này ở địa phương và rà soát, bãi bỏ các quy định của địa phương trái với quy định của 

Thông tư này. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Thông tư này ở địa phương. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./. 

  

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ (để đăng công 

báo); 

- Cổng TTĐT Chính phủ (để đăng tải); 

- Cổng thông tin điện tử (Bộ TN&MT); 

- Vụ Pháp chế (Bộ TN&MT); 

- Lưu: VT, PC, TCQLĐĐ. 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 2500



 

 
1 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai có căn cứ ban hành như 

sau: 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

bồi thường,hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng 

dẫn thi hành Luật đất đai. 

2 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 33/2017/TT -

BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 

2017. 

3 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy địn h chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 

tháng 12 năm 2017. 

4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 

12 năm 2017. 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 07/VBHN-BTNMT Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019 

THÔNG TƯ 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU 

HỒI ĐẤT 

Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, được 

sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.1 

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan chuyên môn về tài

nguyên và môi trường; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

2. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu

hồi đất. 

Chương II :QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, 

TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 

Điều 3. Xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại 
Việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại quy định tại Điều 3 của Nghị định số 47/2014/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi là Nghị định số 47/2014/NĐ-CP) thực hiện theo quy định 

sau: 

1. Hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất chỉ làm căn cứ để chứng minh về việc người

sử dụng đất đã đầu tư vào đất. 

2. Hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất gồm các giấy tờ sau đây:

a) Văn bản, hợp đồng thuê, khoán san lấp mặt bằng, tôn tạo đất đối với đất được Nhà nước giao

hoặc cho thuê, cải tạo đất, chống xói mòn, chống xâm thực, xây dựng, gia cố nền đất làm mặt 

bằng sản xuất kinh doanh; 

b) Văn bản, thanh lý hợp đồng; hóa đơn, chứng từ thanh toán đối với từng khoản chi phí đã đầu

tư vào đất quy định tại Điểm a Khoản này; 
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c) Văn bản, hợp đồng khác có liên quan đến việc đầu tư vào đất được xác lập tại thời điểm đầu 

tư. 

3. Người có đất thu hồi không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này 

nhưng thực tế đã có đầu tư vào đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương quyết 

định việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại. 

4. Công thức tính chi phí đầu tư vào đất còn lại quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP thực hiện như sau: 

a) Việc xác định giá trị các khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại phải căn cứ vào đơn giá, định 

mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; 

b) Đối với khoản chi phí đầu tư vào đất mà việc đầu tư thực hiện trong nhiều lần, nhiều năm thì 

khi xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại được cộng dồn chi phí của tất cả các lần, các năm 

đó. 

Điều 4. Tái định cư trên diện tích đất còn lại của thửa đất có nhà ở khi Nhà nước thu hồi 

đất 
Việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở để tái định cư trong trường hợp 

thửa đất có nhà ở bị thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở quy 

định tại Khoản 5 Điều 6 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được thực hiện theo quy định sau 

đây: 

1. Việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở để tái định cư trong trường hợp 

thửa đất có nhà ở bị thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở chỉ 

được thực hiện khi phần diện tích còn lại của thửa đất thu hồi đủ điều kiện được tách thửa theo 

quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất thu hồi. 

2. Trường hợp phần diện tích còn lại của thửa đất có nhà ở bị thu hồi không đủ điều kiện được 

tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất thu hồi thì cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền quyết định thu hồi hoặc người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng phần diện tích 

đất còn lại theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

3. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích đất còn lại trong thửa đất có 

nhà ở không đủ điều kiện được phép tách thửa khi Nhà nước thu hồi đất phải được thể hiện 

trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Điều 5.2 Xác định diện tích đất nông nghiệp để tính hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước 

thu hồi đất 
1. Diện tích đất nông nghiệp thu hồi để tính hỗ trợ ổn định đời sống quy định tại Điểm b Khoản 

3 Điều 19 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được xác định theo từng quyết định thu hồi đất 

của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, không cộng dồn diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi 

của các quyết định thu hồi đất trước đó. 

2. Diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống là diện tích đất nông nghiệp do hộ 

gia đình, cá nhân đang sử dụng trong phạm vi xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi tại thời 

điểm có quyết định thu hồi đất, bao gồm: 

a) Đất nông nghiệp có nguồn gốc được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp khi thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ 

ban hành Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định 

lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp; Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 

năm 1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông 

nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và 

bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; giao đất 

lâm nghiệp khi thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ ban 

hành Bản quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn 

định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 163/1999/NĐ - CP ngày 16 tháng 11 năm 
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1999 của Chính phủ về việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá 

nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 

29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai; Khoản 1 Điều 54 của Luật đất 

đai năm 2013; 

b) Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông 

nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai đang sử dụng do nhận chuyển nhượng, nhận 

thừa kế, được tặng cho, khai hoang theo quy định của pháp luật, được Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi có đất thu hồi xác nhận là đang trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp đó; 

c) Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán đất của nông, lâm trường quốc 

doanh để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản (không bao gồm 

đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ), khi Nhà nước thu hồi mà thuộc đối tượng đang trực tiếp 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên 

đất đó; 

d) Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng do nhận giao khoán đất của các 

công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh (không bao 

gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu 

nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó; 

đ) Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng do nhận giao khoán đất của tập 

đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có 

nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó. 

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất quy định tại Khoản 2 Điều này bị thu hồi dưới 

30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng mà việc thu hồi đất ảnh hưởng đến đời sống, sản 

xuất của người thu hồi đất thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại 

địa phương quyết định biện pháp hỗ trợ khác quy định tại Điều 25 của Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP cho phù hợp. 

Điều 5a.3 Giá đất làm căn cứ tính hỗ trợ cho người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ 
Giá đất làm căn cứ tính hỗ trợ cho người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nằm 

trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ trong trường hợp không có nhà tái định cư để bố trí quy 

định tại Khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP là giá đất cụ thể được xác định 

theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. 

Điều 6. Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do cán bộ, công chức, 

viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng 

trợ cấp) đang sử dụng đất 
1. Cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi 

việc được hưởng trợ cấp) không thuộc đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 19 của 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP nhưng đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử 

dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật, khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi 

thường về đất nhưng không được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, không được hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. 

2. Hộ gia đình vừa có nhân khẩu là cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ 

hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) vừa có nhân khẩu không phải là cán 

bộ, công chức, viên chức nhưng đang sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích sản xuất nông 

nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình đó thì nhân khẩu không phải là 

cán bộ, công chức, viên chức được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; được hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể tại địa 

phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp. 

Điều 6a.4 Bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp 

không phải là đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng 2504



Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

khi Nhà nước thu hồi đất mà phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau thu hồi không đủ điều 

kiện để tiếp tục sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nếu người sử dụng đất có 

đơn đề nghị thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân có thẩm quyền xem xét, quyết định thu hồi đất. 

Trong trường hợp thu hồi đất thì thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật 

và được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Điều 7. Giấy tờ xác định về việc đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với trường hợp đất 

được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 
1. Việc xác định đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất đối với trường hợp đất 

được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 quy định tại Điều 11 của 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP phải căn cứ vào một trong các loại giấy tờ sau đây: 

a) Biên lai, phiếu thu, hóa đơn thu tiền để được sử dụng đất, thu tiền đền bù theo Quyết định số 

186/HĐBT ngày 31 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về đền bù thiệt hại đất nông 

nghiệp, đất có rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục đích khác; 

b) Biên lai, phiếu thu, hóa đơn thu tiền theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm thu tiền; 

c) Biên lai, phiếu thu, hóa đơn hoặc các loại giấy tờ khác do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ 

quan, tổ chức giao đất không đúng thẩm quyền xác lập tại thời điểm thu tiền; 

d) Giấy tờ biên nhận thu tiền của Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã hoặc của cơ quan, tổ chức 

giao đất không đúng thẩm quyền đã được các cơ quan, tổ chức (hoặc người đại diện) cấp cho 

hộ gia đình, cá nhân tại thời điểm thu tiền. 

2. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền và người được giao đất đã nộp tiền để 

được sử dụng đất mà giấy tờ chỉ còn lưu tại cơ quan, tổ chức đã thu tiền hoặc cơ quan, tổ chức 

khác có liên quan thì cơ quan, tổ chức đang lưu giữ giấy tờ đó có trách nhiệm cung cấp giấy tờ 

đang lưu giữ cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc cho người sử 

dụng đất để tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn thiện phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Điều 8. Việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng 
Việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng và tổ chức thực hiện 

độc lập được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và 

được quy định cụ thể như sau: 

1. Thời điểm tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng là thời điểm 

xét duyệt hoặc chấp thuận dự án đầu tư. 

2. Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt được thực hiện độc lập nhưng phải đảm bảo yêu cầu về tiến độ thực hiện dự án đầu tư. 

Điều 9. Việc thẩm tra Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
Việc thẩm tra Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (sau đây gọi là Khung chính 

sách) quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được thực hiện theo quy 

định sau đây: 

1. Trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định Khung chính sách, Bộ, ngành có 

dự án đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ Khung chính sách đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để 

thẩm tra. Hồ sơ gồm các tài liệu chủ yếu sau đây: 

a) Văn bản đề nghị thẩm tra Khung chính sách; 

b) Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; 

c) Dự thảo Khung chính sách; 

d) Quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường có ý kiến thẩm tra bằng văn bản gửi cho Bộ, ngành có dự án đầu tư. 

Điều 10. Nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Bộ, ngành có dự án đầu 

tư lập, thẩm định và phê duyệt 2505



Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Bộ, ngành có dự án đầu tư lập, thẩm định và phê 

duyệt quy định tại Khoản 3 Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP gồm các nội dung chủ 

yếu sau đây: 

1. Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi. 

2. Dự kiến số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất. 

3. Dự kiến số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

4. Dự kiến địa điểm, diện tích đất khu vực tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, phương thức tái 

định cư. 

5. Dự toán kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

6. Dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

7. Dự kiến thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng cho dự án. 

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thể hiện các nội dung nêu trên cho toàn bộ dự án 

và chi tiết đến từng địa phương (nếu có). Trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư mà 

phải xây dựng khu tái định cư tập trung thì trong các nội dung quy định tại Điều này phải bao 

gồm cả khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung đó. 

Điều 11. Việc di chuyển các công trình gắn liền với đất do tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ 

sở tôn giáo đang quản lý sử dụng khi Nhà nước thu hồi đất 
Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất tại nơi có đất thu hồi có trách nhiệm thông báo 

thời gian, tiến độ thu hồi đất cho tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo đang quản lý sử 

dụng công trình biết để di chuyển đến địa điểm khác; thời điểm thông báo di chuyển công trình 

đồng thời với thời điểm thông báo thu hồi đất. Người đang quản lý sử dụng công trình có trách 

nhiệm di chuyển công trình, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. 

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất 
1. Khi Nhà nước thu hồi đất của tổ chức mà bị thiệt hại về tài sản do Nhà nước giao quản lý sử 

dụng; phải di dời đến cơ sở mới thì được sử dụng tiền bồi thường tài sản để đầu tư tại cơ sở 

mới theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất trả tiền thuê đất một lần 

cho cả thời gian thuê mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp có nguồn gốc từ ngân sách nhà 

nước; tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền 

thuê đất hàng năm khi Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất. Trường hợp tổ 

chức phải di dời đến cơ sở mới thì được hỗ trợ bằng tiền theo dự án đầu tư được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; mức hỗ trợ tối đa không quá mức bồi thường về đất đối với đất thu hồi và do 

tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chi trả. 

Điều 13. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt. 

Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Đối với dự án đầu tư đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng đến trước ngày 01 

tháng 7 năm 2014 chưa thực hiện chi trả tiền bồi thường thì việc xử lý bồi thường chậm thực 

hiện theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

2. Đối với dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung chính sách bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư nhưng đến ngày 01 tháng 7 năm 2014 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư đối với toàn bộ dự án chưa được phê duyệt thì Bộ, ngành có dự án đầu tư có trách nhiệm rà 

soát phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2014. 
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Điều 16. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và 

Môi trường để xem xét, quyết định./. 

  

 XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

Trần Hồng Hà 

 
1 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai có căn cứ ban hành như 

sau: 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 

01/2017/NĐ -CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng 

dẫn thi hành Luật đất đai. 

2 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 33/2017/TT -

BTNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2017. 

3 Điều này được bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng 

dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2017. 

4 Điều này được bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 

ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2017. 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ  

MÔI TRƯỜNG 

TỔNG CỤC QUẢN LÝ 

ĐẤT ĐAI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số: 703/QĐ-TCQLĐĐ Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011 

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ 

CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai ngày 18 

tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 

ngày 19 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành 

Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ 

sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, 

trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại 

về đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về thu thập, 

quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu thông tin về tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 và Nghị định số 19/2010/NĐ-

CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính 

nhà nước ở địa phương; 

Căn cứ Hiệp định tài trợ Dự án “Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt 

Nam”; 

Căn cứ Quyết định số 1751/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ Chủ dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống 

quản lý đất đai Việt Nam cấp Trung ương; 

Theo đề nghị của Cục Đăng ký và Thống kê tại Tờ trình số 25/TTr-CĐKTK ngày 05 tháng 12 

năm 2011 về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện dịch vụ về đăng ký và cung cấp thông 

tin đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Sổ tay hướng dẫn thực hiện dịch vụ về đăng ký và 

cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất” để áp dụng trong phạm vi các tỉnh, thành 

phố thực hiện Dự án “Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam”, bao 

gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Tiền Giang, Bến 

Tre, Vĩnh Long. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Ban quản lý 

Dự án VLAP cấp Trung ương, Ban Quản lý Dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường của 9 tỉnh, 

thành phố nêu tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này.  

  

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để 

b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển (để 

b/c); 

- Ngân hàng Thế giới (để b/c); 

- Website Bộ TN&MT, Website Tổng 

cục QLĐĐ, Website Ban Quản lý Dự 

án VLAP cấp Trung ương;  

- Lưu VT, CĐKTK. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

VLAP CẤP TRUNG ƯƠNG 

 

 

 

 

Lê Văn Lịch 

  

SỔ TAY HƯỚNG DẪN 
THỰC HIỆN DỊCH VỤ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN 

GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 703/QĐ-TCQLĐĐ ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai) 

  

LỜI NÓI ĐẦU 
Dự án “Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam” (Dự án VLAP) được 

triển khai trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Hà Nội (10 huyện thị thuộc tỉnh Hà Tây 

cũ), Thái Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long với 

mục tiêu phát triển là “tăng cường sự tiếp cận của mọi đối tượng đối với dịch vụ thông tin đất 

đai qua việc phát triển một hệ thống quản lý đất đai hoàn thiện ở các tỉnh được lựa chọn ở Việt 

Nam”. Một hệ thống được xem như một lợi ích cộng đồng và điều hòa một nền kinh tế xã hội 

phát triển bền vững. Với hệ thống này sẽ góp phần quản lý tốt và tăng cường hơn nữa sự tin 

tưởng của người dân đối với các hoạt động phát triển có liên quan đến đất đai. 

Mục đích chính của Sổ tay hướng dẫn này là tạo nên sự thống nhất trong việc triển khai thực 

hiện dịch vụ đăng ký, cung cấp thông tin đất đai và tài sản gắn liền với đất. 

Cuốn Sổ tay này là cẩm nang hướng dẫn về tổ chức, thực hiện cung cấp dịch vụ một cách minh 

bạch và bền vững cũng như tiêu chuẩn để đánh giá việc hoàn thiện nguồn lực của Văn phòng 

đăng ký quyền sử dụng đất các cấp tại các địa phương đang triển khai Dự án VLAP. 

 MỤC LỤC 

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG 

1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH 

2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

PHẦN II: CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG 

TIN ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

1. NỘI DUNG CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

2. HÌNH THỨC CÔNG KHAI 

PHẦN III: TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ 

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI 

ĐẤT 
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1. CƠ QUAN THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VÀ CUNG

CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

2. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ

3. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ

4. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÉP TỪ CHỐI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

5. YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ, TÁC PHONG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHI THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN 

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

6. NHỮNG HÀNH VI BỊ CẤM ĐỐI VỚI CƠ QUAN, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHI THỰC

HIỆN NHIỆM VỤ TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP 

THÔNG TIN ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

7. XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÓ HÀNH VI VI PHẠM

8. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN

VỚI ĐẤT VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ 

VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

PHẦN IV: HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN 

LIỀN VỚI ĐẤT 

1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

2. HỒ SƠ HỢP LỆ

PHẦN V: YÊU CẦU KIỆN TOÀN VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

1. YÊU CẦU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG

ĐẤT 

2. YÊU CẦU VỀ CHỨC DANH, TIÊU CHUẨN CÁN BỘ CHUYÊN MÔN CỦA VĂN

PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

3. YÊU CẦU VỀ CHỨC DANH, TIÊU CHUẨN CÁN BỘ CHUYÊN MÔN CỦA VĂN

PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRỰC THUỘC PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG 

4. YÊU CẦU VỀ TRỤ SỞ LÀM VIỆC

5. YÊU CẦU VỀ TRANG THIẾT BỊ, KỸ THUẬT

PHẦN VI: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

Phần 1. 

QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi điều chỉnh

Sổ tay này hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc công khai thủ tục hành chính; trách 

nhiệm của cơ quan tiếp nhận, trả kết quả và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong 

việc thực hiện đăng ký và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất; hướng dẫn việc 

kiện toàn Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. 

2. Đối tượng áp dụng

- Ủy ban nhân dân các cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn. 

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên 

quan đến việc đăng ký và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất. 

Phần 2. 

CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN 

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

1. Nội dung công khai thủ tục hành chính

- Tên cơ quan, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin. 
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- Thời gian biểu trong tuần thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký, cung cấp thông 

tin. 

- Các loại thông tin đất đai và tài sản gắn liền với đất hiện có, được cung cấp. 

- Danh mục các loại giấy tờ của hồ sơ phải nộp đối với từng loại thủ tục và các mẫu giấy tờ của 

hồ sơ (nếu có). 

- Thời gian giải quyết đối với từng loại thủ tục. 

- Trình tự thực hiện thủ tục và trách nhiệm giải quyết từng loại thủ tục. 

- Phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính phải nộp theo quy định của pháp luật đối với từng loại 

thủ tục; thời gian và địa điểm nộp các khoản nghĩa vụ này. 

- Tình hình và kết quả giải quyết thủ tục. 

- Tên, chức danh và số điện thoại của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại 

của người dân. 

2. Hình thức công khai 
a) Việc công khai tên cơ quan, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện đồng thời 

hai (02) hình thức: 

- Ủy ban nhân dân các cấp thông báo công khai trên phương tiện thông tin ở địa phương ít nhất 

một (01) lần mỗi năm, đăng trên mạng Internet (đối với những nơi đã thiết lập mạng Internet) 

và đăng trên Website của Ủy ban nhân dân (nếu có) về địa điểm và cơ quan có thẩm quyền tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin đất đai và tài sản gắn liền với đất. 

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin đất đai và 

tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm niêm yết thông báo tại trụ sở cơ quan (nơi giao dịch) về 

các loại thủ tục và đối tượng của cơ quan này có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. 

b) Việc công khai các nội dung về thủ tục hành chính do cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

thực hiện bằng hình thức niêm yết thường xuyên tại Trụ sở cơ quan (địa điểm nhận hồ sơ và trả 

kết quả), đăng tên mạng Internet và đăng trên Website của cơ quan (nếu có). 

c) Việc công khai tình hình và kết quả giải quyết thủ tục đối với trường hợp đã đến hạn trả kết 

quả nhưng chưa giải quyết xong do Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện bằng hình 

thức thông báo trên bảng tin tại địa điểm trả kết quả; đồng thời thông báo bằng điện thoại cho 

người nộp hồ sơ (nếu người nộp hồ sơ cung cấp số điện thoại để liên hệ). Nội dung thông báo 

phải nêu rõ tình hình và lý do chậm giải quyết, cơ quan đang giải quyết, dự kiến thời gian trả 

chậm. 

d) Việc công khai tên cơ quan và số điện thoại của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết 

các khiếu nại của người dân do Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết 

quả thực hiện bằng các hình thức theo quy định tại điểm a mục này. 

đ) Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ đã trang bị được màn hình điện tử thì ngoài việc công 

khai theo quy định nói trên còn thực hiện công khai trên màn hình điện tử. 

Phần 3. 

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT 

QUẢ ĐĂNG KÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI 

ĐẤT 

1. Cơ quan thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả đăng ký và cung cấp thông tin đất 

đai, tài sản gắn liền với đất 
a) Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với hộ gia đình, cá nhân 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cộng đồng dân cư sử 

dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất tại xã, thị trấn trong các trường hợp sau đây: 

- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

(sau đây gọi là Giấy chứng nhận) lần đầu; 

- Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường 

hợp: chuyển mục đích không phải xin phép; chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử 
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dụng đất; chuyển đổi; chuyển quyền sử dụng, sở hữu mà bên nhận quyền là hộ gia đình, cá 

nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cộng đồng dân 

cư; cho thuê, cho thuê lại; thế chấp, góp vốn; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản; 

thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên, thay đổi hạn chế quyền, thay đổi nghĩa vụ tài chính, thay 

đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất; chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với 

đất và trường hợp thay đổi quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 của Thông tư số 17/2009/TT-

BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Tra cứu thông tin đất đai và tài sản gắn liền với đất theo quy định tại mục VI của Thông tư số 

09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn 

việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính. 

b) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với hộ 

gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cộng 

đồng dân cư sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp đăng ký và cung 

cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất sau đây: 

- Các trường hợp quy định tại điểm a mục này mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản có nhu 

cầu nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; 

- Các trường hợp quy định tại điểm a mục này đối với thửa đất, tài sản gắn liền với đất tại 

phường; 

- Các trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận bị mất; 

- Cung cấp thông tin đất đai và tài sản gắn liền với đất. 

c) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký và 

cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất quy định tại điểm a và điểm b mục này cho 

các đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án 

đầu tư tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; kể cả trường hợp chuyển quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà bên nhận chuyển quyền là tổ chức, cơ sở 

tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, tổ chức 

nước ngoài, cá nhân nước ngoài. 

d) Phòng Tài nguyên và môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang 

sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp sau đây: 

- Chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp phải xin phép; 

- Tách thửa hoặc hợp thửa đất; 

- Gia hạn sử dụng đất. 

đ) Sở Tài nguyên và môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, 

tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án 

đầu tư tại Việt Nam trong các trường hợp quy định tại điểm d mục này. 

2. Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả  
a) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền 

với đất theo cơ chế “một cửa” đáp ứng các tiêu chí sau: 

- Bố trí đủ cán bộ, có phẩm chất và tư cách đạo đức tốt; có đủ năng lực và am hiểu chuyên môn 

về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; hiểu biết rõ các yêu cầu về nội dung hồ sơ, có khả năng giải 

thích và hướng dẫn việc hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

- Bố trí nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả bảo đảm các điều kiện sau: 

+ Có biển báo chỉ dẫn nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; 

+ Có phòng riêng và các trang thiết bị tối thiểu cần thiết cho việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả 

kết quả. Diện tích phòng làm việc và trang thiết bị tối thiểu thực hiện theo quy định tại Điều 12 

của Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa 

phương ban hành kèm theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của 
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Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền 

sử dụng đất cấp huyện thì diện tích tối thiểu là 40 m2. 

+ Có hòm thư để tiếp nhận thư góp ý, phản ánh của người đến giao dịch; 

+ Có đủ các thông báo công khai về các nội dung quy định tại Phần II của Sổ tay này. 

- Thời gian tổ chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả như sau: 

+ Đối với cấp xã tối thiểu 2 buổi/tuần; trường hợp tổ chức đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đồng 

loạt lần đầu phải tổ chức thực hiện tất cả các ngày trong tuần. 

+ Đối với cấp huyện và cấp tỉnh thực hiện tất cả các ngày làm việc trong tuần; 

- Phải công khai nội quy nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy chế làm việc và quy trình thực 

hiện của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thời gian thực hiện các công việc tại cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả đăng ký và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất; 

- Hướng dẫn, giải thích, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời về thủ tục hành chính 

cho cá nhân, tổ chức có liên quan. 

b) Sau khi tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra lại hồ sơ đã tiếp nhận trước khi chuyển giao hồ sơ cho 

cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nếu còn phát hiện hồ sơ không hợp lệ thì phải gửi thông báo 

cho người nộp hồ sơ biết rõ lý do trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp đăng ký; thông báo ngay trong ngày làm việc đối với trường 

hợp cung cấp thông tin. 

c) Thực hiện việc chuyển giao hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết và trả kết 

quả cho người có nhu cầu thực hiện dịch vụ theo đúng thời gian quy định. 

d) Lập sổ để theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với tất cả các trường hợp thực hiện 

dịch vụ đăng ký, cung cấp thông tin đất đai và tài sản gắn liền với đất. 

đ) Trao kết quả thực hiện dịch vụ về đăng ký hoặc cung cấp thông tin đất đai và tài sản gắn liền 

với đất đúng thời gian quy định. Trường hợp đến ngày hẹn trả kết quả mà cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết chưa làm xong thủ tục thì phải thông báo công khai lý do chậm và hẹn lại thời 

gian trả kết quả. 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp, Lãnh đạo cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện 

dịch vụ phải công khai số điện thoại (đường dây nóng) để nhân dân biết và liên hệ khi cần thiết; 

phải xử lý kịp thời những thắc mắc hoặc các phản ánh về các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, 

gây phiền hà nhân dân của cán bộ dưới quyền. Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc 

gây chậm trễ về thời gian và các hành vi hách dịch, gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân hoặc 

các hành vi tiêu cực của cán bộ cấp dưới. 

3. Trách nhiệm của cán bộ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  
a) Cấp phát đầy đủ mẫu giấy tờ của hồ sơ và hướng dẫn cụ thể cho người có nhu cầu thực hiện 

dịch vụ biết về những nội dung phải kê khai vào mẫu hồ sơ; những công việc phải thực hiện 

trước khi nộp hồ sơ; các loại giấy tờ của hồ sơ phải nộp. 

b) Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định trước khi tiếp nhận đối với trường hợp đăng ký; 

trường hợp người đăng ký nộp bản sao các giấy tờ quy định thì phải đối chiếu với bản gốc, xác 

nhận “Đã kiểm tra với bản gốc” và ký tên vào bản sao. 

c) Hồ sơ đã hợp lệ thì phải tiếp nhận và ghi thời điểm nhận hồ sơ vào góc trên bên phải của hồ 

sơ (đơn hoặc văn bản giao dịch), ghi vào Sổ tiếp nhận hồ sơ, viết Giấy biên nhận cho người 

nộp hồ sơ (trừ trường hợp trả kết quả ngay trong ngày làm việc). Nội dung của Giấy biên nhận 

phải thể hiện rõ: 

- Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ; 

- Tên tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ và tên người được ủy quyền (nếu có); 

- Loại hình dịch vụ cần thực hiện; 

- Thời điểm nộp hồ sơ; 

- Các loại giấy tờ đã nộp; 

- Thời gian, địa điểm nhận kết quả; 
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- Những giấy tờ gốc phải nộp theo quy định khi đến nhận kết quả đăng ký (đối với trường hợp 

đã nộp bản sao giấy tờ đó); 

- Họ tên và chữ ký của người tiếp nhận hồ sơ. 

d) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì từ chối tiếp nhận; nhưng phải hướng dẫn cụ thể, rõ ràng 

cho người nộp hồ sơ biết để bổ sung, hoàn thiện và nộp hồ sơ theo quy định. 

Trường hợp hồ sơ đã tiếp nhận mới phát hiện không hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày (kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ) phải gửi thông báo cho người nộp hồ sơ biết; nội dung thông báo phải 

nêu rõ lý do không hợp lệ, nội dung, tài liệu cần bổ sung, hoàn thiện (nếu có). Trường hợp quá 

thời hạn trên mới phát hiện hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan, cán bộ tiếp nhận hồ sơ và các tổ 

chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cùng với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất hoàn thiện hồ sơ để nộp; nếu mắc lỗi trên đây quá 3 lần thì phải xem xét xử lý kỷ luật 

theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức. 

đ) Khi trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin đất đai và tài sản gắn liền với đất phải thực hiện 

các công việc sau: 

- Thu hồi giấy biên nhận nộp hồ sơ; trường hợp mất giấy biên nhận thì người đến nhận kết quả 

phải xuất trình giấy tờ chứng minh về nhân thân phù hợp với giấy tờ trong hồ sơ đã nộp. 

- Kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính (gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả tiền 

một lần, tiền thuế liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ) của người được 

cung cấp dịch vụ; nếu đã nộp xong nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn, được ghi nợ theo quy 

định thì thực hiện các công việc tiếp theo tại điểm này; 

- Thu phí, lệ phí theo quy định; 

- Thu các giấy tờ gốc về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định 

tại khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và giấy tờ về nghĩa vụ tài chính (nếu có) 

chuyển đến phòng (bộ phận) lưu trữ địa chính để lưu; 

- Yêu cầu người nhận kết quả ký tên vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; 

- Trao kết quả đã giải quyết cho người được cung cấp dịch vụ; 

- Trường hợp hồ sơ đề nghị cung cấp dịch vụ không được giải quyết thì trả lại hồ sơ kèm theo 

văn bản thông báo lý do không được giải quyết. 

4. Những trường hợp được phép từ chối tiếp nhận hồ sơ 
a) Hồ sơ không thuộc thẩm quyền tiếp nhận. 

b) Không thuộc loại hình dịch vụ về đăng ký hoặc cung cấp thông tin đất đai và tài sản gắn liền 

với đất theo quy định của pháp luật. 

c) Hồ sơ không đáp ứng các tiêu chí quy định tại mục 2 Phần IV của Sổ tay này. 

d) Phát hiện có tình trạng giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đăng ký. 

đ) Nội dung của hồ sơ đề nghị cung cấp dịch vụ không phù hợp hoặc không thống nhất với hồ 

sơ địa chính. 

e) Người tham gia giao dịch không chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan nơi giao dịch. 

5. Hướng dẫn quy định về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm 

vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với 

đất 
a) Đeo thẻ cán bộ, công chức. 

b) Có thái độ nghiêm túc, không hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho 

đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. 

c) Có trách nhiệm trong công việc, tận tình hướng dẫn, giải thích đầy đủ, rõ ràng cho người có 

nhu cầu đăng ký, cung cấp thông tin. 

d) Không tự ý yêu cầu người có nhu cầu đăng ký, cung cấp thông tin nộp thêm các giấy tờ hoặc 

thực hiện các công việc khác ngoài quy định của pháp luật. 

6. Những hành vi bị cấm đối với cơ quan, cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất 2514



a) Từ chối tiếp nhận hồ sơ không thuộc các trường hợp quy định tại mục 4 Phần III của Sổ tay 

này. 

b) Chậm chuyển hồ sơ cho các cơ quan có liên quan giải quyết quá thời hạn quy định. 

c) Yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp các giấy tờ để làm thủ tục 

trái với quy định của pháp luật đất đai và quy định tại Sổ tay này. 

d) Yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tự mang hồ sơ đến từng cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục theo quy định. 

đ) Thực hiện các công việc của thủ tục mà pháp luật đất đai không quy định hoặc không thuộc 

thẩm quyền giải quyết. 

e) Trì hoãn hoặc kéo dài thời gian trao kết quả đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết quá 

thời hạn quy định hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để có những hành vi khác nhằm vụ lợi 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả về đăng ký, cung cấp thông 

tin. 

g) Nhận tiền hoặc quà biếu dưới bất cứ hình thức nào từ đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

ngoài các khoản phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính đã được quy định và công bố công 

khai. 

7. Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức có hành vi vi phạm  
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải 

quyết hồ sơ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc gây chậm trễ về thời gian và các hành vi 

hách dịch, gây phiền hà; nhũng nhiễu nhân dân hoặc các hành vi tiêu cực của cán bộ cấp dưới. 

b) Cán bộ, công chức nếu có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân hoặc có 

hành vi tiêu cực khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thì bị đình chỉ thực hiện công việc và tùy 

mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp 

luật. 

8. Trách nhiệm của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các tổ chức, 

cá nhân khác có liên quan đến việc đăng ký và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền 

với đất 
a) Chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan nơi giao dịch. 

b) Nghiên cứu kỹ các quy định, hướng dẫn để kê khai đầy đủ, rõ ràng vào mẫu hồ sơ và nộp 

đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định đối với từng loại hình dịch vụ tại cơ quan có thẩm 

quyền tiếp nhận hồ sơ. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của các 

giấy tờ có trong hồ sơ và cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan. 

c) Thực hiện đầy đủ các loại nghĩa vụ tài chính theo đúng thời gian quy định, trừ trường hợp 

không phải nộp hoặc được miễn, giảm hoặc được ghi nợ. 

d) Từ chối thực hiện những yêu cầu không được quy định trong thủ tục hành chính hoặc chưa 

được công khai theo quy định. 

đ) Không hối lộ hoặc dùng các thủ đoạn khác để lừa dối cơ quan nhà nước, người có thẩm 

quyền trong thực hiện thủ tục hành chính. 

e) Giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan, cán bộ có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục. Trường hợp phát hiện có hành vi tiêu cực, sai trái của cơ quan, cán bộ có thẩm quyền thì 

góp ý trực tiếp hoặc phản ánh cho cơ quan, cán bộ cấp trên của tổ chức, cá nhân đó. 

g) Có hành vi cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính. 

Phần 4. 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI 

ĐẤT 

1. Hồ sơ đăng ký, cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất 
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a) Các loại giấy tờ của hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu, đăng ký biến động và cung 

cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất phải nộp thực hiện theo các quy định sau đây: 

- Quy định tại các Điều 133, 134, 138, 139, 140 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP; Điều 7 của 

Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT (hướng dẫn bổ sung Điều 140 của Nghị định số 

181/2004/NĐ-CP); 

- Quy định tại Điều 19 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP; 

- Quy định tại các Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 và 24 của Nghị định số 

88/2009/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT (hướng dẫn bổ sung 

Điều 24 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP); 

- Quy định tại khoản 1 mục III, khoản 2 mục IV, khoản 2 mục V, khoản 1 mục VI và khoản 2 

mục VII của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và Bộ Tư pháp; các mục 4, 5, 6, 9, 11 của Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định 

của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT; các khoản 3 và 4 của Thông tư liên 

tịch số 06/2010/TTLT/BTP-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp sửa đổi, 

bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT và Thông tư 

liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT; 

- Quy định tại khoản 4.1 mục VI của Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 

2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; 

- Quy định tại các Điều 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT; 

Điều 5 và Điều 6 của Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT (hướng dẫn bổ sung các Điều 23, 24, 

26 và 29 của Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT). 

Trường hợp có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn 

liền với đất đề nghị đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho người đại diện thì kèm theo hồ sơ phải 

có văn bản về việc cử đại diện đăng ký đã được chứng nhận hoặc chứng thực theo quy định của 

pháp luật về công chức, chứng thực; 

- Quy định tại mục I của Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 

năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ 

sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

b) Các loại giấy tờ có liên quan phải xuất trình để cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp 

giấy chứng nhận lần đầu, hồ sơ đăng ký biến động về đất đai, tài sản gắn liền với đất gồm có: 

- Giấy tờ nhân thân (giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc hộ chiếu) đối với trường 

hợp của cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần đầu; 

- Sổ hộ khẩu đối với trường hợp hộ gia đình đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu; 

- Giấy tờ pháp nhân đối với trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu; 

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (bản chính) đối với 

trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu mà trong hồ sơ chỉ nộp bản sao chưa có chứng nhận 

hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực; 

- Giấy tờ về thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (bản chính) đối với 

trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu hoặc đăng ký biến động mà trong hồ sơ chỉ nộp bản 

sao giấy tờ đó nhưng chưa có chứng nhận hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công 

chứng, chứng thực. 

2. Hồ sơ hợp lệ 
Hồ sơ của người có nhu cầu thực hiện dịch vụ phải đáp ứng các tiêu chí sau: 

a) Có đủ các loại giấy tờ phù hợp với nhu cầu thực hiện dịch vụ theo quy định điểm a mục 1 

Phần IV của Sổ Tay này và phải đáp ứng các nội dung sau: 

- Tên người yêu cầu cung cấp dịch vụ phải phù hợp với giấy tờ nhân thân hoặc giấy tờ pháp 

nhân xuất trình khi nộp hồ sơ; 
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- Nội dung kê khai trong các mẫu giấy tờ của hồ sơ phải đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với loại hình 

dịch vụ cần được thực hiện theo quy định; 

- Các giấy tờ nộp kèm theo phải phù hợp với nội dung kê khai; trường hợp nộp bản sao thì phải 

thống nhất với bản gốc xuất trình. 

b) Không sửa chữa, tẩy xóa; trường hợp bị cháy, rách, nát hoặc nhòe ố mà không xác định 

được thông tin trên giấy tờ đó thì phải có xác nhận của cơ quan quản lý giấy tờ gốc về giá trị 

pháp lý của tài liệu. 

c) Giấy tờ nguồn gốc về quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần 

đầu được coi là hợp lệ phải bảo đảm theo tiêu chí như sau: 

- Đối với văn bản giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm 

a khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai: 

+ Phải do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cấp theo quy định của pháp 

luật theo từng thời kỳ; 

+ Trường hợp cấp từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 thì văn bản giao đất, cho thuê 

đất của cơ quan có thẩm quyền phải bằng hình thức “Quyết định” hoặc “Hợp đồng”; 

+ Trường hợp cấp từ ngày 01/7/2004 thì văn bản giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm 

quyền phải bằng hình thức “Quyết định”; 

- Đối với Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 50 của 

Luật Đất đai phải đảm bảo các tiêu chí sau đây: 

+ Sổ được lập theo Mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 56/ĐKTK ngày 05 tháng 1 năm 

1981 của Tổng cục Quản lý ruộng đất; Công văn số 434CV/ĐC ngày 03 tháng 7 năm 1993 của 

Tổng cục Quản lý ruộng đất; Quyết định số 499QĐ/ĐC ngày 27 tháng 7 năm 1995 của Tổng 

cục Địa chính; Thông tư số 346/1998/TT-ĐC ngày 16 tháng 3 năm 1998 của Tổng cục Địa 

chính; Thông tư số 1990/TT-TCĐC ngày 30 tháng 11 năm 2001 hoặc mẫu quy định của tỉnh 

trước ngày 27/7/1995 để thực hiện đăng ký đất đai ở địa phương; 

+ Sổ phải được cơ quan có thẩm quyền ký xác nhận theo quy định đối với từng loại Mẫu. 

Trường hợp Sổ chưa có chữ ký xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền thì phải có cơ sở để 

khẳng định đã được lập theo đúng thủ tục quy định (lập theo kết quả xét duyệt đơn đăng ký đất 

đai của Ủy ban nhân dân các cấp xã, huyện); 

- Đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời quy định tại điểm b khoản 1 Điều 50 

của Luật Đất đai là loại giấy có tên gọi “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” nhưng không 

theo mẫu do Tổng cục Quản lý Ruộng đất, Tổng cục Địa chính phát hành; được Ủy ban nhân 

dân các cấp tỉnh, huyện ký cấp theo đúng thẩm quyền quy định của pháp luật đất đai tại thời 

điểm ký cấp; 

- Đối với giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở quy định 

tại điểm d khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai phải là giấy tờ chuyển nhượng theo quy định của 

pháp luật hoặc giấy tờ có tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện việc chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 đã được Ủy 

ban nhân dân cấp xã hoặc cấp huyện xác nhận (tối thiểu phải có chữ ký của người có thẩm 

quyền và đóng dấu của Ủy ban nhân dân tại thời điểm chuyển nhượng); 

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất quy định tại 

điểm e khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai phải đảm bảo các tiêu chí sau đây: 

+ Là một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 3 của Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 

01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Chứng thư kiến điền hoặc 

Trích lục địa bộ có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ; 

+ Trường hợp chỉ còn bản sao không có chứng thực, xác nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ thì 

phải có xác nhận của cơ quan nơi quản lý hồ sơ đất đai của chế độ cũ xác nhận. 
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d) Đối với Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần đầu; đơn đăng ký biến động; Đơn đề nghị cấp 

lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; 

Đơn xin tách thửa, hợp thửa phải kê khai đầy đủ, chi tiết các nội dung, theo đúng hướng dẫn 

trong từng loại mẫu, trừ các nội dung theo quy định sau đây: 

- Thông tin về Giấy chứng minh nhân dân kê khai đối với trường hợp của cá nhân hoặc người 

đại diện hộ gia đình mà người đó đã có Giấy chứng minh nhân dân; 

- Thông tin về thời hạn được sử dụng đất kê khai đối với trường hợp hộ gia đình sử dụng đất 

vào các mục đích không phải là đất ở; tổ chức sử dụng đất vào các mục đích không phải là đất 

xây dựng trụ sở cơ quan hoặc công trình sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - 

xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng đất vào mục 

đích tôn giáo, tín ngưỡng (trừ đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc 

đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp của cơ sở tôn giáo); 

- Thông tin về tài sản gắn liền với đất kê khai nếu người đề nghị cấp Giấy chứng nhận có nhu 

cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Trường hợp có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình 

xây dựng khác mà người đề nghị cấp Giấy chứng nhận không xác định được các thông tin về 

công suất, kết cấu, Cấp (hạng) và năm hoàn thành xây dựng nhà ở, công trình khác thì phải ghi 

“không xác định được” vào mục tương ứng trên mẫu đơn. 

Đối với nội dung “Thời hạn sở hữu” chỉ kê khai đối với trường hợp người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu 1 nhà ở tại Việt Nam. 

đ) Đối với các loại Hợp đồng hoặc văn bản khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi chung là hợp đồng) phải bảo đảm tiêu chí sau đây: 

- Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tham gia giao dịch trong hợp đồng 

phải thống nhất với tên trên Giấy chứng nhận đã cấp; 

- Hợp đồng phải được chứng nhận hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, 

chứng thực (trừ Hợp đồng giao dịch bảo đảm); 

- Ngày ký hợp đồng phải thống nhất với ngày công chứng, chứng thực. 

Phần 5. 

HƯỚNG DẪN VIỆC KIỆN TOÀN VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

1. Hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 
a) Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai và 

Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTNMT-BNV-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. 

b) Không tự đặt ra thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật. Không được 

thực hiện các công việc của thủ tục hành chính mà pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên 

quan không quy định. 

c) Tổ chức thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ cho các cơ quan liên quan và trả kết quả tại 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện 

thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật và quy định của Sổ tay này. 

d) Xây dựng và công khai nội quy, quy chế làm việc, quy trình luân chuyển hồ sơ và giải quyết 

thủ tục về đăng ký và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất trong nội bộ Văn 

phòng đăng ký. 

đ) Sử dụng, bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, văn hóa giao tiếp chuẩn mực, 

đủ trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực phù hợp để thực hiện thủ tục hành chính. 

e) Tiếp nhận, xử lý đầy đủ, triệt để các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong thực 

hiện thủ tục hành chính. 

g) Có kế hoạch cụ thể và triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục 

hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với 

đất theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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2. Hướng dẫn về chức danh, tiêu chuẩn cán bộ chuyên môn của Văn phòng đăng ký 

quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.  
a) Chức danh, tiêu chuẩn cán bộ chuyên môn của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường như sau: 

Tên chức 

danh, 

nhóm 

chức 

danh 

Nhiệm vụ  Tiêu chuẩn cán bộ  

Tiếp nhận 

hồ sơ và 

trả kết 

quả  

Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả đăng ký, cung cấp thông 

tin  

Trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên 

ngành quản lý đất đai; am hiểu quy định 

về hồ sơ, thủ tục đăng ký và cung cấp 

thông tin  

Đăng ký  Kiểm tra hồ sơ; lập phiếu lấy ý kiến 

cơ quan quản lý tài sản; trích lục 

bản đồ và trích sao hồ sơ địa chính 

(nếu đã có cơ sở dữ liệu địa chính), 

phiếu chuyển thông tin địa chính 

cho cơ quan thuế; in Giấy chứng 

nhận mới hoặc ghi nội dung biến 

động vào Giấy chứng nhận; chuẩn 

bị hồ sơ trình ký; sao, quét Giấy 

chứng nhận để lưu; cập nhật thường 

xuyên vào cơ sở dữ liệu địa chính  

- Trình độ trung cấp, cao đẳng (khoảng 

50%), đại học trở lên (khoảng 50%); gồm 

các chuyên ngành quản lý đất đai (khoảng 

80%), pháp lý và chuyên ngành khác 

(khoảng 20%). 

- Hiểu biết pháp luật đất đai, nắm vững 

các quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận; thực hiện thành thạo các thủ tục 

đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. 

Kiểm tra 

đăng ký  

- Kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận do nhân viên đăng ký 

chuẩn bị trước khi trình duyệt 

- Kiểm tra định kỳ hằng năm và hỗ 

trợ việc thực hiện thủ tục đăng ký 

đối với Văn phòng đăng ký cấp 

huyện. 

- Trình độ đại học trở lên, thuộc chuyên 

ngành quản lý đất đai hoặc chuyên ngành 

khác đã có kinh nghiệm tối thiểu 10 năm. 

- Hiểu biết pháp luật đất đai, nắm vững 

các quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận. 

Đo đạc 

địa chính 

Thực hiện trích đo, kiểm tra trích đo 

địa chính thửa đất, khu đất, sơ đồ tài 

sản gắn liền với đất và cập nhật; 

trích lục bản đồ địa chính (đối với 

nơi chưa có cơ sở dữ liệu địa chính); 

chỉnh lý biến động bản đồ địa chính 

dạng giấy và cơ sở dữ liệu bản đồ 

địa chính; lập, chỉnh lý bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất. 

- Trình độ trung cấp, cao đẳng (khoảng 

50%), đại học trở lên (khoảng 50%) thuộc 

chuyên ngành đo đạc bản đồ (khoảng 

70%), quản lý đất đai (khoảng 30%). 

- Am hiểu các quy định về đo đạc bản đồ 

địa chính và tài sản gắn liền với đất; thực 

hiện thành thạo việc đo vẽ chỉnh lý bản đồ 

địa chính, trích đo địa chính thửa đất. 

Xây dựng 

hồ sơ địa 

chính 

Tổ chức xây dựng hồ sơ địa chính 

và cơ sở dữ liệu địa chính ban đầu 

hoặc kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ địa 

chính, cơ sở dữ liệu địa chính do 

đơn vị tư vấn thực hiện; thực hiện 

thống kê, kiểm kê đất đai; kiểm tra 

định kỳ hằng năm việc cập nhật, 

chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, 

- Trình độ trung cấp, cao đẳng (khoảng 

60%); đại học (khoảng 40%); gồm các 

chuyên ngành Quản lý đất đai (khoảng 

40%), đo đạc bản đồ (khoảng 40%), tin 

học và chuyên ngành khác (khoảng 20%). 

- Nắm vững các quy định về hồ sơ địa 

chính, cơ sở dữ liệu địa chính, thống kê, 

kiểm kê đất đai; sử dụng thành thạo các 
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cơ sở dữ liệu địa chính đối với Văn 

phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

cấp huyện  

phần mềm ứng dụng về đăng ký và thống 

kê đất đai. 

Quản lý 

dữ liệu 

địa chính 

Kiểm tra, rà soát và chuẩn hóa dữ 

liệu địa chính do nhân viên đăng ký 

của các Văn phòng đăng ký nhập 

trước khi cập nhật chính thức vào hệ 

thống cơ sở dữ liệu địa chính (còn 

gọi là ngân hàng dữ liệu) 

- Trình độ đại học trở lên gồm các chuyên 

ngành quản lý đất đai (khoảng 50%), đo 

đạc bản đồ (khoảng 30%), tin học và 

chuyên ngành khác (khoảng 20%). 

- Nắm vững quy định về cơ sở dữ liệu địa 

chính, sử dụng thành thạo các phần mềm 

cơ sở dữ liệu địa chính. 

Công 

nghệ 

thông tin  

Xây dựng và nâng cấp, phát triển hạ 

tầng (gồm hệ thống thiết bị, đường 

truyền) và phần mềm hệ thống 

thông tin đất đai cấp tỉnh; quản lý, 

bảo mật và thực hiện các yêu cầu 

khác để bảo đảm an toàn, tiện lợi 

cho việc cập nhật, chỉnh lý và khai 

thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa chính 

(trừ trường hợp nhiệm vụ này do 

đơn vị khác thực hiện) 

- Trình độ cao đẳng trở lên gồm các 

chuyên ngành Công nghệ thông tin 

(khoảng 50%), chuyên ngành khác. 

- Hiểu biết về công nghệ thông tin, nắm 

vững các quy định về hệ thống thông tin 

đất đai, sử dụng thành thạo các phần mềm 

ứng dụng trong việc xây dựng, quản lý, 

vận hành hệ thống thông tin đất đai 

Lưu trữ 

địa chính 

Quản lý hồ sơ địa chính; cập nhật, 

chỉnh lý sổ sách địa chính dạng 

giấy; cung cấp bản đồ địa chính, 

trích lục bản đồ địa chính, trích sao 

hồ sơ địa chính và các thông tin 

khác về đất đai và tài sản gắn liền 

với đất cho các tổ chức và cá nhân 

có nhu cầu; kiểm tra việc quản lý hồ 

sơ địa chính ở cấp huyện. 

- Trình độ từ trung cấp trở lên; gồm các 

chuyên ngành lưu trữ, quản lý đất đai và 

chuyên ngành khác 

- Nắm vững nghiệp vụ lưu trữ; hiểu biết 

các quy định về hồ sơ địa chính và cung 

cấp thông tin; thực hiện thành thạo việc 

cập nhật, chỉnh lý, trích sao bản đồ và hồ 

sơ địa chính 

b) Căn cứ vào yêu cầu công việc ở địa phương (số lượng hồ sơ tiếp nhận các loại cần giải quyết 

trung bình hàng ngày), Giám đốc Văn phòng đăng ký xác định nhu cầu số lượng cán bộ chuyên 

môn theo từng chức danh, nhóm chức danh trên đây trình cơ quan có thẩm quyền quyết định để 

tuyển dụng cho phù hợp 

3. Hướng dẫn về chức danh, tiêu chuẩn cán bộ chuyên môn của Văn phòng đăng ký 

quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường  
a) Chức danh, tiêu chuẩn cán bộ chuyên môn của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực 

thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường như sau: 

Tên chức 

danh, 

nhóm 

chức 

danh 

Nhiệm vụ  Tiêu chuẩn cán bộ  

Tiếp nhận 

hồ sơ và 

trả kết 

quả  

Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả  

- Trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên 

ngành quản lý đất đai; 

- Am hiểu quy định về hồ sơ, thủ tục đăng 

ký và cung cấp thông tin đất đai 

Đăng ký 

quyền sử 

Kiểm tra hồ sơ; lập phiếu lấy ý 

kiến cơ quan quản lý tài sản; trích 

- Trình độ trung cấp, cao đẳng (khoảng 

60%), đại học trở lên (khoảng 40%); gồm 
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dụng đất lục bản đồ và trích sao hồ sơ địa 

chính (nếu đã có cơ sở dữ liệu địa 

chính), phiếu chuyển thông tin địa 

chính cho cơ quan thuế; in Giấy 

chứng nhận mới hoặc ghi nội dung 

biến động vào Giấy chứng nhận; 

chuẩn bị hồ sơ trình ký; sao, quét 

Giấy chứng nhận để lưu; cập nhật 

thường xuyên vào cơ sở dữ liệu địa 

chính  

các chuyên ngành quản lý đất đai (khoảng 

80%), pháp lý và chuyên ngành khác 

(khoảng 20%). 

- Hiểu biết pháp luật đất đai, nắm vững 

các quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận; thực hiện thành thạo các thủ tục 

đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. 

Đăng ký 

thế chấp 

Kiểm tra hồ sơ; ghi nội dung đăng 

ký vào Giấy chứng nhận và trình 

ký; sao, quét Giấy chứng nhận để 

lưu; cập nhật kết quả đăng ký vào 

hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu 

địa chính 

- Trình độ trung cấp chuyên ngành quản lý 

đất đai trở lên 

- Am hiểu quy định về hồ sơ, thủ tục đăng 

ký và cung cấp thông tin đất đai 

Kiểm tra 

đăng ký  

Kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận do các chức danh đăng 

ký chuẩn bị trước khi trình duyệt. 

- Trình độ đại học trở lên, thuộc chuyên 

ngành quản lý đất đai hoặc chuyên ngành 

khác đã có kinh nghiệm tối thiểu 10 năm. 

- Hiểu biết pháp luật đất đai, nắm vững 

các quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận. 

Đo đạc 

địa chính 

Thực hiện trích đo, kiểm tra trích 

đo địa chính thửa đất, khu đất, sơ 

đồ tài sản gắn liền với đất và cập 

nhật; trích lục bản đồ địa chính 

(đối với nơi chưa có cơ sở dữ liệu 

địa chính); chỉnh lý biến động bản 

đồ địa chính dạng giấy và cơ sở dữ 

liệu bản đồ địa chính; lập, chỉnh lý 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

- Trình độ trung cấp, cao đẳng (khoảng 

70%), đại học trở lên (khoảng 30%); thuộc 

chuyên ngành đo đạc bản đồ (khoảng 

70%), quản lý đất đai (khoảng 30%). 

- Am hiểu các quy định về đo đạc bản đồ 

địa chính và tài sản gắn liền với đất; thực 

hiện thành thạo việc đo vẽ chỉnh lý bản đồ 

địa chính, trích đo địa chính thửa đất. 

Hồ sơ địa 

chính 

Tham gia xây dựng hồ sơ địa chính 

và cơ sở dữ liệu địa chính ban đầu; 

thực hiện thống kê, kiểm kê đất 

đai; kiểm tra định kỳ hằng năm 

việc cập nhật, chỉnh lý biến động 

hồ sơ địa chính đối với cấp xã 

- Trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên 

ngành Quản lý đất đai 

- Nắm vững các quy định về hồ sơ địa 

chính, cơ sở dữ liệu địa chính, thống kê, 

kiểm kê đất đai; sử dụng thành thạo các 

phần mềm ứng dụng về đăng ký và thống 

kê đất đai. 

Quản lý 

dữ liệu 

địa chính 

(trừ nơi 

CSDL đã 

kết nối 

với cấp 

tỉnh) 

Kiểm tra, rà soát và chuẩn hóa dữ 

liệu địa chính trước khi cập nhật 

chính thức vào hệ thống cơ sở dữ 

liệu địa chính (còn gọi là ngân 

hàng dữ liệu) 

- Trình độ đại học trở lên thuộc chuyên 

ngành quản lý đất đai. 

- Nắm vững quy định về cơ sở dữ liệu địa 

chính, sử dụng thành thạo các phần mềm 

xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. 

Công 

nghệ 

Xây dựng và nâng cấp, phát triển 

hạ tầng (gồm hệ thống thiết bị, 

- Trình độ cao đẳng trở lên thuộc chuyên 

ngành Công nghệ thông tin. 
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thông tin 

(trừ nơi 

CSDL đã 

kết nối 

với cấp 

tỉnh) 

đường truyền) và phần mềm hệ 

thống thông tin đất đai cấp huyện; 

quản lý, bảo mật và thực hiện các 

yêu cầu khác để bảo đảm an toàn, 

tiện lợi cho việc cập nhật, chỉnh lý 

và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu 

địa chính 

- Hiểu biết về công nghệ thông tin, nắm 

vững các quy định về hệ thống thông tin 

đất đai, sử dụng thành thạo các phần mềm 

ứng dụng trong việc xây dựng, quản lý, 

vận hành hệ thống thông tin đất đai 

Lưu trữ 

địa chính 

Quản lý hồ sơ địa chính; cập nhật, 

chỉnh lý sổ sách địa chính dạng 

giấy; cung cấp bản đồ địa chính, 

trích lục bản đồ địa chính, trích sao 

hồ sơ địa chính và các thông tin 

khác về đất đai và tài sản gắn liền 

với đất cho các tổ chức và cá nhân 

có nhu cầu. 

- Trình độ từ trung cấp trở lên; gồm các 

chuyên ngành lưu trữ, quản lý đất đai và 

chuyên ngành khác 

- Nắm vững nghiệp vụ lưu trữ; hiểu biết 

các quy định về hồ sơ địa chính và cung 

cấp thông tin; thực hiện thành thạo việc 

cập nhật, chỉnh lý, trích sao bản đồ và hồ 

sơ địa chính 

b) Căn cứ vào yêu cầu công việc ở địa phương (số lượng hồ sơ tiếp nhận các loại cần giải quyết

trung bình hàng ngày), Giám đốc Văn phòng đăng ký xác định nhu cầu số lượng cán bộ chuyên 

môn theo từng chức danh, nhóm chức danh trên đây trình cơ quan có thẩm quyền quyết định để 

tuyển dụng cho phù hợp. 

4. Hướng dẫn về trụ sở làm việc

a) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh:

- Diện tích phòng làm việc (chưa kể diện tích làm nơi tiếp nhận hồ sơ) được thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, 

nhưng không được thấp hơn 250 m2; 

- Diện tích kho lưu trữ hồ sơ địa chính được xác định theo mức tối thiểu là 0,5 m2/xã, tổng diện 

tích kho tối thiểu là 100 m2. 

b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện:

- Diện tích phòng làm việc (chưa kể diện tích làm nơi tiếp nhận hồ sơ) được thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, 

nhưng không được thấp hơn 100 m2; 

- Diện tích kho lưu trữ hồ sơ địa chính được xác định theo mức tối thiểu là 1,0 m2/xã, tổng diện 

tích kho tối thiểu là 20 m2. 

5. Hướng dẫn về trang thiết bị, kỹ thuật

a) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh cần có các loại thiết bị tối thiểu phục vụ yêu

cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gồm: 

- Máy đo đạc các loại; 

- Máy vi tính để bàn; 

- Máy in A4; 

- Máy in A3; 

- Máy in khổ Ao; 

- Máy photocopy A3; 

- Máy quét khổ A3, A4; 

- Màn hình điện tử; 

- Các thiết bị quản lý, lưu trữ và vận hành cơ sở dữ liệu gồm: máy chủ (Server), cổng chia, thiết 

bị lưu trữ, mạng riêng ảo VPN (được xác định theo nhu cầu số lượng thửa đất của mỗi tỉnh cần 

quản lý, trừ trường hợp việc quản lý, lưu trữ và vận hành cơ sở dữ liệu do Trung tâm Công 

nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện). 2522



b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện cần có các loại thiết bị tối thiểu phục vụ

yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gồm: 

- Máy đo đạc;  

- Máy vi tính để bàn; 

- Máy in A3, A4; 

- Máy Photocopy; 

- Máy quét khổ A3, A4; 

- Màn hình điện tử; 

- Các thiết bị quản lý, lưu trữ và vận hành cơ sở dữ liệu gồm: máy chủ (Server), cổng chia, thiết 

bị lưu trữ, mạng riêng ảo VPN (được xác định theo nhu cầu số lượng thửa đất của mỗi huyện 

cần quản lý; thực hiện đối với các địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính riêng từng 

huyện theo mô hình phân tán). 

c) Số lượng từng loại thiết bị nêu tại điểm a, điểm b mục này do Văn phòng đăng ký quyền sử

dụng đất xác định căn cứ vào yêu cầu khối lượng nhiệm vụ thực tế và số lượng cán bộ chuyên 

môn hiện có của Văn phòng đăng ký. 

Phần 6. 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm thực hiện

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án VLAP các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng 

Yên, Thái Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long chỉ đạo 

thực hiện theo quy định tại Sổ tay này ở địa phương. 

- Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành có 

liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện ở địa 

phương theo đúng quy định tại Sổ tay này. 

- Ban Quản lý Dự án VLAP các tỉnh, thành phố có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình 

thực hiện theo quy định tại Sổ tay này, báo cáo về Ban Quản lý Dự án VLAP cấp Trung ương 

để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản 

ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét giải quyết./. 
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BỘ TÀI CHÍNH 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
Số: 1989/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 76/2014/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 

2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 
45/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ 

THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 
6 năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định về thu tiền sử dụng đất; 
Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về 
Công báo; 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Đính chính một số nội dung của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 
6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-
CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất như 
sau: 
1. Đính chính Điều 6 như sau:
- Đã in là: “Điều 6. Phân bổ tiền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng tại công trình 
hỗn hợp có nhà ở 
Việc phân bổ tiền sử dụng đất đối với trường hợp công trình xây dựng nhiều tầng gắn 
liền với đất được Nhà nước giao đất cho nhiều đối tượng sử dụng quy định tại Khoản 
3 Điều 4 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:...” 
- Sửa lại là: “Điều 6. Phân bổ tiền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng tại công 
trình hỗn hợp có nhà ở 
Việc phân bổ tiền sử dụng đất đối với trường hợp công trình xây dựng nhiều tầng gắn 
liền với đất được Nhà nước giao đất cho nhiều đối tượng sử dụng quy định tại Khoản 
3 Điều 4 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP (chỉ áp dụng đối với trường hợp Nhà nước phải 
phân bổ để xác định tiền sử dụng đất khi Nhà nước trực tiếp giao đất, công nhận 
quyền sử dụng đất hoặc xác định giá trị tài sản là nhà gắn liền với đất đối với quỹ nhà 
thuộc sở hữu của Nhà nước tại các tòa nhà nhiều tầng; không áp dụng đối với trường 
hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế để thực hiện dự án 
xây dựng nhà ở nhiều tầng để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê) được thực hiện như 
sau: ...” 
2. Đính chính Điểm a Khoản 2 Điều 9 như sau:
- Đã in là: “Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định số thu tiền sử dụng đất thì trong 
thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo 
bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và 
môi trường để bổ sung hồ sơ.” 

2524



- Sửa lại là: “Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định số thu tiền sử dụng đất thì trong 
thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo 
bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và 
môi trường để bổ sung hồ sơ.” 
3. Đính chính Điểm 1.2d Khoản 1 Điều 15 như sau:
- Đã in là: “Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở 
phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước về phê duyệt dự án và quyết định 
về việc miễn tiền sử dụng đất;” 
- Sửa lại là: “Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội thì phải có quyết định hoặc văn 
bản chấp thuận đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật về nhà ở và pháp luật về xây dựng.” 
4. Đính chính Khoản 4 Điều 19 như sau:
- Đã in là: “4. Thông tư này bãi bỏ nội dung về thu tiền sử dụng đất quy định tại Mẫu 
số 01/TKTH-SDDPNN, mẫu số 02/TSDĐ,...” 
- Sửa lại là: “4. Thông tư này bãi bỏ nội dung về thu tiền sử dụng đất quy định tại Mẫu 
số 01/TSDĐ, mẫu số 02/TSDĐ, ...” 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời 
của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính. 
Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ 
trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban 
của Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng 
Chính phủ; 
- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc 
hội; 
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban 
của Quốc hội; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc CP; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- HĐND, UBND, Sở TC, Cục Thuế, 
KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư 
pháp); 
- Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, 
Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản; 
- Các đơn vị thuộc Bộ; 
- Lưu: VT, QLCS. 

TUQ. BỘ TRƯỞNG 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

Nguyễn Đức Chi 
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UỶ BAN THƯỜNG VỤ 

QUỐC HỘI 

****** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 1126/2007/NQ-

UBTVQH11 

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2007 

NGHỊ QUYẾT 
QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC NHẬN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH NÔNG NGHIỆP 

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, 

bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/NQ10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, 

Kỳ họp thứ 10; 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 71 của Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Theo đề nghị của Chính phủ và ý kiến của Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội; 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. 

1. Quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào

mục đích nông nghiệp dưới các hình thức nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng 

đất, xử lý nợ theo thoả thuận trong hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất đối với 

đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng 

thuỷ sản và đất làm muối. 

2. Đất nông nghiệp khác, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự

nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này. 

Điều 2.  
Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng 

sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thuỷ sản và đất làm muối của mỗi hộ gia đình, cá nhân để 

sử dụng vào mục đích nông nghiệp được quy định như sau: 

1. Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản và đất làm muối:

a) Không quá sáu (06) ha đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực

Đông Nam bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; 

b) Không quá bốn (04) ha đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại.

2. Đất trồng cây lâu năm:

a) Không quá hai mươi (20) ha đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng;

b) Không quá năm mươi (50) ha đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

3. Đất rừng sản xuất là rừng trồng:

a) Không quá năm mươi (50) ha đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng;

b) Không quá một trăm (100) ha đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn

nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổng diện tích được nhận chuyển quyền trong 

hạn mức đối với mỗi loại đất (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất 

là rừng trồng, đất nuôi trồng thuỷ sản và đất làm muối) bằng hạn mức nhận chuyển quyền sử 

dụng đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất 

cao nhất. 

5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp bao gồm

nhiều loại đất (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, 

đất nuôi trồng thuỷ sản và đất làm muối) thì hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông 
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nghịêp của hộ gia đình, cá nhân đó được xác định theo từng loại đất quy định tại các khoản 1, 2 

và 3 Điều này. 

Điều 3. Hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền 

quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này mà hợp đồng hoặc văn bản chuyển quyền sử dụng đất 

đã được công chứng, chứng thực từ trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì phần 

diện tích đất vượt hạn mức được tiếp tục sử dụng như đối với trường hợp đất nông nghiệp trong 

hạn mức nhận chuyển quyền. 

Điều 4. 
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.

2. Chính phủ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC 

HỘI 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Phú Trọng 
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QUỐC HỘI 

***** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******* 
Số: 04/2007/QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 

LUẬT 
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân. 

Chương 1: 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Luật này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm 

thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân. 

Điều 2. Đối tượng nộp thuế  
1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại

Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu 

nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.  

2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng  một trong các điều kiện sau đây:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12

tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam; 

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có

nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.  

3. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 3. Thu nhập chịu thuế  
Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn 

thuế quy định tại Điều 4 của Luật này: 

1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành

nghề theo quy định của pháp luật. 

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về

ưu đãi người có công, phụ cấp quốc phòng, an ninh, phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những 

ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ 

cấp khu vực theo quy định của pháp luật, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm 

khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất 

việc làm theo quy định của Bộ luật lao động, các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi 

trả, trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội;  

c) Tiền thù lao dưới các hình thức;

d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng

quản lý và các tổ chức; 

đ) Các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền; 

e) Tiền thưởng, trừ các khoản tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng,

tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế, tiền thưởng về cải tiến kỹ 
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thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, tiền thưởng về 

việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm:  

a) Tiền lãi cho vay; 

b) Lợi tức cổ phần; 

c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ. 

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm: 

a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế; 

b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; 

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác. 

5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm: 

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; 

b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở; 

c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước; 

d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản. 

6. Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm: 

a) Trúng thưởng xổ số; 

b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại; 

c) Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino; 

d) Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác. 

7. Thu nhập từ bản quyền, bao gồm: 

a) Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; 

b) Thu nhập từ chuyển giao công nghệ. 

8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại. 

9. Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh 

doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng. 

10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh 

doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng. 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này. 

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế  
1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha 

nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông 

nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau. 

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân 

trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.  

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.  

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con 

đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con 

rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với 

nhau.  

5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, 

nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế 

thông thường. 

6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để 

sản xuất.   

7. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. 

8. Thu nhập từ kiều hối. 

9. Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc 

ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật. 
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10. Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả. 

11. Thu nhập từ học bổng, bao gồm: 

a) Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước; 

b) Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến 

học của tổ chức đó. 

12. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn 

lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp 

luật. 

13. Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành 

lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.  

14. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình 

thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 5. Giảm thuế 
Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng 

đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không 

vượt quá số thuế phải nộp. 

Điều 6. Quy đổi thu nhập chịu thuế ra Đồng Việt Nam 
1.Thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá 

giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

công bố tại thời điểm phát sinh thu nhập.  

2.Thu nhập chịu thuế nhận được không bằng tiền phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo giá 

thị trường của sản phẩm, dịch vụ đó hoặc sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại 

thời điểm phát sinh thu nhập. 

Điều 7. Kỳ tính thuế 
1. Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú được quy định như sau: 

a) Kỳ tính thuế theo năm áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền 

công; 

b) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn; thu 

nhập từ chuyển nhượng vốn, trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; thu nhập từ chuyển 

nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng 

quyền thương mại; thu nhập từ thừa kế; thu nhập từ quà tặng; 

c) Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển 

nhượng chứng khoán. Trường hợp cá nhân áp dụng kỳ tính thuế theo năm thì phải đăng ký từ 

đầu năm với cơ quan thuế. 

2. Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập áp 

dụng đối với tất cả thu nhập chịu thuế.  

Điều 8. Quản lý thuế và hoàn thuế 
1. Việc đăng ký thuế, kê khai, khấu trừ thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, xử lý vi 

phạm pháp luật về thuế và các biện pháp quản lý thuế được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về quản lý thuế. 

2. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây: 

a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp; 

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế; 

c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 9. Áp dụng điều ước quốc tế  
Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy 

định về thuế thu nhập cá nhân khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều 

ước quốc tế đó. 
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Mục 1: CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ 

XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THU NHẬP TÍNH THUẾ 

Điều 10. Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh 
1. Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu trừ các khoản chi phí hợp 

lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế. 

2. Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng hàng hoá, 

dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. 

Thời điểm xác định doanh thu là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá, hoàn 

thành dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.  

3. Chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế 

bao gồm: 

a) Tiền lương, tiền công, các khoản thù lao và các chi phí khác trả cho người lao động;  

b) Chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh 

doanh, chi phí dịch vụ mua ngoài; 

c) Chi phí khấu hao, duy tu, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh;  

d) Chi trả lãi tiền vay; 

đ) Chi phí quản lý; 

e) Các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp theo quy định của pháp luật được tính vào chi phí; 

g) Các khoản chi phí khác liên quan đến việc tạo ra thu nhập.  

4. Việc xác định doanh thu, chi phí dựa trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ và chứng từ, sổ 

kế toán theo quy định của pháp luật. 

5. Trường hợp nhiều người cùng tham gia kinh doanh trong một đăng ký kinh doanh thì thu 

nhập chịu thuế của mỗi người được xác định theo một trong các nguyên tắc sau đây: 

a) Tính theo tỷ lệ vốn góp của từng cá nhân ghi trong đăng ký kinh doanh; 

b) Tính theo thoả thuận giữa các cá nhân ghi trong đăng ký kinh doanh; 

c) Tính bằng số bình quân thu nhập đầu người trong trường hợp đăng ký kinh doanh không xác 

định tỷ lệ vốn góp hoặc không có thoả thuận về phân chia thu nhập giữa các cá nhân. 

6. Đối với cá nhân kinh doanh chưa tuân thủ đúng chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ mà không 

xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định 

doanh thu, tỷ lệ thu nhập chịu thuế để xác định thu nhập chịu thuế phù hợp với từng ngành, 

nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Điều 11. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công 
1. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số thu nhập quy định 

tại khoản 2 Điều 3 của Luật này mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.  

2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân 

trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập.  

Điều 12. Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn  
1. Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn là tổng số các khoản thu nhập từ đầu tư vốn quy định tại 

khoản 3 Điều 3 của Luật này mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế. 

2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu 

nhập cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập. 

Điều 13. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn 
1. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các 

khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn. 

2. Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng 

khoán thì thu nhập chịu thuế được xác định là giá bán chứng khoán. 

3. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm giao dịch chuyển 

nhượng vốn hoàn thành theo quy định của pháp luật. 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này. 
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Điều 14. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản 
1. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng 

bất động sản theo từng lần chuyển nhượng trừ giá mua bất động sản và các chi phí liên quan, cụ 

thể như sau:  

a) Giá chuyển nhượng bất động sản là giá theo hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng; 

b) Giá mua bất động sản là giá theo hợp đồng tại thời điểm mua; 

c) Các chi phí liên quan được trừ căn cứ vào chứng từ, hoá đơn theo quy định của pháp luật, 

bao gồm các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất; chi 

phí cải tạo đất, cải tạo nhà, chi phí san lấp mặt bằng; chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, kết cấu hạ 

tầng và công trình kiến trúc trên đất; các chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng bất 

động sản. 

2. Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng bất 

động sản thì thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng bất động sản. 

3. Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản 

trong trường hợp không xác định được giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất ghi trên hợp đồng thấp hơn giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định có hiệu lực 

tại thời điểm chuyển nhượng.  

4. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp 

đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng  
1. Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà 

đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng. 

2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu 

nhập cho đối tượng nộp thuế.  

Điều 16. Thu nhập chịu thuế từ bản quyền 
1. Thu nhập chịu thuế từ bản quyền là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng mà đối tượng nộp 

thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, 

chuyển giao công nghệ theo từng hợp đồng. 

2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ bản quyền là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu 

nhập cho đối tượng nộp thuế. 

Điều 17. Thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại  
1. Thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng 

mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng hợp đồng nhượng quyền thương mại.   

2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại là thời điểm tổ chức, cá 

nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế. 

Điều 18. Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng 
1. Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 

triệu đồng mà đối tượng nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.  

2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế được quy định như sau: 

a) Đối với thu nhập từ thừa kế là thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thừa kế;  

b) Đối với thu nhập từ quà tặng là thời điểm tổ chức, cá nhân tặng cho đối tượng nộp thuế hoặc 

thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập. 

Điều 19. Giảm trừ gia cảnh  
1. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu 

nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ 

gia cảnh gồm hai phần sau đây: 

a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm); 

b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng. 
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2. Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi 

người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế. 

3. Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm: 

a) Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động;  

b) Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm 

con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc 

chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao 

động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng. 

Chính phủ quy định mức thu nhập, kê khai để xác định người phụ thuộc được tính giảm trừ gia 

cảnh.  

Điều 20. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo 
 1. Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế đối với thu 

nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm: 

a) Khoản đóng góp vào tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa; 

b) Khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.  

2. Tổ chức, cơ sở và các quỹ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này phải được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân 

đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận. 

Điều 21. Thu nhập tính thuế 
1. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập 

chịu thuế quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật này, trừ các khoản đóng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo 

hiểm bắt buộc, các khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này. 

2. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất 

động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng là 

thu nhập chịu thuế quy định tại các điều 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 của Luật này.  

Mục 2:  

BIỂU THUẾ 

Điều 22. Biểu thuế luỹ tiến từng phần 
1. Biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế quy định tại khoản 1 Điều 21 

của Luật này. 

2. Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau: 

Bậc 

thuế 

Phần thu nhập tính thuế/năm 

(triệu đồng) 

Phần thu nhập tính 

thuế/tháng 

(triệu đồng) 

Thuế suất 

(%) 

1 Đến 60 Đến 5 5 

2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10 

3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15 

4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20 

5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25 

6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30 

7 Trên 960 Trên 80 35 

Điều 23. Biểu thuế toàn phần 
1. Biểu thuế toàn phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế quy định tại khoản 2 Điều 21 của 

Luật này. 

2. Biểu thuế toàn phần được quy định như sau: 

Thu nhập tính thuế Thuế suất 
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(%) 

a) Thu nhập từ đầu tư vốn 5 

b) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 5 

c) Thu nhập từ trúng thưởng  10 

d) Thu nhập từ thừa kế, quà tặng 10 

đ) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 1 Điều 13 của 

Luật này 

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều 

13 của Luật này 

20 

0,1 

e) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại khoản 1 

Điều 14 của Luật này 

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại khoản 2 Điều 

14 của Luật này 

25 

  

2 

  

Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng 

nộp thuế là cá nhân cư trú 
1. Trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế được quy định như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà 

nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế; 

b) Cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và 

quyết toán thuế đối với mọi khoản thu nhập theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

2. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm cung cấp thông tin về thu nhập và người phụ 

thuộc của đối tượng nộp thuế thuộc đơn vị mình quản lý theo quy định của pháp luật. 

3. Chính phủ quy định mức khấu trừ thuế phù hợp với từng loại thu nhập quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều này. 

Chương 3:  

CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ 

Điều 25. Thuế đối với thu nhập từ kinh doanh 
1. Thuế đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác định bằng doanh thu 

từ hoạt động sản xuất, kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều này nhân với thuế suất quy định 

tại khoản 3 Điều này. 

2. Doanh thu là toàn bộ số tiền phát sinh từ việc cung ứng hàng hoá, dịch vụ bao gồm cả chi 

phí do bên mua hàng hoá, dịch vụ trả thay cho cá nhân không cư trú mà không được hoàn trả. 

Trường hợp thoả thuận hợp đồng không bao gồm thuế thu nhập cá nhân thì doanh thu tính 

thuế phải quy đổi là toàn bộ số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được dưới bất kỳ hình 

thức nào từ việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam không phụ thuộc vào địa điểm 

tiến hành các hoạt động kinh doanh.  

3. Thuế suất đối với thu nhập từ kinh doanh quy định đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản 

xuất, kinh doanh như sau: 

a) 1% đối với hoạt động kinh doanh hàng hoá;  

b) 5% đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ; 

c) 2 % đối với hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải và hoạt động kinh doanh khác. 

Điều 26. Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công 
1. Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng 

thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công quy định tại khoản 2 Điều này nhân với thuế suất 

20%.  
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2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là tổng số tiền lương, tiền công mà cá nhân 

không cư trú nhận được do thực hiện công việc tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.  

Điều 27. Thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn  
Thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú được xác định bằng tổng số tiền 

mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc đầu tư vốn vào tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nhân 

với thuế suất 5%. 

Điều 28. Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn 
Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú được xác định bằng 

tổng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại tổ 

chức, cá nhân Việt Nam nhân với thuế suất 0,1%, không phân biệt việc chuyển nhượng 

được thực hiện tại Việt Nam hay tại nước ngoài. 

Điều 29. Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  
Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam của cá nhân không cư trú 

được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản nhân với thuế suất 2%. 

Điều 30. Thuế đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 
1. Thuế đối với thu nhập từ bản quyền của cá nhân không cư trú được xác định bằng phần thu 

nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối 

tượng quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam nhân với thuế suất 5%. 

2. Thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại của cá nhân không cư trú được xác định 

bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Việt 

Nam nhân với thuế suất 5%.   

Điều 31. Thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng 
1. Thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng của cá nhân không cư trú được xác 

định bằng thu nhập chịu thuế quy định tại khoản 2 Điều này nhân với thuế suất 10%.   

2. Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng của cá nhân không cư trú là phần giá trị giải thưởng vượt 

trên 10 triệu đồng theo từng lần trúng thưởng tại Việt Nam; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng 

là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần phát sinh thu nhập 

mà cá nhân không cư trú nhận được tại Việt Nam. 

Điều 32. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế 
1. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập quy định tại Điều 25 của Luật này là 

thời điểm cá nhân không cư trú nhận được thu nhập hoặc thời điểm xuất hoá đơn bán hàng hoá, 

cung cấp dịch vụ. 

2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập quy định tại các điều 26, 27, 30 và 31 

của Luật này là thời điểm tổ chức, cá nhân ở Việt Nam trả thu nhập cho cá nhân không cư trú 

hoặc thời điểm cá nhân không cư trú nhận được thu nhập từ tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. 

3. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập quy định tại Điều 28 và Điều 29 của 

Luật này là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực. 

Điều 33. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng 

nộp thuế là cá nhân không cư trú 
1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế vào ngân sách nhà nước 

theo từng lần phát sinh đối với các khoản thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế. 

2. Đối tượng nộp thuế là cá nhân không cư trú có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo từng lần 

phát sinh thu nhập đối với thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.   

Chương 4:  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 34. Hiệu lực thi hành 
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.  

2. Bãi bỏ các văn bản, quy định sau đây: 
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 a) Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQH11;  

b) Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất ban hành ngày 22 tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 17/1999/QH10; 

c) Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân sản xuất, kinh doanh không bao 

gồm doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 

09/2003/QH11;  

d)  Các quy định khác về thuế đối với thu nhập của cá nhân trái với quy định của Luật này. 

3. Những khoản thu nhập của cá nhân được ưu đãi về thuế quy định tại các văn bản quy phạm 

pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi. 

Điều 35. Hướng dẫn thi hành   
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 

thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Trọng 
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QUỐC HỘI 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
Luật số: 26/2012/QH13 Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012 

LUẬT 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 

04/2007/QH12, 

Điều 1. 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân: 

1. Khoản 2 và khoản 5 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm: 

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về

ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, 

nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu 

vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao 

động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của 

pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật 

lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang 

tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.” 

"5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm: 

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước;

d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức."

2. Khoản 10 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“10. Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện 

chi trả hàng tháng.” 

3. Điểm c khoản 1 Điều 7 được sửa đổi như sau:

“c. Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển 

nhượng chứng khoán.” 

4. Khoản 1 Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu 

nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ 

gia cảnh gồm hai phần sau đây: 

a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);

b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi 

hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban 

thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến 

động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.” 

5. Khoản 1 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập 

chịu thuế quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật này, trừ các khoản đóng góp bảo hiểm xã 
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hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số 

ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản giảm trừ quy 

định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này. 

Chính phủ quy định mức tối đa được trừ đối với khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện quy 

định tại khoản này.” 

6. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và trách nhiệm của đối tượng 

nộp thuế là cá nhân cư trú 
1. Trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế được quy định như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà 

nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế; 

b) Cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và 

quyết toán thuế theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm cung cấp thông tin về thu nhập và người phụ 

thuộc của đối tượng nộp thuế thuộc đơn vị mình quản lý theo quy định của pháp luật. 

3. Chính phủ quy định mức khấu trừ thuế phù hợp với từng loại thu nhập quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều này và việc quyết toán thuế quy định tại khoản 1 Điều này." 

Điều 2. 
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. 

2. Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 

thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2012. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng 
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QUỐC HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------- 
Luật số: 14/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008 

LUẬT 
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP  

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, 

Chương 1. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính 

thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.  

Điều 2. Người nộp thuế 
1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa,

dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao 

gồm: 

a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh

nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; 

c) Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;

d) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

đ) Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập. 

2. Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phải nộp thuế thu nhập

doanh nghiệp như sau: 

a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam nộp thuế đối với thu

nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam; 

b) Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu

thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam liên quan đến hoạt 

động của cơ sở thường trú đó;  

c) Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu

thuế phát sinh tại Việt Nam mà khoản thu nhập này không liên quan đến hoạt động của cơ sở 

thường trú; 

d) Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập

chịu thuế phát sinh tại Việt Nam. 

3. Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua

cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh tại Việt Nam mang lại thu nhập, bao gồm: 

a) Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ

dầu, khí hoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam; 

b) Địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp;

c) Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người làm công hay một tổ

chức, cá nhân khác; 

d) Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài;

đ) Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là đại diện có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên 

doanh nghiệp nước ngoài hoặc đại diện không có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh 
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nghiệp nước ngoài nhưng thường xuyên thực hiện việc giao hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ 

tại Việt Nam.  

Điều 3. Thu nhập chịu thuế 
1. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều này.  

2. Thu nhập khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu 

nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài 

sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; hoàn nhập các khoản dự phòng; thu 

khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được; thu khoản nợ phải trả không xác định được chủ; khoản 

thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả thu 

nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.  

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế 
1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ chức được thành lập theo Luật 

hợp tác xã.  

2. Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp. 

3. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm 

đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại 

Việt Nam. 

4. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp dành riêng 

cho lao động là người tàn tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV. Chính phủ quy định tiêu 

chí, điều kiện xác định doanh nghiệp dành riêng cho lao động là người tàn tật, người sau cai 

nghiện, người nhiễm HIV.  

5. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.  

6. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước, 

sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật này.  

7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, 

nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.  

Điều 5. Kỳ tính thuế 
1. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch hoặc năm tài chính, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.  

2. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với doanh 

nghiệp nước ngoài được quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 2 của Luật này.  

Chương 2. 

CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ  

Điều 6. Căn cứ tính thuế 
Căn cứ tính thuế là thu nhập tính thuế và thuế suất.  

Điều 7. Xác định thu nhập tính thuế 
1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập 

được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước.  

2. Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh 

doanh cộng thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam.  

3. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế.  

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.  

Điều 8. Doanh thu  
Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, trợ giá, phụ thu, phụ 

trội mà doanh nghiệp được hưởng. Doanh thu được tính bằng đồng Việt Nam; trường hợp có 

doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình 
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quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời 

điểm phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ. 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.  

Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 
1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu 

đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. 

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: 

a) Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, trừ phần giá trị 

tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường;  

b) Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính; 

c) Khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác; 

d) Phần chi phí quản lý kinh doanh do doanh nghiệp nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú 

tại Việt Nam vượt mức tính theo phương pháp phân bổ do pháp luật Việt Nam quy định;  

đ) Phần chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng; 

e) Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt định mức tiêu hao 

do doanh nghiệp xây dựng, thông báo cho cơ quan thuế và giá thực tế xuất kho; 

g) Phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín 

dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam công bố tại thời điểm vay; 

h) Trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định của pháp luật; 

i) Khoản trích trước vào chi phí không đúng quy định của pháp luật; 

k) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh 

nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công, các 

khoản hạch toán khác để trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa 

đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; 

l) Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu; 

m) Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp 

khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp;  

n) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội 

nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ 

quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi 

được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể 

từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm 

này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóa 

bán ra; 

o) Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà 

tình nghĩa cho người nghèo theo quy định của pháp luật.  

3. Khoản chi bằng ngoại tệ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế phải quy đổi ra đồng Việt 

Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh chi phí bằng ngoại tệ. 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.  

Điều 10. Thuế suất  
1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này 

và Điều 13 của Luật này.  

2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu 

khí và tài nguyên quý hiếm khác từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh 

doanh.  
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Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.  

Điều 11. Phương pháp tính thuế 
1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế 

nhân với thuế suất; trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập ở ngoài Việt Nam thì được 

trừ số thuế thu nhập đã nộp nhưng tối đa không quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 

theo quy định của Luật này.  

2. Phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 2 

của Luật này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.  

Điều 12. Nơi nộp thuế 
Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất 

hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa 

bàn nơi doanh nghiệp có trụ sở chính thì số thuế được tính nộp theo tỷ lệ chi phí giữa nơi có cơ 

sở sản xuất và nơi có trụ sở chính. Việc phân cấp, quản lý, sử dụng nguồn thu được thực hiện 

theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.  

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.  

Chương 3. 

ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP  

Điều 13. Ưu đãi về thuế suất 
1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc 

lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở 

hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm được áp dụng thuế 

suất 10% trong thời gian mười lăm năm.  

2. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao 

và môi trường được áp dụng thuế suất 10%. 

3. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn được áp dụng thuế suất 20% trong thời gian mười năm.  

4. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân được áp dụng thuế suất 20%.  

5. Đối với dự án cần đặc biệt thu hút đầu tư có quy mô lớn và công nghệ cao thì thời gian áp 

dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài thêm, nhưng thời gian kéo dài thêm không quá thời hạn 

quy định tại khoản 1 Điều này.  

6. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính từ năm đầu tiên doanh 

nghiệp có doanh thu.  

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.  

Điều 14. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế  

1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc 

lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở 

hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm; doanh nghiệp thành 

lập mới hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi 

trường được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không 

quá chín năm tiếp theo. 

2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn được miễn thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 

bốn năm tiếp theo.  

3. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính từ năm đầu tiên doanh 

nghiệp có thu nhập chịu thuế; trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba 

năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm 

thứ tư. 
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Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này. 

Điều 15. Các trường hợp giảm thuế khác 
1. Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế thu 

nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động nữ.  

2. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số được giảm thuế thu nhập 

doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động là người dân tộc thiểu số. 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này. 

Điều 16. Chuyển lỗ 
1. Doanh nghiệp có lỗ được chuyển số lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính 

thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ. 

2. Doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản chỉ được chuyển số lỗ vào thu 

nhập tính thuế của hoạt động này. 

Điều 17. Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp  

1. Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích 

tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của 

doanh nghiệp.  

2. Trong thời hạn năm năm, kể từ khi trích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì 

doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản 

thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi 

phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.  

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho 

doanh nghiệp trong thời gian trích lập quỹ.  

Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái 

phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai 

năm.  

Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ sử dụng sai mục đích là lãi phạt 

chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế và thời gian tính lãi là khoảng thời gian kể từ 

khi trích lập quỹ đến khi thu hồi. 

3. Doanh nghiệp không được hạch toán các khoản chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

của doanh nghiệp vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. 

4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư khoa 

học và công nghệ tại Việt Nam.  

Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế 
1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại các điều 13, 14, 15, 16 và 17 của Luật này 

chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo 

kê khai. 

2. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi 

thuế quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Luật này với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh không được ưu đãi thuế; trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt 

động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế được xác định theo tỷ lệ doanh thu giữa hoạt động 

sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế trên tổng doanh thu của doanh nghiệp.  

3. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Luật này không 

áp dụng đối với: 

a) Thu nhập quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật này; 

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác; 

c) Thu nhập từ kinh doanh trò chơi có thưởng, cá cược theo quy định của pháp luật; 

d) Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.  
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ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

Điều 19. Hiệu lực thi hành 
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.  

2. Luật này thay thế Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11. 

3. Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế 

thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 tiếp tục được hưởng các ưu đãi này cho thời gian còn 

lại theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11; trường hợp mức ưu 

đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm 

thuế thấp hơn mức ưu đãi theo quy định của Luật này thì được áp dụng ưu đãi thuế theo quy 

định của Luật này cho thời gian còn lại.  

4. Doanh nghiệp thuộc diện hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật thuế 

thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 mà chưa có thu nhập chịu thuế thì thời điểm bắt đầu 

tính thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính theo quy định của Luật này và kể từ ngày Luật 

này có hiệu lực.  

Điều 20. Hướng dẫn thi hành  

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 

và các nội dung cần thiết khác của Luật này theo yêu cầu quản lý.  

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 3 

thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008. 

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI  

 

 

 

 

Nguyễn Phú Trọng 
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QUỐC HỘI 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Luật số: 32/2013/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013 

LUẬT 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 

số 14/2008/QH12. 

Điều 1 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: 

1. Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 “3. Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông 

qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản 

xuất, kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm: 

a) Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, mỏ dầu, mỏ

khí, mỏ hoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam; 

b) Địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp;

c) Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người làm công hoặc tổ

chức, cá nhân khác; 

d) Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài;

đ) Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là đại diện có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng 

tên doanh nghiệp nước ngoài hoặc đại diện không có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên 

doanh nghiệp nước ngoài nhưng thường xuyên thực hiện việc giao hàng hoá hoặc cung ứng 

dịch vụ tại Việt Nam.” 

2. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Thu nhập khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; 

thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền 

tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu 

nhập từ quyền sử dụng tài sản, quyền sở hữu tài sản, kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ 

theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản, trong đó 

có các loại giấy tờ có giá; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; khoản thu từ nợ 

khó đòi đã xoá nay đòi được; khoản thu từ nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu 

nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập 

từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.” 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 4 Điều 4; bổ sung các khoản 8, 9, 10 và 11 vào Điều 4

như sau: 

“1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; thu nhập 

của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở địa 

bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn; thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.” 

 “4. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp có từ 

30% số lao động bình quân trong năm trở lên là người khuyết tật, người sau cai nghiện, người 

nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và có số lao 

động bình quân trong năm từ hai mươi người trở lên, không bao gồm doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản.” 
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 “8. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) của doanh nghiệp được cấp 

chứng chỉ giảm phát thải. 

9. Thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong 

hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu; thu nhập từ hoạt động tín dụng cho 

người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách xã hội; thu nhập của 

các quỹ tài chính nhà nước và quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận 

theo quy định của pháp luật; thu nhập của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do 

Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam. 

10. Phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y 

tế và lĩnh vực xã hội hoá khác để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật 

chuyên ngành về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hoá khác; phần thu nhập 

hình thành tài sản không chia của hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật 

hợp tác xã. 

11. Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân 

ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.” 

4. Khoản 3 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

 “3. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, 

chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế 

biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. Thu nhập từ chuyển nhượng dự án 

đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia 

dự án đầu tư (trừ chuyển nhượng quyền tham gia dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), thu 

nhập từ chuyển nhượng bất động sản nếu lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản 

xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế.” 

5. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

 “Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi 

khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 

khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp 

luật; 

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua 

hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh 

toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán 

không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật. 

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: 

a) Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, trừ phần giá trị 

tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường; 

b) Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính; 

c) Khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác; 

d) Phần chi phí quản lý kinh doanh do doanh nghiệp nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường 

trú tại Việt Nam vượt mức tính theo phương pháp phân bổ do pháp luật Việt Nam quy định; 

đ) Phần chi vượt mức theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng; 

e) Phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín 

dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam công bố tại thời điểm vay; 

g) Khoản trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định của pháp luật; 

h) Khoản trích trước vào chi phí không đúng quy định của pháp luật; 

i) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân; thù lao trả cho sáng lập viên doanh 

nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công, các 
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khoản hạch toán chi khác để chi trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc 

không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; 

k) Phần chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu; 

l) Phần thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng nộp theo phương 

pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp; 

m) Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ 

trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% 

tổng số chi được trừ. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi quy định tại điểm này; 

đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra; 

n) Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả 

thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính sách theo quy định 

của pháp luật, khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa 

bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

o) Phần trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện hoặc quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm 

hưu trí tự nguyện cho người lao động vượt mức quy định theo quy định của pháp luật; 

p) Các khoản chi của hoạt động kinh doanh: ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán và một 

số hoạt động kinh doanh đặc thù khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

3. Khoản chi bằng ngoại tệ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế phải quy đổi ra đồng Việt 

Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh khoản chi bằng ngoại tệ. 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.” 

6. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

 “Điều 10. Thuế suất 

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 

3 Điều này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 13 của Luật này. 

Những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% quy định tại khoản này chuyển sang áp 

dụng thuế suất 20% kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

2. Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%. 

Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% 

tại khoản này là doanh thu của năm trước liền kề. 

3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, 

khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng 

cơ sở kinh doanh. 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.” 

7. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

 “Điều 13. Ưu đãi về thuế suất 

1. Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm đối với: 

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; 

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm: nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được 

ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm 

tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh 

mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật công nghệ cao; đầu 

tư xây dựng - kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ 

cao; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước theo quy định của pháp 

luật; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, 

vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy 

chất thải; phát triển công nghệ sinh học; bảo vệ môi trường; 
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c) Thu nhập của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao theo quy định của Luật công nghệ cao; 

d) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự 

án sản xuất mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp 

ứng một trong hai tiêu chí sau: 

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba 

năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt mười 

nghìn tỷ đồng/năm, chậm nhất sau ba năm kể từ năm có doanh thu; 

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba 

năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và sử dụng trên ba nghìn lao động. 

2. Áp dụng thuế suất 10% đối với: 

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - 

đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường; 

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho 

thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 của Luật nhà ở; 

c) Thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên báo in theo quy 

định của Luật báo chí; thu nhập của cơ quan xuất bản từ hoạt động xuất bản theo quy định 

của Luật xuất bản; 

d) Thu nhập của doanh nghiệp từ: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nuôi trồng nông, lâm, thủy 

sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, 

vật nuôi; sản xuất, khai thác và tinh chế muối, trừ sản xuất muối quy định tại khoản 1 Điều 4 

của Luật này; đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông sản, thủy sản và thực 

phẩm; 

đ) Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 

diêm nghiệp không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trừ thu nhập của hợp tác xã quy định tại khoản 1 

Điều 4 của Luật này. 

3. Áp dụng thuế suất 20% trong thời gian mười năm đối với: 

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế 

- xã hội khó khăn; 

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm: sản xuất thép cao 

cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, 

tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản; phát triển ngành nghề truyền thống. 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, thu nhập của doanh nghiệp quy định tại khoản này được áp 

dụng thuế suất 17%. 

4. Áp dụng thuế suất 20% đối với thu nhập của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi 

mô. 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, thu nhập của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô 

được áp dụng thuế suất 17%. 

5. Đối với dự án cần đặc biệt thu hút đầu tư có quy mô lớn và công nghệ cao thì thời gian áp 

dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài thêm, nhưng thời gian kéo dài thêm không quá mười lăm 

năm. 

6. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính từ năm đầu tiên dự án 

đầu tư mới của doanh nghiệp có doanh thu; đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh 

nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận là 

doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đối với dự 

án ứng dụng công nghệ cao được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận dự án ứng dụng công 

nghệ cao. 
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Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.” 

8. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

 “Điều 14. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế 

1. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1, điểm a 

khoản 2 Điều 13 của Luật này và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp 

tối đa không quá chín năm tiếp theo. 

2. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật 

này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp, trừ khu công 

nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi theo quy định của pháp luật được miễn 

thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo. 

3. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu 

tư mới quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu 

thuế từ dự án đầu tư, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm 

đầu tiên có doanh thu từ dự án thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư. 

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 của Luật này được tính từ 

ngày được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao. 

4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa 

bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật này mở rộng quy mô sản 

xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (đầu tư mở rộng) nếu đáp ứng một 

trong ba tiêu chí quy định tại khoản này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án 

đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần 

thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng 

thêm do đầu tư mở rộng quy định tại khoản này bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp 

dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi quy định tại khoản này phải đáp ứng một trong các 

tiêu chí sau: 

a) Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt 

tối thiểu từ hai mươi tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế 

thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật này hoặc từ mười tỷ đồng đối với các dự án đầu 

tư mở rộng thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; 

b) Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá 

tài sản cố định trước khi đầu tư; 

c) Công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trước khi đầu tư. 

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi 

thuế theo quy định của Luật này mà không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại khoản 

này thì áp dụng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có). 

Trường hợp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế theo diện đầu tư mở rộng thì phần thu 

nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng; trường hợp không hạch toán riêng 

được thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố 

định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định 

của doanh nghiệp. 

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản này được tính từ năm dự án đầu tư hoàn 

thành đưa vào sản xuất, kinh doanh. 
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Ưu đãi thuế quy định tại khoản này không áp dụng đối với các trường hợp đầu tư mở rộng do sáp 

nhập, mua lại doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư đang hoạt động. Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Điều này.” 

9. Bổ sung khoản 3 vào Điều 15 như sau: 

 “3. Doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ 

chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được giảm 50% số thuế thu 

nhập doanh nghiệp tính trên phần thu nhập từ chuyển giao công nghệ.” 

10. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

 “Điều 16. Chuyển lỗ 

1. Doanh nghiệp có lỗ được chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính 

thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ. 

2. Doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu 

tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư sau khi đã thực hiện bù trừ theo quy định 

tại khoản 3 Điều 7 của Luật này nếu còn lỗ và doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động chuyển 

nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản được chuyển lỗ sang năm sau vào thu nhập tính 

thuế của hoạt động đó. Thời gian chuyển lỗ theo quy định tại khoản 1 Điều này.” 

11. Khoản 1 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

 “1. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối 

đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh 

nghiệp. Riêng doanh nghiệp nhà nước, ngoài việc thực hiện trích Quỹ phát triển khoa học và 

công nghệ theo quy định của Luật này còn phải bảo đảm tỷ lệ trích Quỹ phát triển khoa học 

và công nghệ tối thiểu theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ.” 

12. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

 “Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế 

1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại các điều 13, 14, 15, 16 và 17 của Luật này 

áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê 

khai. 

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện dự án đầu tư mới quy định tại Điều 13 và Điều 

14 của Luật này không áp dụng đối với các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển 

đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu và trường hợp khác theo quy định của pháp 

luật. 

2. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi 

thuế quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Luật này với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh không được ưu đãi thuế; trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt 

động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hoạt 

động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế trên tổng doanh thu của doanh nghiệp. 

3. Thuế suất 20% quy định tại khoản 2 Điều 10 và quy định về ưu đãi thuế tại khoản 1 và 

khoản 4 Điều 4, Điều 13 và Điều 14 của Luật này không áp dụng đối với: 

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển 

nhượng bất động sản, trừ nhà ở xã hội quy định tại Điều 13 của Luật này; thu nhập từ chuyển 

nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền 

thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam; 

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và 

thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản; 

c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của 

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; 

d) Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ. 
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4. Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau 

đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có 

lợi nhất.” 

Điều 2 
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, trừ quy định tại khoản 2 Điều 

này. 

2. Quy định về áp dụng thuế suất 20% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 

hai mươi tỷ đồng tại khoản 6 Điều 1 và quy định về áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập 

của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội tại khoản 7 Điều 1 của 

Luật này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. 

3. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mà tính đến hết kỳ tính thuế năm 2013 còn đang trong thời 

gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế suất, thời gian miễn, giảm thuế) theo quy 

định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp trước thời điểm Luật 

này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng cho thời gian còn lại theo quy định của các 

văn bản đó. Trường hợp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Luật này thì được 

lựa chọn ưu đãi đang hưởng hoặc ưu đãi theo quy định của Luật này theo diện ưu đãi đối với 

đầu tư mới cho thời gian còn lại nếu đang hưởng theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự 

án đầu tư hoặc theo diện ưu đãi đối với đầu tư mở rộng cho thời gian còn lại nếu đang hưởng 

theo diện đầu tư mở rộng. 

Tính đến hết kỳ tính thuế năm 2015, trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư đang được 

áp dụng thuế suất ưu đãi 20% quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 

số 14/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 của Luật này thì kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2016 được chuyển sang áp dụng mức thuế suất 17% cho thời gian còn lại. 

4. Bãi bỏ các nội dung quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp tại các điều, khoản của các luật 

sau đây: 

a) Khoản 2 Điều 7 của Luật bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13; 

b) Khoản 2 Điều 4 của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12; 

c) Khoản 1 Điều 10; khoản 1 Điều 12; khoản 2 Điều 18; khoản 2 Điều 19; khoản 1 và khoản 2 

Điều 22; khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 28 của Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12; 

d) Các khoản 1, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 44, Điều 45 của Luật chuyển giao công nghệ số 

80/2006/QH11; 

đ) Khoản 1 Điều 53, khoản 5 Điều 55 và khoản 3 Điều 86 của Luật dạy nghề số 

76/2006/QH11; 

e) Khoản 1 Điều 68 của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài số 

72/2006/QH11; 

g) Khoản 2 Điều 6 của Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; 

h) Khoản 3 Điều 8 của Luật trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11; 

i) Khoản 3 Điều 66 của Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13; 

k) Điều 34 của Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12; 

l) Khoản 4 Điều 33 của Luật đầu tư số 59/2005/QH11; 

m) Khoản 2 Điều 58, khoản 2 Điều 73, khoản 3 Điều 117 và khoản 3 Điều 125 của Luật doanh 

nghiệp số 60/2005/QH11. 

5. Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp 

thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013. 

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

Nguyễn Sinh Hùng 
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QUỐC HỘI   

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------ 
Luật số: 48/2010/QH12   Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010 

LUẬT 
THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, 

Chương 1. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ 

tính thuế; đăng ký, khai, tính và nộp thuế; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

Điều 2. Đối tượng chịu thuế 
1. Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị.

2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm

mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất 

vật liệu xây dựng, làm đồ gốm. 

3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 3 của Luật này sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Điều 3. Đối tượng không chịu thuế 
Đất phi nông nghiệp sử dụng không vào mục đích kinh doanh bao gồm: 

1. Đất sử dụng vào mục đích công cộng bao gồm: đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng công

trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đất có di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng công trình công cộng khác theo quy 

định của Chính phủ; 

2. Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng;

3. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

4. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;

5. Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ;

6. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc

phòng, an ninh; 

7. Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Người nộp thuế 
1. Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu

thuế quy định tại Điều 2 của Luật này. 

2. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng 

nhận) thì người đang sử dụng đất là người nộp thuế. 

3. Người nộp thuế trong một số trường hợp cụ thể được quy định như sau:

a) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì người thuê đất ở là

người nộp thuế; 

b) Trường hợp người có quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hợp đồng thì người nộp thuế được

xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không có thỏa thuận về 

người nộp thuế thì người có quyền sử dụng đất là người nộp thuế; 

c) Trường hợp đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng đang có tranh chấp thì trước khi tranh

chấp được giải quyết, người đang sử dụng đất là người nộp thuế. Việc nộp thuế không phải là 

căn cứ để giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất; 
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d) Trường hợp nhiều người cùng có quyền sử dụng một thửa đất thì người nộp thuế là người 

đại diện hợp pháp của những người cùng có quyền sử dụng thửa đất đó; 

đ) Trường hợp người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất mà 

hình thành pháp nhân mới có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 2 

của Luật này thì pháp nhân mới là người nộp thuế. 

Chương 2. 

CĂN CỨ TÍNH THUẾ, ĐĂNG KÝ, KHAI, TÍNH VÀ NỘP THUẾ 

Điều 5. Căn cứ tính thuế 
Căn cứ tính thuế là giá tính thuế và thuế suất. 

Điều 6. Giá tính thuế 
1. Giá tính thuế đối với đất được xác định bằng diện tích đất tính thuế nhân với giá của 1m2 đất. 

2. Diện tích đất tính thuế được quy định như sau: 

a) Diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng. 

Trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các 

thửa đất tính thuế. 

Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng khu công nghiệp thì diện tích 

đất tính thuế không bao gồm diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung; 

b) Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa 

để kinh doanh thì diện tích đất tính thuế được xác định bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích 

nhà của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. 

Hệ số phân bổ được xác định bằng diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung 

cư chia cho tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. 

Trường hợp nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm 

của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong tầng hầm được cộng vào diện tích nhà của 

các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng để tính hệ số phân bổ; 

c) Đối với công trình xây dựng dưới mặt đất thì áp dụng hệ số phân bổ bằng 0,5 diện tích đất 

xây dựng chia cho tổng diện tích công trình của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. 

3. Giá của 1m2 đất là giá đất theo mục đích sử dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực 

thi hành. 

Điều 7. Thuế suất 
1. Thuế suất đối với đất ở bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh áp dụng theo biểu 

thuế lũy tiến từng phần được quy định như sau: 

Bậc 

thuế 

Diện tích đất tính thuế (m2) Thuế suất (%) 

1 Diện tích trong hạn mức 0,03 

2 Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức 0,07 

3 Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức 0,15 

2. Hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế là hạn mức giao đất ở mới theo quy định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

Trường hợp đất ở đã có hạn mức theo quy định trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì áp 

dụng như sau: 

a) Trường hợp hạn mức đất ở theo quy định trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thấp hơn 

hạn mức giao đất ở mới thì áp dụng hạn mức giao đất ở mới để làm căn cứ tính thuế; 

b) Trường hợp hạn mức đất ở theo quy định trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành cao hơn 

hạn mức giao đất ở mới thì áp dụng hạn mức đất ở cũ để làm căn cứ tính thuế. 

3. Đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư, công trình xây dựng dưới mặt đất áp dụng 

mức thuế suất 0,03%. 
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4. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp áp dụng mức thuế suất 0,03%. 

5. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 3 của Luật này sử dụng vào mục đích kinh doanh áp 

dụng mức thuế suất 0,03%. 

6. Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định áp dụng mức thuế 

suất 0,15%. Trường hợp đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không coi là đất chưa sử dụng và áp dụng mức 

thuế suất 0,03%. 

7. Đất lấn, chiếm áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Việc nộp thuế 

không phải là căn cứ để công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người nộp thuế đối với 

diện tích đất lấn, chiếm. 

Điều 8. Đăng ký, khai, tính và nộp thuế 
1. Người nộp thuế đăng ký, khai, tính và nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

2. Người nộp thuế đăng ký, khai, tính và nộp thuế tại cơ quan thuế huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh nơi có quyền sử dụng đất. 

Trường hợp ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn, người nộp thuế có thể thực hiện 

việc đăng ký, khai, tính và nộp thuế tại Ủy ban nhân dân xã. Cơ quan thuế tạo điều kiện để 

người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình. 

3. Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích tính thuế là tổng 

diện tích các thửa đất ở tính thuế trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Việc 

đăng ký, khai, tính và nộp thuế được quy định như sau: 

a) Người nộp thuế đăng ký, khai, tính và nộp thuế tại cơ quan thuế huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh nơi có quyền sử dụng đất; 

b) Người nộp thuế được lựa chọn hạn mức đất ở tại một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh nơi có quyền sử dụng đất. Trường hợp có một hoặc nhiều thửa đất ở vượt hạn mức thì 

người nộp thuế được lựa chọn một nơi có thửa đất ở vượt hạn mức để xác định diện tích vượt 

hạn mức của các thửa đất. 

Giá tính thuế được áp dụng theo giá đất của từng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tại 

nơi có thửa đất. 

Người nộp thuế lập tờ khai tổng hợp theo mẫu quy định để xác định tổng diện tích các thửa đất 

ở có quyền sử dụng và số thuế đã nộp, gửi cơ quan thuế nơi người nộp thuế đã lựa chọn để xác 

định hạn mức đất ở để nộp phần chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quy định của Luật này 

và số thuế đã nộp. 

Chương 3. 

MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ 

Điều 9. Miễn thuế 
1. Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư 

tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số 

lao động là thương binh, bệnh binh. 

2. Đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, 

y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. 

3. Đất xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người già cô đơn, người 

khuyết tật, trẻ mồ côi; cơ sở chữa bệnh xã hội. 

4. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

5. Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh 

hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh 

hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi 

dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ được hưởng trợ cấp hàng tháng; 
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người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà 

hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

6. Đất ở trong hạn mức của hộ nghèo theo quy định của Chính phủ. 

7. Hộ gia đình, cá nhân trong năm bị thu hồi đất ở theo quy hoạch, kế hoạch được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn thuế trong năm thực tế có thu hồi đối với đất tại 

nơi bị thu hồi và đất tại nơi ở mới. 

8. Đất có nhà vườn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận là di tích lịch sử - văn hóa. 

9. Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà 

trên đất trên 50% giá tính thuế. 

Điều 10. Giảm thuế 
Giảm 50% số thuế phải nộp cho các trường hợp sau đây: 

1. Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là 

thương binh, bệnh binh; 

2. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; 

3. Đất ở trong hạn mức của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như thương 

binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sĩ không được hưởng trợ cấp hàng 

tháng; 

4. Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà 

trên đất từ 20% đến 50% giá tính thuế. 

Điều 11. Nguyên tắc miễn thuế, giảm thuế 
1. Người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế đối với cùng một thửa đất thì được 

miễn thuế; người nộp thuế thuộc hai trường hợp được giảm thuế trở lên quy định tại Điều 10 

của Luật này thì được miễn thuế. 

2. Người nộp thuế đất ở chỉ được miễn thuế hoặc giảm thuế tại một nơi do người nộp thuế lựa 

chọn, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 9 và khoản 4 Điều 10 của Luật này. 

3. Người nộp thuế có nhiều dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế thì thực hiện miễn, giảm 

theo từng dự án đầu tư. 

4. Miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền 

thuế phải nộp theo quy định của Luật này. 

Chương 4. 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. 

2. Các văn bản quy phạm pháp luật sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu 

lực: 

a) Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1992; 

b) Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1994. 

Điều 13. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những nội dung cần thiết của Luật này để 

đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 

thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010. 

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

Nguyễn Phú Trọng 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 53/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2011 

NGHỊ ĐỊNH 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ 

SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 

CHÍNH PHỦ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

NGHỊ ĐỊNH: 

Chương 1. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất 

phi nông nghiệp. 

Điều 2. Đối tượng chịu thuế 
Đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế 

sử dụng đất phi nông nghiệp. Cụ thể như sau: 

1. Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị:

2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Thuế sử dụng

đất phi nông nghiệp, gồm: 

a) Đất xây dựng khu công nghiệp bao gồm đất để xây dựng cụm công nghiệp, khu công nghiệp,

khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh tập trung khác có cùng chế độ sử dụng đất; 

b) Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm đất để xây dựng cơ sở sản

xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các 

công trình khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh (kể cả đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản 

xuất, kinh doanh trong khu công nghệ cao, khu kinh tế); 

c) Đất để khai thác khoáng sản, đất làm mặt bằng chế biến khoáng sản, trừ trường hợp khai

thác khoáng sản mà không ảnh hưởng đến lớp đất mặt hoặc mặt đất; 

d) Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm bao gồm đất để khai thác nguyên liệu và đất làm

mặt bằng chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm. 

3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 3 Nghị định này được các tổ chức, hộ gia đình, cá

nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh. 

Điều 3. Đối tượng không chịu thuế 
Đất phi nông nghiệp sử dụng không vào mục đích kinh doanh quy định tại Điều 3 Luật Thuế sử 

dụng đất phi nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế, cụ thể: 

1. Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm:

a) Đất giao thông, thủy lợi bao gồm đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình đường giao

thông, cầu, cống, vỉa hè, đường sắt, đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay, 

bao gồm cả đất nằm trong quy hoạch xây dựng cảng hàng không, sân bay nhưng chưa xây 

dựng do được phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn phát triển được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt, đất xây dựng các hệ thống cấp nước (không bao gồm nhà máy sản xuất 

nước), hệ thống thoát nước, hệ thống công trình thủy lợi, đê, đập và đất thuộc hành lang bảo vệ 

an toàn giao thông, an toàn thủy lợi; 

b) Đất xây dựng công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích

công cộng bao gồm đất sử dụng làm nhà trẻ, trường học, bệnh viện, chợ, công viên, vườn hoa, 
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khu vui chơi cho trẻ em, quảng trường, công trình văn hóa, điểm bưu điện - văn hóa xã, 

phường, thị trấn, tượng đài, bia tưởng niệm, bảo tàng, cơ sở phục hồi chức năng cho người 

khuyết tật, cơ sở dạy nghề, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giáo dưỡng, trại phục hồi nhân phẩm; 

khu nuôi dưỡng người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 

c) Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 

quyết định bảo vệ; 

d) Đất xây dựng công trình công cộng khác bao gồm đất sử dụng cho mục đích công cộng 

trong khu đô thị, khu dân cư nông thôn; đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu 

công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; đất xây dựng công trình hệ thống đường dây tải điện, hệ thống mạng truyền thông, hệ 

thống dẫn xăng, dầu, khí và đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn các công trình trên; đất trạm 

điện; đất hồ, đập thủy điện; đất xây dựng nhà tang lễ, nhà hỏa táng; đất để chất thải, bãi rác, 

khu xử lý chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

2. Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng bao gồm đất thuộc nhà chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, 

tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn 

giáo được Nhà nước cho phép hoạt động. 

3. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa. 

4. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng. 

5. Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ bao gồm diện tích đất xây 

dựng công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ theo khuôn viên của thửa đất có 

các công trình này. 

6. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp gồm: 

a) Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, trụ sở tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức sự nghiệp công lập; trụ sở các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tại 

Việt Nam và các tổ chức quốc tế liên chính phủ được hưởng ưu đãi, miễn trừ tương đương cơ 

quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; 

b) Đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã 

hội, khoa học và công nghệ, ngoại giao của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập. 

7. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh gồm: 

a) Đất thuộc doanh trại, trụ sở đóng quân; 

b) Đất làm căn cứ quân sự; 

c) Đất làm các công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và các công trình đặc biệt về quốc 

phòng, an ninh; 

d) Đất làm ga, cảng quân sự; 

đ) Đất làm các công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho quốc 

phòng, an ninh; 

e) Đất làm kho tàng của các đơn vị vũ trang nhân dân; 

g) Đất làm trường bắn, thao trường, bãi tập, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí; 

h) Đất làm nhà khách, nhà công vụ, nhà thi đấu, nhà tập luyện thể dục, thể thao và các cơ sở 

khác thuộc khuôn viên doanh trại, trụ sở đóng quân của các đơn vị vũ trang nhân dân; 

i) Đất làm trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an quản lý; 

k) Đất xây dựng các công trình chiến đấu, công trình nghiệp vụ quốc phòng, an ninh khác do 

Chính phủ quy định. 

8. Đất phi nông nghiệp để xây dựng các công trình của hợp tác xã phục vụ trong lĩnh vực sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất tại đô thị sử dụng để xây 

dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt kể cả các hình thức trồng trọt 
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không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật 

khác được pháp luật cho phép; xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản; xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống; xây dựng kho, nhà của hộ gia 

đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất 

nông nghiệp. 

Chương 2. 

CĂN CỨ TÍNH THUẾ, ĐĂNG KÝ, KHAI, TÍNH, NỘP THUẾ VÀ MIỄN THUẾ, GIẢM 

THUẾ 

Điều 4. Diện tích đất tính thuế 
Diện tích đất tính thuế là diện tích đất phi nông nghiệp thực tế sử dụng. 

1. Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở trong phạm vi tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất ở tính thuế. 

2. Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư, bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa 

để kinh doanh thì diện tích đất tính thuế của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được xác định 

bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà (công trình) của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

sử dụng. 

Hệ số phân bổ đối với 

trường hợp không có 

tầng hầm 

= 

Diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, 

nhà chung cư 

Tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân sử dụng 

  

Hệ số phân bổ đối với 

trường hợp có tầng 

hầm 

= 

Diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, 

nhà chung cư 

Tổng diện tích nhà 

của các tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân sử 

dụng (phần trên mặt 

đất) 

+ 

50% diện tích tầng 

hầm của các tổ 

chức, hộ gia đình, 

cá nhân sử dụng 

  

Hệ số phân bổ đối với 

trường hợp chỉ có 

công trình xây dựng 

dưới mặt đất 

= 

0,5   x 
Diện tích đất trên bề mặt tương ứng 

với công trình xây dựng dưới mặt đất 

Tổng diện tích công trình của các tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân sử dụng dưới mặt đất 

Diện tích nhà (công trình) của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng là diện tích sàn thực 

tế sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo hợp đồng mua bán hoặc theo Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là 

Giấy chứng nhận). 

Điều 5. Giá của 1 m2 đất tính thuế 
1. Giá của 1 m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2012. 

2. Trường hợp trong chu kỳ ổn định có sự thay đổi người nộp thuế hoặc phát sinh các yếu tố 

dẫn đến thay đổi giá của 1 m2 đất tính thuế thì không phải xác định lại giá của 1 m2 đất tính 

thuế cho thời gian còn lại của chu kỳ. 

3. Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất 

từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hoặc từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 

sang đất ở trong chu kỳ ổn định thì giá của 1 m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng 
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do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm được giao đất, cho thuê đất hoặc thời điểm 

chuyển mục đích sử dụng đất và được ổn định trong thời gian còn lại của chu kỳ. 

Điều 6. Hạn mức đất ở tính thuế 
1. Hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế đối với trường hợp được giao đất ở mới từ ngày 01 

tháng 01 năm 2012 trở đi là hạn mức giao đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời 

điểm giao đất ở mới. 

2. Hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế đối với trường hợp đất ở đang sử dụng trước ngày 01 

tháng 01 năm 2012 được xác định như sau: 

a) Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã có quy định 

về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở và diện tích đất ở trong Giấy chứng nhận 

được xác định theo hạn mức công nhận đất ở thì áp dụng hạn mức công nhận đất ở để làm căn 

cứ tính thuế. Trường hợp hạn mức công nhận đất ở đó thấp hơn hạn mức giao đất ở hiện hành 

thì áp dụng hạn mức giao đất ở hiện hành để làm căn cứ tính thuế; 

b) Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã có quy định 

về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở và diện tích đất ở trong Giấy chứng nhận 

được xác định theo hạn mức giao đất ở thì áp dụng hạn mức giao đất ở để làm căn cứ tính thuế. 

Trường hợp hạn mức giao đất ở đó thấp hơn hạn mức giao đất ở hiện hành thì áp dụng hạn mức 

giao đất ở hiện hành để làm căn cứ tính thuế; 

c) Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa quy định 

về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở thì toàn bộ diện tích đất ở ghi trên Giấy chứng 

nhận được xác định là diện tích đất ở trong hạn mức; 

d) Trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận thì không áp dụng hạn mức. Khi người sử dụng 

đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế áp dụng theo nguyên 

tắc quy định tại các điểm a, b, c khoản này. 

3. Trường hợp thay đổi người nộp thuế thì hạn mức đất ở tính thuế là hạn mức giao đất ở hiện 

hành do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và được áp dụng kể từ năm tính thuế tiếp theo, trừ 

trường hợp thay đổi người nộp thuế do nhận thừa kế, biếu, tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ 

đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ 

vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em 

ruột với nhau thì hạn mức đất ở tính thuế được thực hiện theo hạn mức đất ở quy định và áp 

dụng đối với người chuyển quyền. 

4. Không áp dụng hạn mức đất ở đối với đất lấn, chiếm và đất sử dụng không đúng mục đích và 

đất chưa sử dụng theo đúng quy định. 

Điều 7. Đăng ký, khai, tính và nộp thuế 
1. Người nộp thuế đăng ký, khai, tính và nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

2. Người nộp thuế đăng ký, khai, tính và nộp thuế tại cơ quan thuế huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh hoặc khai thuế, nộp thuế tại cơ quan, cá nhân được cơ quan thuế ủy quyền theo 

quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ quan thuế cấp huyện) nơi có quyền sử dụng 

đất. 

Trường hợp ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn, người nộp thuế có thể đăng ký, 

khai, tính và nộp thuế tại Ủy ban nhân dân xã. 

3. Việc đăng ký, khai, tính và nộp thuế đối với trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng 

nhiều thửa đất ở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định như sau: 

a) Người nộp thuế đăng ký, khai, tính và nộp thuế đối với từng thửa đất ở có quyền sử dụng tại 

cơ quan thuế cấp huyện nơi có quyền sử dụng đất như đối với trường hợp có quyền sử dụng 

một thửa đất; 

b) Trường hợp không có thửa đất ở nào vượt hạn mức đất ở tại nơi có thửa đất đó thì người nộp 

thuế được lựa chọn hạn mức đất ở tại một nơi có thửa đất để xác định số thuế phải nộp. Phần 
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diện tích đất ở ngoài hạn mức được xác định bằng tổng diện tích các thửa đất ở có quyền sử 

dụng trừ đi hạn mức đất ở nơi mà người nộp thuế đã lựa chọn; 

c) Trường hợp có một thửa đất ở vượt hạn mức đất ở tại nơi có thửa đất đó thì người nộp thuế 

lựa chọn hạn mức đất ở tại nơi có thửa đất vượt hạn mức để xác định số thuế phải nộp. Phần 

diện tích đất ở ngoài hạn mức được xác định bằng phần diện tích vượt hạn mức của thửa đất ở 

nơi đã lựa chọn hạn mức cộng với phần diện tích của tất cả các thửa đất ở khác có quyền sử 

dụng; 

d) Trường hợp có từ hai thửa đất ở trở lên vượt hạn mức đất ở tại nơi có thửa đất đó thì người 

nộp thuế chỉ được lựa chọn hạn mức đất ở tại một nơi có thửa đất ở vượt hạn mức để xác định 

số thuế phải nộp. Phần diện tích đất ở ngoài hạn mức được xác định bằng phần diện tích vượt 

hạn mức của thửa đất ở nơi đã lựa chọn hạn mức cộng với phần diện tích của tất cả các thửa đất 

ở khác có quyền sử dụng; 

đ) Người nộp thuế lập tờ khai tổng hợp theo mẫu do Bộ Tài chính quy định để xác định tổng 

diện tích các thửa đất ở có quyền sử dụng và số thuế đã nộp, gửi cơ quan thuế nơi người nộp 

thuế đã lựa chọn hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế để nộp phần chênh lệch giữa số thuế phải 

nộp theo quy định của Nghị định này và số thuế đã nộp tại các cơ quan thuế cấp huyện nơi có 

quyền sử dụng đất. 

4. Bộ Tài chính quy định cụ thể việc đăng ký, khai, tính và nộp thuế quy định tại Điều này. 

Điều 8. Miễn thuế, giảm thuế và nguyên tắc miễn, giảm thuế 
Đối tượng miễn thuế, giảm thuế và nguyên tắc miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

Một số nội dung được quy định cụ thể như sau: 

1. Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có 

điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy 

định tại khoản 1, khoản 4 Điều 9 và khoản 1, khoản 2 Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

2. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa được miễn thuế quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Thuế sử 

dụng đất phi nông nghiệp phải đáp ứng các quy định về loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn 

của các cơ sở sở thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, 

y tế, văn hóa, thể thao, môi trường theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Việc xác định hộ nghèo được miễn thuế quy định tại khoản 6 Điều 9 Luật Thuế sử dụng đất 

phi nông nghiệp được căn cứ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo. 

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quy định cụ thể chuẩn hộ nghèo áp dụng tại địa 

phương theo quy định của pháp luật thì căn cứ vào chuẩn hộ nghèo do địa phương ban hành để 

xác định hộ nghèo. 

Chương 3. 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Trách nhiệm của một số Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
1. Trong quý III năm 2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ban hành văn bản 

quy định và hướng dẫn cơ quan tài nguyên và môi trường địa phương về việc xác định diện tích 

đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm và diện tích đất chưa sử dụng theo 

đúng quy định để làm căn cứ tính thuế theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp. 

2. Bộ Tài chính có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý thu thuế trên cơ sở dữ liệu về quản lý đất đai do 

cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp; 

b) Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thuế tổ chức, quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

theo quy định của Nghị định này và pháp luật quản lý thuế. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 
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a) Quy định và công bố giá đất, hạn mức đất ở từng khu vực, từng thời kỳ tại địa phương để 

làm căn cứ tính thuế theo quy định của Nghị định này. 

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt Luật Thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp và quy định của Nghị định này. 

Điều 10. Hiệu lực và hướng dẫn thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và thay thế Nghị định số 

94-CP ngày 25 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế 

nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất. 

2. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  

  
Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, 

Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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CHÍNH PHỦ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 140/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016 

NGHỊ ĐỊNH 

VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định về lệ phí trước bạ. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, căn cứ 

tính lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ, chế độ khai, thu, nộp và quản lý lệ phí trước 

bạ. 

Điều 2. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ 
1. Nhà, đất.

2. Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao.

3. Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy.

4. Thuyền, kể cả du thuyền.

5. Tàu bay.

6. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn

biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là xe máy). 

7. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự phải đăng ký và

gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

8. Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tài sản quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều

này được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy định tại Điều này. 

Điều 3. Người nộp lệ phí trước bạ 
Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định 

này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 

Nghị định này. 

Điều 4. Áp dụng điều ước quốc tế 
Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy 

định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó. 

Chương II 

CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 

Điều 5. Căn cứ tính lệ phí trước bạ 
Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%). 

Điều 6. Giá tính lệ phí trước bạ 
1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất

a) Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành

phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê 

khai lệ phí trước bạ. 
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b) Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước 

bạ. 

Riêng: 

- Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy 

định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê là giá bán thực tế 

ghi trên hóa đơn bán nhà theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

- Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp 

luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng. 

c) Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao 

hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá tính lệ phí 

trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà. 

2. Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản khác 

a) Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản khác là giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị 

trường. 

Giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường được căn cứ vào hóa đơn bán hàng hợp pháp; 

giá thành sản phẩm (đối với tài sản tự sản xuất, chế tạo để tiêu dùng); trị giá tính thuế nhập 

khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan, cộng (+) thuế nhập khẩu, cộng (+) thuế tiêu thụ 

đặc biệt, cộng (+) thuế giá trị gia tăng (nếu có) (đối với tài sản nhập khẩu). 

Riêng đối với tài sản đã qua sử dụng (trừ tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu) thì giá tính lệ phí 

trước bạ được xác định căn cứ vào thời gian đã sử dụng và giá trị còn lại của tài sản. 

b) Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm a khoản này để 

làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với tài sản quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 2 Nghị định 

này và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tài sản quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 2 

Nghị định này. 

Trường hợp giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ 

do Bộ Tài chính ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ là giá do Bộ Tài chính ban hành. 

Trường hợp phát sinh tài sản mà tại thời điểm nộp tờ khai lệ phí trước bạ chưa có trong Bảng 

giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành thì Cơ quan Thuế áp dụng giá tính lệ phí 

trước bạ theo quy định tại điểm a khoản này để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ. 

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ thời điểm tài sản được đăng ký trước bạ, Cơ quan Thuế 

báo cáo Bộ Tài chính để ban hành giá tính lệ phí trước bạ bổ sung. 

Trường hợp giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường có biến động tăng hoặc giảm 

20% trở lên so với giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì Bộ Tài chính ban 

hành giá tính lệ phí trước bạ bổ sung đảm bảo giá tính lệ phí trước bạ sát với giá chuyển 

nhượng tài sản thực tế trên thị trường. 

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy định tại Điều này. 

Điều 7. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) 
1. Nhà, đất mức thu là 0,5%. 

2. Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao là 2%. 

3. Tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay mức thu là 1%. 

4. Xe máy mức thu là 2%. 

Riêng: 

a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; 

thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%. 

b) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường 

hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ 

chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%. 
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5. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự mức thu là 2%. 

Riêng: 

a) Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường 

hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội 

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa 

không quá 50% mức quy định chung. 

b) Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và 

áp dụng thống nhất trên toàn quốc. 

Căn cứ vào loại phương tiện ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp, cơ quan thuế xác định mức thu lệ phí trước bạ đối 

với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự theo quy định tại 

khoản này. 

6. Đối với vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định này 

được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì áp dụng mức thu lệ phí 

trước bạ tương ứng của từng loại tài sản. 

Mức thu lệ phí trước bạ đối với tài sản quy định tại Điều này khống chế tối đa là 500 triệu 

đồng/1 tài sản/1 lần trước bạ, trừ ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, tàu bay, du thuyền. 

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy định tại Điều này. 

Chương III 

GHI NỢ, MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 

Điều 8. Ghi nợ lệ phí trước bạ 
1. Ghi nợ lệ phí trước bạ đối với đất và nhà gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc đối 

tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai về thu tiền sử dụng đất. 

Khi thanh toán nợ lệ phí trước bạ thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp lệ phí trước bạ tính theo giá 

nhà, đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại thời điểm kê 

khai lệ phí trước bạ. 

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 1 Điều 

này nếu chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất cho tổ 

chức, cá nhân khác (trừ trường hợp tặng cho nhà, đất giữa các đối tượng quy định tại khoản 10 

Điều 9 Nghị định này) thì phải nộp đủ số lệ phí trước bạ còn nợ trước khi chuyển nhượng, 

chuyển đổi, tặng cho. 

3. Thủ tục ghi nợ lệ phí trước bạ 

a) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nhà, đất nêu tại khoản 1 

Điều này thực hiện khai lệ phí trước bạ và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ (trong đó có giấy tờ 

chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nêu tại khoản 1 Điều này) theo quy 

định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 10 Nghị định này. 

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài 

sản gắn liền với đất kiểm tra hồ sơ, nếu xác định đúng đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ 

nhà, đất nêu tại khoản 1 Điều này thì ghi vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà và tài sản gắn liền với đất: “Nợ lệ phí trước bạ” trước khi cấp cho chủ sở hữu, sử dụng 

nhà, đất. 

c) Trường hợp nhận được hồ sơ làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho quyền sở 

hữu nhà, quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân còn ghi nợ lệ phí trước bạ, cơ quan có 

thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với 

đất có trách nhiệm chuyển hồ sơ, kèm theo “Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài 

chính về đất đai” sang cho Cơ quan Thuế để tính và thông báo để hộ gia đình, cá nhân có nhà, 

đất nộp đủ số tiền lệ phí trước bạ còn nợ trước khi làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi, 

tặng cho. 
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1. Nhà, đất là trụ sở của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ 

chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và nhà ở của người đứng đầu cơ quan Đại diện 

ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp 

quốc tại Việt Nam. 

2. Tài sản (trừ nhà, đất) của tổ chức, cá nhân nước ngoài sau đây: 

a) Cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc 

hệ thống Liên hợp quốc. 

b) Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan Đại 

diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, thành viên cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ 

thống Liên hợp quốc và thành viên của gia đình họ không phải là công dân Việt Nam hoặc 

không thường trú tại Việt Nam được Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp chứng minh thư ngoại giao 

hoặc chứng minh thư công vụ. 

c) Tổ chức, cá nhân nước ngoài không thuộc đối tượng quy định tại điểm a và b khoản này, 

nhưng được miễn hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ theo các cam kết quốc tế mà Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

3. Đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê sử dụng vào các mục đích sau đây: 

a) Sử dụng vào mục đích công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai. 

b) Thăm dò, khai thác khoáng sản; nghiên cứu khoa học theo giấy phép hoặc xác nhận của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu 

chế xuất), đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng. Các trường hợp này khi đăng ký quyền sở 

hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cho thuê hoặc tự sử dụng thì tổ 

chức, cá nhân được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất phải nộp lệ phí trước bạ. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

hoặc xây dựng nhà để chuyển nhượng thì được miễn nộp lệ phí trước bạ. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng kết cấu hạ tầng, nhà khi đăng ký quyền sở 

hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp lệ phí trước bạ. 

4. Đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối. 

5. Đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng giữa các hộ gia đình, cá nhân trong cùng xã, 

phường, thị trấn để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật đất đai. 

6. Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang phù hợp với quy hoạch sử dụng đất 

đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp mà được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

7. Đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê của tổ chức, cá 

nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp. 

8. Nhà, đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được 

Nhà nước công nhận hoặc được phép hoạt động. 

9. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa. 

10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha 

nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông 

nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

11. Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ theo 

quy định của Luật nhà ở. 

12. Tài sản cho thuê tài chính được chuyển quyền sở hữu cho bên thuê khi kết thúc thời hạn 

thuê thông qua việc nhượng, bán tài sản cho thuê thì bên thuê được miễn nộp lệ phí trước bạ; 

trường hợp công ty cho thuê tài chính mua tài sản của đơn vị có tài sản đã nộp lệ phí trước bạ 
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sau đó cho chính đơn vị bán tài sản thuê lại thì công ty cho thuê tài chính được miễn nộp lệ phí 

trước bạ. 

13. Nhà, đất, tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý chuyên 

dùng phục vụ quốc phòng, an ninh. 

14. Nhà, đất thuộc tài sản nhà nước dùng làm trụ sở cơ quan của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ 

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 

15. Nhà, đất được bồi thường (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà 

nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật. 

16. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng khi đăng 

ký lại quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây: 

a) Tài sản đã được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính 

phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử 

dụng nay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng mới mà không thay đổi chủ sở hữu tài 

sản. 

b) Tài sản của doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa thành sở hữu công ty cổ phần hoặc 

các hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước khác theo quy định của pháp luật. 

c) Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ gia đình khi phân chia 

tài sản đó cho các thành viên hộ gia đình đăng ký lại. 

d) Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng phải đăng 

ký lại quyền sở hữu, sử dụng do giấy chứng nhận bị mất, rách nát, ố, nhòe, hư hỏng. Cơ quan 

có thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng cho tổ chức, cá nhân khi có đề 

nghị. 

đ) Trường hợp khi cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phát sinh chênh lệch diện tích 

đất tăng thêm nhưng ranh giới của thửa đất không thay đổi thì được miễn nộp lệ phí trước bạ 

đối với phần diện tích đất tăng thêm. 

e) Tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, phải chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của 

Luật đất đai từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

17. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp được miễn nộp lệ phí 

trước bạ) chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ 

phí trước bạ trong những trường hợp sau đây: 

a) Tổ chức, cá nhân, xã viên hợp tác xã đem tài sản của mình góp vốn vào doanh nghiệp, tổ 

chức tín dụng, hợp tác xã hoặc khi doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã giải thể hoặc 

phân chia hoặc rút vốn cho tổ chức, cá nhân thành viên tài sản mà tổ chức, cá nhân thành viên 

đã góp trước đây. 

b) Tài sản của doanh nghiệp điều động trong nội bộ của doanh nghiệp đó hoặc cơ quan, đơn vị 

hành chính sự nghiệp điều động tài sản trong nội bộ một cơ quan, đơn vị dự toán theo quyết 

định của cấp có thẩm quyền. 

18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp do chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

19. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ chuyển đến địa phương nơi sử dụng mà 

không thay đổi chủ sở hữu. 

20. Nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà được hỗ trợ mang tính chất nhân đạo, kể cả đất kèm 

theo nhà được đăng ký sở hữu, sử dụng tên người được tặng. 

21. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe chiếu chụp X-quang, xe cứu hộ (bao gồm cả xe kéo xe, xe 

chở xe); xe chở rác, xe phun nước, xe tưới nước, xe xi téc phun nước, xe quét đường, xe hút 
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hầm cầu, xe hút bụi; xe chuyên dùng cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật đăng ký quyền 

sở hữu tên thương binh, bệnh binh, người tàn tật. 

22. Tàu bay sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách. 

23. Tàu, thuyền đánh bắt thủy, hải sản. 

24. Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định này được 

thay thế mà phải đăng ký lại trong thời hạn bảo hành. 

25. Nhà xưởng của cơ sở sản xuất; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

26. Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị 

trấn thuộc vùng khó khăn, Tây Nguyên; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc 

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

27. Tàu thủy, thuyền không có động cơ, trọng tải toàn phần đến 15 tấn; tàu thủy, thuyền có 

động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa; tàu thủy, thuyền có sức chở người đến 12 

người; tàu thủy, thuyền chở khách tốc độ cao và tàu thủy, thuyền vận tải công-ten-nơ. 

28. Nhà, đất của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; 

y tế; văn hóa; thể dục thể thao; môi trường theo quy định của pháp luật đăng ký quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà phục vụ cho các hoạt động này. 

29. Nhà, đất của cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ 

cho các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; khoa học 

và công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em theo quy định của 

pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 28 Điều này. 

30. Nhà, đất của doanh nghiệp khoa học và công nghệ đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà theo quy định của pháp luật. 

31. Phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch. 

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy định tại Điều này. 

Chương IV 

CHẾ ĐỘ KHAI, THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 

Điều 10. Khai, thu, nộp lệ phí trước bạ 
1. Lệ phí trước bạ được khai theo từng lần phát sinh. 

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ có trách nhiệm kê khai và nộp 

hồ sơ khai lệ phí trước bạ (gồm cả các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy 

định tại Điều 9 Nghị định này) cho Cơ quan Thuế khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng 

với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ 

- Đối với tài sản là nhà, đất: Hồ sơ khai lệ phí trước bạ nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ về giải 

quyết thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản 

khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

- Đối với tài sản khác: Hồ sơ khai lệ phí trước bạ nộp tại Chi cục Thuế địa phương nơi đăng ký 

quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc nộp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đối với 

hồ sơ khai thuế điện tử. 

3. Hồ sơ khai lệ phí trước bạ 

a) Đối với tài sản là nhà, đất: 

- Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

- Các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có). 

b) Đối với tài sản khác (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển thiếu 

hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam): 

- Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

- Các giấy tờ về mua bán, chuyển giao tài sản hợp pháp. 

- Giấy đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của chủ cũ (đối với tài sản đăng ký quyền 

sở hữu, quyền sử dụng tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi). 
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- Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm 

Việt Nam cấp (đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương 

tự). 

- Các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có). 

c) Đối với tài sản là tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ 

sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam: 

- Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 

- Phiếu báo hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc tàu thủy, thuyền thuộc đối tượng 

được đăng ký sở hữu. 

d) Trường hợp hồ sơ khai lệ phí trước bạ điện tử là Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01 (đối 

với tài sản là nhà, đất) và Mẫu số 02 (đối với tài sản khác) Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định này, các giấy tờ hợp pháp kèm theo Tờ khai lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định của 

các cơ quan cấp đăng ký khi làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử 

dụng tài sản. 

4. Thời hạn ra thông báo và nộp lệ phí trước bạ 

a) Chi cục Thuế ra thông báo nộp lệ phí trước bạ trong thời hạn 03 ngày làm việc (đối với tài 

sản là nhà, đất) hoặc 01 ngày làm việc đối với tài sản khác kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Chi cục Thuế trả lại hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ về 

giải quyết thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài 

sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với hồ sơ lệ phí trước bạ 

nhà, đất) hoặc cho người có tài sản (đối với hồ sơ lệ phí trước bạ tài sản khác) theo thời hạn 

quy định tại điểm này. 

Thông báo nộp lệ phí trước bạ đối với nhà, đất theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định này; Thông báo nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản khác được ghi ngay trên Tờ khai 

nộp lệ phí trước bạ của tài sản đó. 

Trường hợp nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì 

Thông báo nộp lệ phí trước bạ được Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế trả về điện thoại, 

tài khoản giao dịch thuế điện tử hoặc thư điện tử của tổ chức, cá nhân theo từng mã giao dịch 

điện tử theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

b) Người nộp lệ phí trước bạ thực hiện nộp tiền lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước tại các 

cơ quan, tổ chức thu lệ phí trước bạ theo quy định của Luật quản lý thuế trong thời hạn 30 ngày 

làm việc kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan thuế. 

5. Việc lập và cấp chứng từ thu lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp lệ phí trước bạ qua ngân hàng bằng phương thức điện tử thì 

chứng từ nộp lệ phí trước bạ điện tử được ngân hàng truyền về Cổng thông tin điện tử của 

Tổng cục Thuế để ký số cung cấp cho các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền đã kết nối thông tin 

với cơ quan thuế. Chứng từ điện tử được ký số là căn cứ để giải quyết thủ tục hành chính liên 

quan đến việc đăng ký tài sản và tổ chức, cá nhân không phải cung cấp chứng từ giấy. 

6. Trường hợp quy trình phối hợp liên thông của các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thủ 

tục hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản có quy định 

khác về hồ sơ, thủ tục, quy trình thu, nộp lệ phí trước bạ thì thực hiện theo quy định đó. 

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy định tại Điều này. 

Điều 11. Quản lý lệ phí trước bạ 
Cơ quan thu lệ phí trước bạ nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy 

định của pháp luật. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 
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2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các quy định sau hết hiệu lực thi hành: 

a) Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ 

và Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 về lệ phí trước bạ; 

b) Quy định về khai, thu, nộp và quản lý lệ phí trước bạ tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 

22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý 

thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. 

3. Bãi bỏ các quy định sau đây: 

a) Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt; 

b) Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa. 

Điều 13. Trách nhiệm thi hành 
1. Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng quy trình 

phối hợp liên thông điện tử thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở 

hữu, quyền sử dụng tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định 

này. 

2. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chia sẻ thông tin phương tiện để phục vụ cho công tác 

xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ của Bộ Tài chính và hỗ trợ tổ chức, cá nhân khai nộp lệ 

phí trước bạ. 

3. Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng hệ thống kết nối điện tử 

để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc đăng ký tài sản; phối hợp cùng Bộ Tài 

chính kiểm soát giấy tờ hợp pháp của các hồ sơ khai thuế điện tử. 

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  
Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 

TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KTTH (3b). 

 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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PHỤ LỤC 
(Kèm theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ) 

Mẫu số 01 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất 

Mẫu số 02 Tờ khai lệ phí trước bạ 

Mẫu số 03 Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất 

Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT 
[01] Kỳ tính thuế: Theo từng lần phát sinh □ 

[02] Lần đầu □                   [03] Bổ sung lần thứ □ 

[04] Tên người nộp thuế: ....................................................................................................  

[05] Mã số thuế: ..................................................................................................................  

[06] Địa chỉ: .........................................................................................................................  

[07] Quận/huyện: …………………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ........................................  

[09] Điện thoại: ………………………… [10] Fax: ……………….. [11] Email: .....................  

[12] Đại lý thuế; hoặc Tổ chức, cá nhân được ủy quyền khai thay theo quy định của pháp luật 

(nếu có):     

[13] Mã số thuế: ..................................................................................................................  

[14] Địa chỉ: .........................................................................................................................  

[15] Quận/huyện: …………………… [16] Tỉnh/Thành phố: ................................................  

[17] Điện thoại: ……………………… [18] Fax: ………………. [19] Email: .........................  

[20] Hợp đồng đại lý thuế, số: ……………………………………. ngày ................................  

ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT: 
1. Đất: ..................................................................................................................................  

1.1. Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): 

1.3. Mục đích sử dụng đất: .................................................................................................  

1.4. Diện tích (m2): ..............................................................................................................  

1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận 

thừa kế, hoặc nhận tặng cho): 

a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ: 

Địa chỉ người giao QSDĐ: ..................................................................................................  

b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày ……… tháng …… năm ………… 

1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): 

2. Nhà: 

2.1. Cấp nhà: ……………………………………….. Loại nhà: .............................................  

2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): ................................................................................  

2.3. Nguồn gốc nhà: ...........................................................................................................  

a) Tự xây dựng: 

- Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): .........................................................  

b) Mua, thừa kế, tặng cho: 

- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày ……….. tháng ……. năm………… 

2.4. Giá trị nhà (đồng): 
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3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng): 

............................................................................................................................................  

4. Tài sản thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ (lý do): 

............................................................................................................................................  

5. Giấy tờ có liên quan, gồm: 

- ..........................................................................................................................................  

- ..........................................................................................................................................  

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. 

  

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
Họ và tên: 

Chứng chỉ hành nghề số: 

  

…., ngày …. tháng …. năm …. 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI 

NỘP THUẾ 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu 

(nếu có)) 

Hoặc TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

ĐƯỢC  

ỦY QUYỀN KHAI THAY 
Họ và tên: 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

  

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 

(Áp dụng đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất)) 

[01] Kỳ tính thuế: □ Theo từng lần phát sinh 

[02] Lần đầu: □          [03] Bổ sung lần thứ □ 

A. PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KÊ KHAI: 
[04] Tên người nộp thuế (Chủ sở hữu, sử dụng tài sản): .....................................................  

[05] Mã số thuế (nếu có): ......................................................................................................  

[06] Địa chỉ: ...........................................................................................................................  

[07] Quận/huyện: ……………………. [08] Tỉnh/thành phố: ...................................................  

[09] Điện thoại: ………………………. [10] Fax: ……………. [11] Email: ...............................  

[12] Đại lý thuế; hoặc Tổ chức, cá nhân được ủy quyền khai thay theo quy định của pháp luật 

(nếu có):     

[13] Mã số thuế: .....................................................................................................................  

[14] Địa chỉ: ............................................................................................................................  

[15] Quận/huyện: ………………………….. [16] Tỉnh/Thành phố: ..........................................  

[17] Điện thoại: …………………………….. [18] Fax: …………….. [19] Email: 

......................  

[20] Hợp đồng đại lý thuế, số: ………………………………………. ngày ...............................  

I. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN: 
1. Loại tài sản (ví dụ: Ô tô, xe máy, tàu thuyền...): ................................................................  

2. Nhãn hiệu: .........................................................................................................................  

3. Số loại hoặc tên thương mại: ............................................................................................  

4. Nước sản xuất: .................................................................................................................  

5. Năm sản xuất: ..................................................................................................................  

6. Thể tích làm việc: .............................................................................................................  

7. Trọng tải (hoặc công suất): ..............................................................................................  

8. Số người cho phép chở (kể cả lái xe): .............................................................................  

9. Công thức bánh xe: ..........................................................................................................  

10. Chất lượng tài sản: .........................................................................................................  

11. Số máy: ..........................................................................................................................  

12. Số khung: ......................................................................................................................  

13. Biển kiểm soát: .............................................................................................................  

14. Số đăng ký: ...................................................................................................................  

15. Trị giá tài sản (đồng): ....................................................................................................  

(Viết bằng chữ: ................................................................................................................... ) 

II. NGUỒN GỐC TÀI SẢN: 
1. Tổ chức, cá nhân giao tài sản: ........................................................................................  

2. Địa chỉ: ............................................................................................................................  

3. Thời điểm làm giấy tờ chuyển dịch tài sản: ....................................................................  

III. TÀI SẢN THUỘC DIỆN ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (lý do): 

............................................................................................................................................  

IV. GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN, GỒM: 
............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  
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............................................................................................................................................  

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
Họ và tên: 

Chứng chỉ hành nghề số: 

  

…., ngày …. tháng …. năm …. 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI 

NỘP THUẾ 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu 

(nếu có)) 

Hoặc TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

ĐƯỢC  

ỦY QUYỀN KHAI THAY 
Họ và tên: 

  

 

B. THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành cho Cơ quan Thuế): 
1. Trị giá tài sản tính lệ phí trước bạ (đồng): 

(Viết bằng chữ: .................................................................................................................. ) 

2. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng): {Bằng trị giá tài sản tính lệ phí trước bạ nhân (x) 

mức thu lệ phí trước bạ (%). Mức thu lệ phí trước bạ được quy định chi tiết cho từng loại tài 

sản (ví dụ: Máy bay, tàu thủy, thuyền, ô tô, xe máy...)} ….. 

(Viết bằng chữ: .................................................................................................................. ) 

Nộp theo chương ……………………………… tiểu mục ...................................................  

3. Địa điểm nộp: .................................................................................................................  

4. Thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày... tháng ... năm ... Quá 30 ngày kể từ ngày ký thông báo 

của cơ quan thuế mà người nộp thuế chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp phải trả tiền chậm nộp 

theo quy định của Luật quản lý thuế. 

5. Miễn nộp lệ phí trước bạ (nếu có): Chủ tài sản thuộc diện được miễn nộp lệ phí trước bạ theo 

quy định tại điểm …… khoản ….. Điều ….. Nghị định số ... ngày ... của Chính phủ: 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

 

CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH LỆ PHÍ 

TRƯỚC BẠ 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

…., ngày ….. tháng….. năm .... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 

RA THÔNG BÁO 

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu) 

  

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO 

NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 

…….., ngày …. tháng …. năm ….. 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu 

(nếu có)) 

  

 

C. PHẦN TÍNH TIỀN CHẬM NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành cho cơ quan thu tiền): 
1. Số ngày chậm nộp lệ phí trước bạ: .................................................................................  

2. Số tiền phạt chậm nộp lệ phí trước bạ (đồng): ...............................................................  

(Viết bằng chữ: ................................................................................................................... ) 

  ……… ngày …. tháng …. năm .... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU 

TIỀN 
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          Mẫu số 03 
TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN  

TÊN CƠ QUAN THUẾ RA 

THÔNG BÁO 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

Số: ……/TB-.... ……., ngày …. tháng ….. năm …… 

  

THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT 
Căn cứ hồ sơ và Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số ….. ngày.... 

tháng …. năm .... của (tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ về giải quyết thủ tục đăng ký, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất), hoặc căn cứ hồ 

sơ của người nộp lệ phí trước bạ, ...(tên Cơ quan Thuế) thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất 

như sau: 

I. ĐỊNH DANH VỀ NGƯỜI NỘP THUẾ: 
1. Tên chủ tài sản: ...............................................................................................................  

2. Mã số thuế (nếu có): ........................................................................................................  

3. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB: ..............................................................................  

4. Đại lý thuế (nếu có): .........................................................................................................  

5. Mã số thuế: ......................................................................................................................  

6. Địa chỉ: .............................................................................................................................  

II. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN 
1. Thửa đất số: …………………………….. Tờ bản đồ số: ...................................................  

Số nhà……... Đường phố……….... Thôn (ấp, bản, phum, sóc) ….. xã (phường) ...............  

2. Loại đất: ............................................................................................................................  

3. Loại đường/khu vực: ........................................................................................................  

4. Vị trí (1, 2, 3, 4...): ............................................................................................................  

5. Cấp nhà: …………………………………………. Loại nhà: ................................................  

6. Hạng nhà: .........................................................................................................................  

7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà: ..............................................................................  

8. Diện tích nhà, đất tính lệ phí trước bạ (m2): ....................................................................  

8.1. Đất: ...............................................................................................................................  

8.2. Nhà (m2 sàn nhà): ........................................................................................................  

9. Đơn giá một mét vuông sàn nhà, đất tính lệ phí trước bạ (đồng/m2): .............................  

9.1. Đất: ................................................................................................................................  

9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới): .......................................................................................  

III. LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ DO CƠ QUAN THUẾ TÍNH: 
1. Tổng giá trị nhà, đất tính lệ phí trước bạ: ........................................................................  

1.1. Đất (8.1 x 9.1): .............................................................................................................  

1.2. Nhà (7 x 8.2 x 9.2): ......................................................................................................  

2. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng): ........................................................................  

(Viết bằng chữ: .................................................................................................................. ) 

Nộp theo chương …….. loại …… khoản …… hạng ……. mục …….. tiểu mục .................  

3. Địa điểm nộp ...................................................................................................................  

4. Thời hạn nộp tiền: Chậm nhất là ngày ... tháng ... năm .... Quá 30 ngày kể từ ngày ký thông 

báo của cơ quan thuế mà người nộp thuế chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp phải trả tiền chậm 

nộp theo quy định của Luật quản lý thuế. 

5. Trường hợp miễn nộp lệ phí trước bạ: Chủ tài sản thuộc diện được miễn nộp lệ phí trước bạ 

theo quy định tại điểm ... khoản.... Điều .... Nghị định số ... ngày .... tháng ... năm ... của Chính 

phủ .................................  
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.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với ...(Tên cơ quan thuế)... theo số điện 

thoại: ………………………….. địa chỉ: ………………………….. 

...(Tên cơ quan thuế) ………….. thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./. 

  

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO 

NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 
..., ngày …. tháng ….. năm ………  

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu 

(nếu có)) 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 

RA THÔNG BÁO 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

  

IV. PHẦN TÍNH TIỀN CHẬM NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành cho cơ quan thu tiền): 

1. Số ngày chậm nộp lệ phí trước bạ so với thông báo của cơ quan Thuế: ......................  

2. Số tiền phạt chậm nộp lệ phí trước bạ (đồng): ..............................................................  

(Viết bằng chữ: .................................................................................................................. ) 

  

  ….., ngày …. tháng …. năm .... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU 

TIỀN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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BỘ TÀI CHÍNH 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số: 153/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 11tháng 11 năm 2011 

THÔNG TƯ 

 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010; 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các Nghị định của 

Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định 

chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau: 

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Đối tượng chịu thuế 

1. Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị quy định tại Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản

hướng dẫn thi hành. 

2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm:

2.1. Đất xây dựng khu công nghiệp bao gồm đất để xây dựng cụm công nghiệp, khu công 

nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh tập trung khác có cùng chế độ sử dụng 

đất; 

2.2. Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm đất để xây dựng cơ sở sản 

xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các 

công trình khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh (kể cả đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản 

xuất, kinh doanh trong khu công nghệ cao, khu kinh tế); 

2.3. Đất để khai thác khoáng sản, đất làm mặt bằng chế biến khoáng sản, trừ trường hợp khai 

thác khoáng sản mà không ảnh hưởng đến lớp đất mặt hoặc mặt đất; 

Ví dụ 1: Công ty A được nhà nước cho thuê đất để khai thác than, trong tổng diện tích đất được 

thuê là 2000m2 đất có 1000m2 trên mặt đất là đất rừng, còn lại là mặt bằng cho việc khai thác 

và sản xuất than. Việc khai thác than không ảnh hưởng đến diện tích đất rừng, thì phần diện 

tích đất rừng đó không thuộc đối tượng chịu thuế. 

2.4. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm bao gồm đất để khai thác nguyên liệu và đất 

làm mặt bằng chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm. 

3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 Thông tư này được các tổ chức, hộ gia đình, cá

nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh. 

Điều 2. Đối tượng không chịu thuế. 

Đất phi nông nghiệp không sử dụng vào mục đích kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế 

bao gồm: 

1. Đất sử dụng vào mục đích công cộng, gồm:

1.1. Đất giao thông, thủy lợi bao gồm đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình đường 

giao thông, cầu, cống, vỉa hè, đường sắt, đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân 

bay, bao gồm cả đất nằm trong quy hoạch xây dựng cảng hàng không, sân bay nhưng chưa xây 

dựng do được phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn phát triển được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt, đất xây dựng các hệ thống cấp nước (không bao gồm nhà máy sản xuất 

nước), hệ thống thoát nước, hệ thống công trình thủy lợi, đê, đập và đất thuộc hành lang bảo vệ 

an toàn giao thông, an toàn thủy lợi; 
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Việc xác định đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay được thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về quản lý, khai thác 

cảng hàng không, sân bay và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu 

có). 

1.2. Đất xây dựng công trình văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích 

công cộng bao gồm đất sử dụng làm nhà trẻ, trường học, bệnh viện, chợ, công viên, vườn hoa, 

khu vui chơi cho trẻ em, quảng trường, công trình văn hoá, điểm bưu điện - văn hoá xã, 

phường, thị trấn, tượng đài, bia tưởng niệm, bảo tàng, cơ sở phục hồi chức năng cho người 

khuyết tật, cơ sở dạy nghề, cơ sở cai nghiện ma tuý, trại giáo dưỡng, trại phục hồi nhân phẩm; 

khu nuôi dưỡng người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 

1.3. Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) quyết 

định bảo vệ; 

1.4. Đất xây dựng công trình công cộng khác bao gồm đất sử dụng cho mục đích công cộng 

trong khu đô thị, khu dân cư nông thôn; đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu 

công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; đất xây dựng công trình hệ thống đường dây tải điện, hệ thống mạng truyền thông, hệ 

thống dẫn xăng, dầu, khí và đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn các công trình trên; đất trạm 

điện; đất hồ, đập thuỷ điện; đất xây dựng nhà tang lễ, nhà hoả táng, lò hoả táng; đất để chất 

thải, bãi rác, khu xử lý chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

Việc xác định đất sử dụng cho mục đích công cộng trong khu đô thị, khu dân cư nông thôn 

thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

2. Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng bao gồm đất thuộc nhà chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, 

tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn 

giáo được Nhà nước cho phép hoạt động. 

3. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa. 

4. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng. 

5. Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ bao gồm diện tích đất xây 

dựng công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ theo khuôn viên của thửa đất có 

các công trình này. 

Trường hợp này, đất phải thuộc diện đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất quy định tại Khoản 8 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

6. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp gồm: 

6.1. Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, trụ sở tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức sự nghiệp công lập; trụ sở các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tại 

Việt Nam và các tổ chức quốc tế liên chính phủ được hưởng ưu đãi, miễn trừ tương đương cơ 

quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; 

Trường hợp các tổ chức cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công 

lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức 

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp sử dụng đất được nhà nước giao để xây dựng trụ sở làm 

việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị vào mục đích khác thì thực hiện 

theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các các văn bản hướng dẫn thi hành 

6.2. Đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hoá, xã 

hội, khoa học và công nghệ, ngoại giao của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công lập. 

7. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh gồm: 

7.1. Đất thuộc doanh trại, trụ sở đóng quân; 

7.2. Đất làm căn cứ quân sự; 
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7.3. Đất làm các công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và các công trình đặc biệt về quốc 

phòng, an ninh; 

7.4. Đất làm ga, cảng quân sự; 

7.5. Đất làm các công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho quốc 

phòng, an ninh; 

7.6. Đất làm kho tàng của các đơn vị vũ trang nhân dân; 

7.7. Đất làm trường bắn, thao trường, bãi tập, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí; 

7.8. Đất làm nhà khách, nhà công vụ, nhà thi đấu, nhà tập luyện thể dục, thể thao và các cơ sở 

khác thuộc khuôn viên doanh trại, trụ sở đóng quân của các đơn vị vũ trang nhân dân; 

7.9. Đất làm trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do Bộ 

Quốc phòng, Bộ Công an quản lý; 

7.10. Đất xây dựng các công trình chiến đấu, công trình nghiệp vụ quốc phòng, an ninh khác do 

Chính phủ quy định. 

8. Đất phi nông nghiệp để xây dựng các công trình của hợp tác xã phục vụ trong lĩnh vực sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; Đất tại đô thị sử dụng để xây 

dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt kể cả các hình thức trồng trọt 

không trực tiếp trên đất, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật 

khác được pháp luật cho phép; Đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản; Đất xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống, xây dựng nhà, kho của hộ 

gia đình, cá nhân chỉ để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản 

xuất nông nghiệp. 

Điều 3. Người nộp thuế 

1. Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu 

thuế quy định tại Điều 1 Thông tư này. 

2. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng 

nhận) thì người đang sử dụng đất là người nộp thuế. 

3. Người nộp thuế (NNT) trong một số trường hợp cụ thể được quy định như sau: 

3.1. Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì người 

được nhà nước giao đất, cho thuê đất là người nộp thuế; 

3.2. Trường hợp người có quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hợp đồng thì người nộp thuế 

được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không có thoả 

thuận về người nộp thuế thì người có quyền sử dụng đất là người nộp thuế; 

Ví dụ 2: Ông A có thửa đất tại tỉnh B nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất (đất không có giấy tờ hoặc chỉ có một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật 

Đất đai năm 2003) thì Ông A là người nộp thuế đối với thửa đất đó. Tuy nhiên, Ông A không 

sử dụng mà xây nhà và cho Ông B thuê. Người nộp thuế được xác định như sau: 

- Trường hợp Ông B chỉ thuê nhà (không thuê đất) của Ông A thì Ông A là người nộp thuế; 

- Trường hợp Ông B thuê cả nhà và đất của Ông A nhưng không có hợp đồng hoặc trong hợp 

đồng không quy định rõ người nộp thuế thì Ông A là người nộp thuế; 

- Trường hợp trong hợp đồng thuê nhà, đất giữa Ông B và Ông A quy định rõ người nộp thuế 

thì người nộp thuế là người được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký. 

3.3. Trường hợp đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng đang có tranh chấp thì trước khi 

tranh chấp được giải quyết, người đang sử dụng đất là người nộp thuế. Việc nộp thuế không 

phải là căn cứ để giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất; 

3.4. Trường hợp nhiều người cùng có quyền sử dụng một thửa đất thì người nộp thuế là người 

đại diện hợp pháp của những người cùng có quyền sử dụng thửa đất đó; 
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3.5. Trường hợp người có quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất mà 

hình thành pháp nhân mới có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 1 

Thông tư này thì pháp nhân mới là người nộp thuế. 

3.6. Trường hợp thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước thì người nộp thuế là người cho thuê nhà (đơn 

vị được giao ký hợp đồng với người thuê). 

3.7. Trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây nhà ở để bán, cho 

thuê thì người nộp thuế là người được nhà nước giao đất, cho thuê đất. Trường hợp chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân khác thì người nộp thuế là người nhận 

chuyển nhượng. 

Chương II CĂN CỨ TÍNH THUẾ, PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ 

Điều 4. Căn cứ tính thuế 

Căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) là diện tích đất tính thuế, giá 1m2 

đất tính thuế và thuế suất. 

Điều 5. Diện tích đất tính thuế: 

Diện tích đất tính thuế là diện tích đất phi nông nghiệp thực tế sử dụng. 

1. Đất ở, bao gồm cả trường hợp đất ở sử dụng vào mục đích kinh doanh.

1.1. Trường hợp người nộp thuế có nhiều thửa đất ở trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa 

đất ở thuộc diện chịu thuế trong tỉnh. 

1.2. Trường hợp đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì diện tích đất tính thuế là diện tích ghi 

trên Giấy chứng nhận; Trường hợp diện tích đất ở ghi trên Giấy chứng nhận nhỏ hơn diện tích 

đất thực tế sử dụng thì diện tích đất tính thuế là diện tích thực tế sử dụng. 

Trường hợp nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng trên một thửa đất mà chưa được 

cấp Giấy chứng nhận thì diện tích đất tính thuế đối với từng người nộp thuế là diện tích đất 

thực tế sử dụng của từng người nộp thuế đó. 

Trường hợp nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng trên một thửa đất đã được cấp 

Giấy chứng nhận thì diện tích đất tính thuế là diện tích đất ghi trên Giấy chứng nhận. 

1.3. Đối với đất ở nhà nhiều tầng có nhiều hộ gia đình ở, nhà chung cư, bao gồm cả trường hợp 

vừa để ở, vừa để kinh doanh thì diện tích đất tính thuế của từng người nộp thuế được xác định 

bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà (công trình) mà người nộp thuế đó sử dụng, trong 

đó: 

a) Diện tích nhà (công trình) của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng là diện tích sàn

thực tế sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo hợp đồng mua bán hoặc theo Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

b) Hệ số phân bổ được xác định như sau:

b1) Trường hợp không có tầng hầm: 

Hệ số phân bổ = 
Diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư 

Tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng 

b2) Trường hợp có tầng hầm: 

Hệ số phân bổ = 

Diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư 

Tổng diện tích nhà của các 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

sử dụng (phần trên mặt đất) 

+ 

50% diện tích tầng hầm của các 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử 

dụng 

b3) Trường hợp chỉ có công trình xây dựng dưới mặt đất: 

Hệ số phân bổ = 

0,5 x 
Diện tích đất trên bề mặt tương ứng với 

công trình xây dựng dưới mặt đất 

Tổng diện tích công trình của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử 

dụng dưới mặt đất 
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Trường hợp gặp khó khăn khi xác định diện tích đất xây dựng đối với nhà nhiều tầng, nhiều hộ 

ở, nhà chung cư thì Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể 

phù hợp với thực tế tại địa phương. 

1.4. Hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế. 

a) Trường hợp được giao đất ở mới từ ngày 01/01/2012 trở đi thì áp dụng hạn mức giao đất ở 

do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm được giao đất ở mới. 

b) Trường hợp đất ở đang sử dụng trước ngày 01/01/2012 thì hạn mức đất ở làm căn cứ tính 

thuế được xác định như sau: 

b1) Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã có quy 

định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở và diện tích đất ở trong Giấy chứng nhận 

được xác định theo hạn mức công nhận đất ở thì áp dụng hạn mức công nhận đất ở để làm căn 

cứ tính thuế. Trường hợp hạn mức công nhận đất ở đó thấp hơn hạn mức giao đất ở hiện hành 

thì áp dụng hạn mức giao đất ở hiện hành để làm căn cứ tính thuế; 

b2) Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã có quy 

định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở và diện tích đất ở trong Giấy chứng nhận 

được xác định theo hạn mức giao đất ở thì áp dụng hạn mức giao đất ở để làm căn cứ tính thuế. 

Trường hợp hạn mức giao đất ở đó thấp hơn hạn mức giao đất ở hiện hành thì áp dụng hạn mức 

giao đất ở hiện hành để làm căn cứ tính thuế; 

b3) Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa quy 

định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở thì toàn bộ diện tích đất ở ghi trên Giấy 

chứng nhận được xác định là diện tích đất ở trong hạn mức; 

b4) Trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận thì không áp dụng hạn mức. Toàn bộ diện tích 

đất ở tính thuế của người nộp thuế áp dụng theo thuế suất đối với diện tích đất trong hạn mức. 

Trường hợp này, đất đang sử dụng phải là đất ở theo quy định tại Luật Đất đai năm 2003 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

Khi người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận thì hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế áp 

dụng theo nguyên tắc quy định tại các điểm b1, b2, b3 tiết 1.4 khoản này. 

c) Trường hợp thay đổi người nộp thuế thì hạn mức đất ở tính thuế là hạn mức giao đất ở hiện 

hành do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và được áp dụng kể từ năm tính thuế tiếp theo, trừ 

trường hợp thay đổi người nộp thuế do nhận thừa kế, biếu, tặng giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ 

đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ 

vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em 

ruột với nhau thì hạn mức đất ở tính thuế được thực hiện theo hạn mức đất ở quy định và áp 

dụng đối với người chuyển quyền. 

d) Trường hợp người nộp thuế có nhiều thửa đất ở trong một tỉnh thì người nộp thuế chỉ được 

lựa chọn một thửa đất tại một quận, huyện, thị xã, thành phố nơi có quyền sử dụng đất để làm 

căn cứ xác định hạn mức đất tính thuế, trong đó: 

d1) Trường hợp không có thửa đất ở nào vượt hạn mức đất ở thì người nộp thuế được lựa chọn 

hạn mức đất ở tại một nơi có quyền sử dụng đất để xác định số thuế phải nộp. Phần diện tích 

đất ở ngoài hạn mức được xác định bằng tổng diện tích các thửa đất ở có quyền sử dụng trừ đi 

hạn mức đất ở của nơi người nộp thuế đã lựa chọn; 

d2) Trường hợp có thửa đất ở vượt hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì người nộp thuế 

được lựa chọn hạn mức đất ở tại nơi có thửa đất ở vượt hạn mức để xác định số thuế phải nộp. 

Phần diện tích đất ở ngoài hạn mức được xác định bằng phần diện tích vượt hạn mức của thửa 

đất ở nơi đã lựa chọn hạn mức cộng với phần diện tích của tất cả các thửa đất ở khác có quyền 

sử dụng; 

2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 

Diện tích đất tính thuế là tổng diện tích đất được nhà nước giao, cho thuê sử dụng vào mục đích 

kinh doanh ghi trên Giấy chứng nhận, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho 
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thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Trường hợp diện tích đất ghi trên Giấy chứng 

nhận, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền thấp hơn diện tích đất thực tế sử dụng vào mục đích kinh doanh thì diện tích đất 

tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng. 

Đối với đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 ( trừ diện tich đất quy định tại tiết 6.1 Khoản 

6) Thông tư này sử dụng vào mục đích kinh doanh thì diện tích tính thuế là toàn bộ diện tích 

đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh. Trường hợp không xác định được cụ 

thể diện tích đất sử dung vào mục đích kinh doanh thì diện tích đất chịu thuế được xác định 

theo phương pháp phân bổ theo tỷ lệ doanh số quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư này. 

3. Đất sử dụng không đúng mục đích, đất lấn, chiếm và đất chưa sử dụng theo đúng quy định: 

Diện tích đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy 

định được xác định theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Ví dụ 3: Hộ gia đình ông A đang sử dụng 2000 m2 đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, trên Giấy chứng nhận ghi: 200 m2 đất ở, 1.800m2 đất vườn. Diện tích đất thực tế sử 

dụng để ở là 400 m2. Hạn mức đất ở tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận là 200m2. 

Ông A phải tính thuế đối với diện tích đất gia đình Ông thực tế sử dụng để ở là: đất ở 400 m2. 

Cơ quan thuế sẽ tính thuế như sau: tổng diện tích đất ở tính thuế SDĐPNN là 400 m2 , trong 

đó: diện tích đất ở trong hạn mức 200m2 , diện tích đất ở ngoài hạn mức: 200 m2. 

Nếu cơ quan có thẩm quyền xác định diện tích 200 m2đất vườn mà gia đình Ông A đã sử dụng 

để ở là đất sử dụng không đúng mục đích thì diện tích đất tính thuế của Ông A được xác định 

lại là: 200 m2đất ở trong hạn mức; 200m2 sử dụng không đúng mục đích. 

Điều 6. Giá của 1 m2 đất tính thuế 

Giá của 1 m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/01/2012. 

1. Trường hợp trong chu kỳ ổn định có sự thay đổi về người nộp thuế hoặc phát sinh các yếu tố 

làm thay đổi giá của 1 m2 đất tính thuế thì không phải xác định lại giá của 1 m2 đất cho thời 

gian còn lại của chu kỳ. 

2. Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp hoặc từ đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở 

trong chu kỳ ổn định thì giá của 1m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng do Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử 

dụng đất và được ổn định trong thời gian còn lại của chu kỳ. 

3. Trường hợp đất sử dụng không đúng mục đích hoặc lấn, chiếm thì giá của 1 m2 tính thuế là 

giá đất theo mục đích đang sử dụng do UBND cấp tỉnh quy định áp dụng tại địa phương. 

Điều 7. Thuế suất. 

1. Đất ở: 

a) Đất ở bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng 

phần như sau: 

BẬC THUẾ DIỆN TÍCH ĐẤT TÍNH THUẾ (m2) THUẾ SUẤT (%) 

1 Diện tích trong hạn mức 0,03 

2 Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức 0,07 

3 Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức 0,15 

b) Đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư, công trình xây dựng dưới mặt đất áp dụng 

mức thuế suất 0,03%. 

2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 Thông tư 

này sử dụng vào mục đích kinh doanh áp dụng mức thuế suất 0,03%. 

3. Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định áp dụng mức thuế 

suất 0,15%. 
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4. Đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt áp dụng mức thuế suất 0,03%. 

5. Đất lấn, chiếm áp dụng mức thuế suất 0,2%. 

Điều 8. Phương pháp tính thuế 

1. Nguyên tắc tính thuế 

1.1. Số thuế phải nộp của mỗi người nộp thuế được xác định trong phạm vi một (01) tỉnh. 

1.2. Trường hợp người nộp thuế có đất thuộc diện chịu thuế tại nhiều quận, huyện trong phạm 

vi một (01) tỉnh thì số thuế phải nộp được xác định cho từng thửa đất tại cơ quan Thuế nơi có 

đất chịu thuế; Nếu người nộp thuế có thửa đất vượt hạn mức hoặc tổng diện tích đất chịu thuế 

vượt hạn mức tại nơi có quyền sử dụng đất thì phải kê khai tổng hợp tại cơ quan Thuế do người 

nộp thuế lựa chọn theo quy định tại Điều 16 Thông tư này. 

1.3. Trường hợp trong năm có sự thay đổi người nộp thuế thì số thuế phải nộp của mỗi người 

nộp thuế được tính kể từ tháng phát sinh sự thay đổi. 

Trường hợp trong năm phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế (trừ trường hợp thay 

đổi giá 1m2 đất tính thuế) thì số thuế phải nộp được xác định từ tháng phát sinh sự thay đổi. 

2. Xác định số thuế phải nộp đối với mỗi thửa đất. 

2.1. Số thuế SDĐPNN phải nộp đối với diện tích đất ở, đất sản xuất kinh doanh, đất phi nông 

nghiệp quy định tại Điều 2 Thông tư này sử dụng vào mục đích kinh doanh được xác định theo 

công thức sau: 

Số thuế phải nộp 

(đồng) 
= 

Số thuế phát sinh 

(đồng) 
- 

Số thuế được miễn, giảm (nếu có) 

(đồng) 

 

Số thuế phát 

sinh 

(đồng) 

= 

Diện tích đất tính 

thuế 

(m2) 

X 
Giá của 1m2 đất 

(đồng/m2) 
x 

Thuế suất 

(%) 

2.2. Đối với đất ở nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư (bao gồm cả trường hợp có tầng 

hầm) và công trình xây dựng dưới mặt đất thì số thuế phải nộp được xác định như sau: 

Số thuế phải nộp = Số thuế phát sinh - Số thuế được miễn, giảm (nếu có) 

Số thuế 

phát 

sinh 

= 

Diện tích nhà của 

từng tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân 

x 
Hệ số 

phân bổ 
x 

Giá của 1m2 đất 

tương ứng 
x 

Thuế 

suất 

Trường hợp chỉ có công trình xây dựng dưới mặt đất: 

Số thuế 

phát 

sinh 

= 

Diện tích sử dụng 

công trình của tổ 

chức, hộ gia 

đình, cá nhân 

x 
Hệ số 

phân bổ 
x 

Giá của 1m2 đất 

tương ứng 
x 

Thuế 

suất 

2.3. Trường hợp đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 Thông tư này sử dụng vào mục đích 

kinh doanh mà không xác định được diện tích đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thì số thuế 

phát sinh được xác định như sau: 

Số thuế phát 

sinh 
= 

Diện tích đất sử 

dụng vào kinh doanh 

(m2) 

X 
Giá của 1m2 đất 

(đồng) 
x 

Thuế suất 

(%) 

 

Diện tích đất sử dụng 

vào kinh doanh 

(m2) 

= 
Tổng diện tích 

đất sử dụng 
x 

Doanh thu hoạt động kinh doanh 

Tổng doanh thu cả năm 

2.4. Ví dụ về cách xác định số thuế phải nộp trong một số trường hợp: 
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Ví dụ 4: Trường hợp người nộp thuế có nhiều thửa đất ở tại các quận, huyện khác nhau, không 

có thửa đất nào vượt hạn mức nhưng tổng diện tích các thửa đất thì vượt hạn mức đất ở tại nơi 

có quyền sử dụng đất. Cụ thể: 

Gia đình ông A có 3 thửa đất ở đã có quyền sử dụng đất tại 3 quận, huyện khác nhau thuộc 

thành phố Hà Nội, như sau: 

Địa điểm 

(quận, huyện) 

Diện tích 

(m2) 

Hạn mức 

(m2) 

Giá 1m2 đất tính thuế 

(tr/m2) 

Hoàn Kiếm 80 100 50 

Ba Đình 100 110 40 

Ba Vì 350 400 2 

Tổng số 530  

- Ông A phải tính thuế cho từng thửa đất và nộp thuế tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế như 

sau: 

+ Số thuế phải nộp cho thửa đất tại Hoàn kiếm: 80 x 50tr x 0.03% = 1,2 tr đ. 

+ Số thuế phải nộp đối với thửa đất tại Ba Đình: 100 x 40tr x 0.03% = 1,2 tr đ. 

+ Số thuế phải nộp đối với thửa đất tại Ba Vì: 350 x 2tr x 0.03%= 0, 21trđ. Tổng số thuế phải 

nộp là: 1,2 tr đ + 1,2 tr đ + 0, 21tr đ = 2, 61tr đ. 

- Do ông A thuộc diện phải khai tổng hợp đối với diện tích đất vượt hạn mức nên Ông phải 

thực hiện như sau: 

Theo quy định, Ông A có quyền lựa chọn hạn mức đất ở tại bất cứ nơi nào làm căn cứ xác định 

diện tích đất vượt hạn mức. Tuy nhiên, do hạn mức đất tại Ba Vì là lớn nhất mà giá đất lại thấp 

nhất nên Ông A sẽ lựa chọn thửa đất ở tại Ba Vì là nơi để làm căn cứ xác định diện tích đất 

vượt hạn mức. 

Số thuế phải nộp trong trường hợp này được xác định như sau: 

+ Do hạn mức tính thuế là hạn mức đất tại Ba Vì là 400 m2, nên diện tích đất vượt hạn mức 

chịu thuế là: 530 m2 - 400 m2 = 130 m2 (diện tích này vượt không quá 3 lần hạn mức, phải 

chịu thuế theo thuế suất 0.07%). 

+ Số thuế phải nộp đối với diện tích đất trong hạn mức: 400 m2, thuế suất 0.03%, bao gồm 350 

m2 đất tại Ba Vì, 50 m2 đất tại Ba Đình hoặc Hoàn Kiếm tuỳ Ông A lựa chọn, trường hợp Ông 

A lựa chọn Hoàn Kiếm thì số thuế phải nộp là: 

{ 350 m2 (đất tại Ba vì) x 2 trđ/m2 + 50m2(đất tại Hoàn Kiếm) x 50trđ/m2 } x 0.03 % = 0,96 tr 

đ 

+ Số thuế phải nộp đối với diện tích đất vượt hạn mức là 130m2, thuế suất 0,07% bao gồm 

phần diện tích đất tại Ba Đình và Hoàn Kiếm còn lại: 

{30 m2 (đất tại Hoàn Kiếm) x 50 trđ/m2 + 100 m2 (đất tại Ba Đình) x 40 tr đ/m2 }x 0.07 % = 

3,85 tr đ 

Số thuế còn phải nộp là: 0,96 tr đ + 3,85 tr đ – 2,61 tr đ = 2,2 tr đ. 

Ví dụ 5: Trường hợp người nộp thuế có nhiều thửa đất ở tại các quận, huyện khác nhau, trong 

đó có 01 thửa đất vượt hạn mức đất ở tại nơi có quyền sử dụng đất. Cụ thể: 

Ông B được cha mẹ để lại cho 01 thửa đất ở tại quận Hoàn Kiếm với diện tích 150m2 (hạn mức 

đất là 100m2) với giá đất là 50trđ/m2. Ông B có 01 thửa đất ở Ba Vì có diện tích là 120m2 (hạn 

mức đất là 400m2) với giá đất là 2trđ/m2 thì Ông B thực hiện như sau: 

- Ông B phải tính thuế cho từng thửa đất và nộp thuế tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế như 

sau: 

+ Tại Hoàn Kiếm: số thuế đất phải nộp được xác định như sau: 100m2 diện tích đất trong hạn 

mức áp dụng thuế suất 0,03%, 50m2 diện tích đất ngoài hạn mức áp dụng thuế suất 0,07%, cụ 

thể là: 

100m2 x 50tr/m2 x 0,03% + 50 m2 x 50tr/m2 x 0,07% = 3, 25trđ; 
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+ Tại Ba Vì: số thuế đất phải nộp là 120x 2tr x 0,03% = 0,072trđ; 

- Do ông B thuộc diện phải khai tổng hợp đối với diện tích đất vượt hạn mức nên Ông phải 

thực hiện như sau: 

Ông B phải chọn hạn mức tại Hoàn Kiếm để làm căn cứ xác định diện tích đất vượt hạn mức 

của các thửa đất. Theo đó, số thuế phải nộp được xác định như sau: 

+ Diện tích đất vượt hạn mức chịu thuế là: 150 m2 + 120 m2 - 100 m2 = 170 m2 

+ Số thuế phải nộp được xác định như sau : 100 m2 đất (tại Hoàn Kiếm) trong hạn mức, áp 

dụng thuế suất 0,03%, diện tích đất vượt hạn mức là 170m2, bao gồm phần diện tích đất tại Ba 

Vì và Hoàn Kiếm còn lại, áp dụng thuế suất 0,07%, cụ thể: 

100m2 x 50trđ/m2 x 0,03% + {50m2 x 50trđ/m2 + 120m2 x 2trđ/m2} x 0,07% = 3, 418 trđ 

Số thuế còn phải nộp là: 3, 418 tr – 3,25 tr – 0,072tr = 0.096 (trđ) 

Ví dụ 6: Trường hợp người nộp thuế có nhiều thửa đất ở tại các quận, huyện khác nhau, trong 

đó có hơn 01 thửa đất vượt hạn mức đất ở tại nơi có quyền sử dụng đất. Cụ thể: 

Bà C có 3 thửa đất ở đã có quyền sử dụng đất tại 3 quận, huyện khác nhau thuộc thành phố Hà 

Nội, như sau: 

Địa điểm(quận, 

huyện) 

Diện tích(m2) Hạn mức (m2) Giá 1m2 đất tính thuế 

(tr/m2) 

Hoàn Kiếm 300 100 50tr/m2 

Ba Đình 400 110 40tr/m2 

Ba Vì 50 400 2tr/m2 

Tổng số 750  

- Bà C phải tính thuế cho từng thửa đất và nộp thuế tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế như 

sau: 

+ Tại Hoàn Kiếm: số thuế đất phải nộp được xác định như sau: 100m2 diện tích đất trong hạn 

mức áp dụng thuế suất 0,03%, 200m2 diện tích đất ngoài hạn mức áp dụng thuế suất 0,07%, cụ 

thể là: 

100 x 50tr x 0.03% + 200 x 50tr x 0.07% = 8,5 (tr đ) 

+ Tại Ba Đình: số thuế đất phải nộp được xác định như sau: 110m2 diện tích đất trong hạn mức 

áp dụng thuế suất 0,03%, 290m2 diện tích đất ngoài hạn mức áp dụng thuế suất 0,07%, cụ thể 

là: 110 x 40tr x 0.03% + 290 x 40tr x 0.07% = 9,44 (trđ) 

+ Tại Ba Vì: số thuế đất phải nộp được xác định như sau: 50m2 diện tích đất trong hạn mức áp 

dụng thuế suất 0,03%, cụ thể là: 50 x 2tr x 0.03% = 0,03 trđ. 

Tổng số thuế phải nộp là: 17, 97 trđ (= 9,44 + 8,5 + 0,03 ) 

- Do Bà C thuộc diện phải khai tổng hợp đối với diện tích đất vượt hạn mức nên Bà phải thực 

hiện như sau: 

* Nếu Bà C lựa chọn hạn mức tính thuế tại quận Hoàn Kiếm 

+ Tổng diện tích đất chịu thuế: 750m2. 

+ Diện tích đất trong hạn mức: 100m2 đất tại Hoàn Kiếm (thuế suất 0.03%, giá đất tại Hoàn 

kiếm). 

+ Diện tích đất vượt hạn mức là: 

o Diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức là 300m2 (thuế suất 0.07%), bao gồm: 200 m2 là 

phần diện tích còn lại của thửa đất tại Hoàn Kiếm và lấy thêm phần diện tích 100 m2 của thửa 

đất tại nơi khác, nhưng nếu lấy tại nơi nào thì phải lấy hết diện tích của thửa đất tại nơi đó 

(phần diện tích 100 m2 này có thể được lấy của thửa đất ở Ba Đình hoặc Ba Vì do người nộp 

thuế lựa chọn. Tuy nhiên, do giá đất tại Ba Đình cao hơn giá đất tại Ba Vì, nên người nộp thuế 

sẽ lấy thêm phần diện tích của thửa đất tại Ba Đình ) 

o Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức là 350m2 (thuế suất 0.15%), bao gồm: 300m2 là phần diện 

tích còn lại của thửa đất tại Ba Đình và 50m2 là toàn bộ diện tích của thửa đất tại Ba Vì. 
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Số thuế phải nộp sẽ là: 

100 x 50tr x 0.03% + {200 x 50tr + 100 x 40tr }x 0.07% + {300 x 40tr + 50 x 2tr } x 0.15% = 

29, 45 trđ. 

Số thuế còn phải nộp là: 29, 45 – 17, 97 = 11,48 trđ 

* Nếu Bà C lựa chọn hạn mức tính thuế tại quận Ba Đình thì: 

+ Tổng diện tích đất chịu thuế: 750m2. 

+ Diện tích đất trong hạn mức là 110m2 (thuế suất 0.03%). 

+ Diện tích đất vượt hạn mức là: 

o Diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức: 330m2 (thuế suất 0.07%), bao gồm: 290 m2 là phần 

diện tích còn lại của thửa đất tại Ba Đình và lấy thêm phần diện tích 40 m2 của thửa đất tại 

Hoàn Kiếm (phần diện tích 40 m2 này có thể được lấy của thửa đất ở Hoàn Kiếm hoặc Ba Vì 

do người nộp thuế lựa chọn. Tuy nhiên, do giá đất tại Hoàn Kiếm cao hơn giá đất tại Ba Vì nên 

người nộp thuế sẽ lấy thêm phần diện tích của thửa đất tại Hoàn Kiếm ). 

o Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức: 310m2 (thuế suất 0.15%), bao gồm: 260m2 là là phần diện 

tích còn lại của thửa đất tại Hoàn Kiếm và 50m2 là toàn bộ diện tích của thửa đất tại Ba Vì. 

Số thuế phải nộp sẽ là: 

110 x 40tr x 0.03% + {290 x 40tr + 40 x 50trđ } x 0.07% +{ 260 x 50trđ + 50 x 2trđ} x 0.15% 

= 30, 49 trđ. 

Số thuế còn phải nộp là: 30,49 trđ– 17,97 trđ = 12, 52 trđ 

Ví dụ 7: Trường hợp đất ở của hộ gia đình tại chung cư không có tầng hầm. Cụ thể: 

Gia đình chị M là gia đình công chức, sống tại Khu nhà C3 Thành Công, quận Ba Đình, Hà 

Nội; Căn hộ có diện tích 50m2. Khu nhà có 5 tầng, mỗi tầng 8 căn hộ, diện tích mỗi căn hộ như 

nhau. Theo hồ sơ thì diện tích đất xây dựng của khu nhà là 460 m2. Giá đất do UBND TP Hà 

Nội quy định là 40 triệu đồng/m2. 

Số thuế SDĐPNN chị M phải nộp được xác định như sau: 

Số thuế phải nộp = 50 x 
460 

x 40trđ x 0,03% = 0, 138 (trđ) 
50 x 8 x 5 

Ví dụ 8: Trường hợp đất ở của hộ gia đình tại chung cư có tầng hầm  

Anh H sống tại chung cư thuộc quận 3 TP Hồ Chí Minh; căn hộ có diện tích 100 m2. Diện tích 

đất xây dựng chung cư là 2.000 m2, trong đó tổng diện tích nhà/căn hộ là 1.400 m2 /tầng. 

Chung cư có 15 tầng trên mặt đất và 2 tầng ngầm để xe, trong đó phần diện tích dưới mặt đất 

mà các hộ gia đình, cá nhân sống trong chung cư được sử dụng là 1500 m2/tầng. Giá đất do 

UBND TP Hồ Chí Minh quy định là 35 triệu đồng/m2. 

Số thuế SDĐPNN anh H phải nộp được xác định như sau: 

Số thuế phải nộp  = 100 x 
2.000 

x 35 trđ x 0.03% 
1.400x 15 + 50% x 3.000 

 = 0,093 (tr đ)  

Chương III MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ 

Điều 9. Nguyên tắc miễn, giảm thuế. 

1. Miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền 

thuế theo quy định tại Luật Thuế SDĐPNN và hướng dẫn tại Thông tư này. 

2.Việc miễn thuế hoặc giảm thuế đối với đất ở chỉ áp dụng đối với đất ở tại một nơi do người 

nộp thuế đứng tên và lựa chọn, trừ trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 10 và khoản 4 Điều 

11 Thông tư này. 

3. Trường hợp người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế đối với cùng một thửa 

đất thì được miễn thuế; Trường hợp người nộp thuế thuộc diện được giảm thuế theo hai (2) 

điều kiện trở lên quy định tại Điều 11 của Thông tư này thì được miễn thuế. 

Trường hợp người nộp thuế thuộc diện được giảm 50% thuế và trong hộ gia đình có thêm một 

(01) thành viên trở lên thuộc diện được giảm 50% thuế thì hộ gia đình đó được miễn thuế. Các 2585



thành viên này phải có quan hệ gia đình với nhau là ông, bà, bố, mẹ, con, cháu và phải có tên 

trong hộ khẩu thường trú của gia đình. 

4. Người nộp thuế có nhiều dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế thì được miễn, giảm thuế 

theo từng dự án đầu tư. 

Điều 10. Miễn thuế. 

1. Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư (đặc biệt ưu đãi đầu tư); dự 

án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc lĩnh 

vực khuyến khích đầu tư (ưu đãi đầu tư) tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất 

của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh. 

Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư (ưu đãi đầu tư), lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư 

( đặc biệt ưu đãi đầu tư), địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

Số lao động là thương binh, bệnh binh phải là lao động thường xuyên bình quân năm theo quy 

định tại Thông tư số 40/2009/TT-LĐTBXH ngày 03/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh 

và xã hội và các văn bản sửa đổi bổ sung. 

2. Đất của cơ sở thực hiện xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, 

y tế, văn hoá, thể thao, môi trường gồm: 

2.1. Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực xã hội hóa;  

2.2. Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, 

liên kết hoặc thành lập các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt 

động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

2.3. Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo 

quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động 

trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

2.4. Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ 

quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ quản lý chuyên ngành có 

liên quan. 

Các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi 

trường phải đáp ứng quy định về tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn theo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ. 

3. Đất xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người già cô đơn, người 

khuyết tật, trẻ mồ côi, cơ sở chữa bệnh xã hội. 

4. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

5. Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh 

hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh 

hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi 

dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sỹ; con của liệt sỹ đang được hưởng trợ cấp hàng 

tháng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam 

mà hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

6. Đất ở trong hạn mức của hộ nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ 

nghèo. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quy định cụ thể chuẩn hộ nghèo áp dụng tại 

địa phương theo quy định của pháp luật thì căn cứ vào chuẩn hộ nghèo do địa phương ban hành 

để xác định hộ nghèo. 

7. Hộ gia đình, cá nhân trong năm bị thu hồi đất ở theo quy hoạch, kế hoạch được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn thuế trong năm thực tế có thu hồi đối với đất tại 

nơi bị thu hồi và đất tại nơi ở mới. 

8. Đất có nhà vườn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận là di tích lịch sử - văn hoá. 
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9. Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà 

trên đất trên 50% giá tính thuế. 

Trường hợp này, người nộp thuế phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất bị thiệt hại. 

Điều 11. Giảm thuế 

Giảm 50% số thuế phải nộp trong các trường hợp sau: 

1. Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh 

tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương 

binh, bệnh binh. 

Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư (ưu đãi đầu tư), lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư 

( đặc biệt ưu đãi đầu tư), địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

Số lao động là thương binh, bệnh binh phải là lao động thường xuyên bình quân năm theo quy 

định tại Thông tư số 40/2009/TT-LĐTBXH ngày 03/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh 

và xã hội và các văn bản sửa đổi bổ sung. 

2. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

3. Đất ở trong hạn mức của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như thương 

binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng 

tháng. 

4. Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà 

trên đất từ 20% đến 50% giá tính thuế. 

Trường hợp này, người nộp thuế phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất bị thiệt hại. 

Điều 12. Thẩm quyền quyết định miễn, giảm thuế. 

1. Cơ quan thuế trực tiếp quản lý căn cứ vào hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 15 Thông tư này 

để xác định số tiền thuế SDĐPNN được miễn, giảm và quyết định miễn, giảm thuế SDĐPNN 

cho người nộp thuế theo kỳ tính thuế. 

2. Một số trường hợp cụ thể thực hiện như sau: 

a) Trường hợp miễn, giảm thuế SDĐPNN đối với các hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại 

Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 10 và Khoản 2, Khoản 3 Điều 11 Thông tư này thì Chi cục 

trưởng Chi cục Thuế ban hành quyết định chung căn cứ danh sách đề nghị của UBND cấp xã. 

Hàng năm, UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát và gửi danh sách các đối tượng được miễn 

giảm thuế theo quy định để cơ quan thuế thực hiện miễn, giảm thuế theo thẩm quyền. 

b) Trường hợp miễn, giảm thuế theo quy định tại Khoản 9 Điều 10 và khoản 4 Điều 11 Thông 

tư này thì Thủ trưởng Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp ban hành quyết định căn cứ đơn đề nghị 

của người nộp thuế và xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất bị thiệt hại. 

c) Các trường hợp khác, người nộp thuế phải gửi hồ sơ kèm theo các giấy tờ chứng minh thuộc 

đối tượng miễn, giảm thuế SDĐPNN theo quy định hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất 

chịu thuế tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết. 

Chương IV ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, NỘP THUẾ 

Điều 13. Cấp mã số thuế 

1. Người nộp thuế được cơ quan thuế cấp mã số thuế theo quy định tại Thông tư này để thực 

hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

2. Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan thuế cấp mã số thuế theo quy định tại Luật 

quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì mã số thuế đã cấp được tiếp tục sử dụng 

trong việc thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với ngân sách nhà nước. 

Điều 14. Thủ tục cấp mã số thuế 

1. Đối với tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh, thủ tục đăng ký cấp mã số thuế thực 

hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh: 

2.1. Hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế là hồ sơ khai thuế phải nộp của năm đầu tiên, bao gồm: 
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- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu số 01/TK-SDDPNN ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

- Bản chụp chứng minh thư nhân dân hoặc chứng minh thư quân đội hoặc hộ chiếu đối với 

người nước ngoài có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2.2. Trường hợp NNT chưa có mã số thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản 

hướng dẫn thi hành thì Chi cục Thuế căn cứ hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế thực hiện cấp mã số 

thuế và thông báo mã số thuế cho NNT. 

Mã số thuế cấp cho hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh được cơ quan thuế ghi trên Thông 

báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

2.3. Trường hợp NNT có nhiều hơn một thửa đất thì NNT phải nộp hồ sơ đăng ký cấp mã số 

thuế tại một trong các Chi cục Thuế nơi có thửa đất chịu thuế. Trường hợp nơi đăng ký hộ khẩu 

trùng với nơi có thửa đất chịu thuế thì NNT phải thực hiện nộp hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế 

tại Chi cục Thuế nơi có hộ khẩu thường trú. 

2.4. Trường hợp có nhiều người đứng tên đồng sở hữu trên Giấy chứng nhận thì người đại diện 

theo uỷ quyền hợp pháp của những người đứng tên đồng sở hữu trên Giấy chứng nhận được 

cấp mã số thuế. Mã số thuế của người đại diện được sử dụng để khai, nộp thuế đối với tất cả 

các thửa đất thuộc diện chịu thuế trên cùng một tỉnh/thành phố hoặc khai thuế, nộp thuế đối với 

tất cả các thửa đất thuộc diện chịu thuế trên địa bàn tỉnh/thành phố khác cho bản thân người đại 

diện. 

Điều 15. Hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

1. Đối với trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm, hồ sơ gồm: 

- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất chịu thuế theo mẫu số 01/TK-

SDDPNN áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc mẫu số 02/TK-SDDPNN áp dụng cho tổ 

chức, ban hành kèm theo Thông tư này ; 

- Bản chụp các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất, Quyết định cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất; 

- Bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có). 

2. Đối với trường hợp khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hồ sơ gồm: 

- Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mẫu số 03/TKTH- SDDPNN ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

Điều 16. Khai thuế 

1. Nguyên tắc khai thuế: 

1.1. NNT có trách nhiệm khai chính xác vào Tờ khai thuế các thông tin liên quan đến NNT 

như: tên, số CMT, mã số thuế, địa chỉ nhận thông báo thuế; Các thông tin liên quan đến thửa 

đất chịu thuế như diện tích, mục đích sử dụng. Nếu đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì phải 

khai đầy đủ các thông tin trên Giấy chứng nhận như số, ngày cấp, số tờ bản đồ, diện tích đất, 

hạn mức (nếu có). 

Đối với hồ sơ khai thuế đất ở của hộ gia đình, cá nhân, UBND cấp xã xác định các chỉ tiêu tại 

phần xác định của cơ quan chức năng trên tờ khai và chuyển cho Chi cục Thuế để làm căn cứ 

tính thuế. 

Đối với hồ sơ khai thuế của tổ chức, trường hợp cần làm rõ một số chỉ tiêu liên quan làm căn 

cứ tính thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 

xác nhận và gửi cơ quan Thuế. 

1.2. Hàng năm, NNT không phải thực hiện khai lại nếu không có sự thay đổi về NNT và các 

yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp. 

Trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về NNT thì NNT mới phải kê khai và 

nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Thông tư này trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ 

ngày phát sinh các sự việc trên; Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp 
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(trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế) thì NNT phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế 

trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp. 

1.3. Việc kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng đối với đất ở.  

Người nộp thuế thuộc diện phải kê khai tổng hợp theo quy định tại Thông tư này thì phải thực 

hiện lập tờ khai tổng hợp và nộp tại Chi cục Thuế nơi NNT đã chọn và đăng ký. 

2. Khai thuế đối với một số trường hợp cụ thể 

2.1. Đối với tổ chức: 

NNT thực hiện kê khai và nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế. 

2.2. Đối với hộ gia đình, cá nhân. a) Đối với đất ở. 

a1) Trường hợp NNT có quyền sử dụng đối với một (01) thửa đất hoặc nhiều thửa đất tại cùng 

một quận, huyện nhưng tổng diện tích đất chịu thuế không vượt hạn mức đất ở tại nơi có quyền 

sử dụng đất thì NNT thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất, nộp tại UBND cấp xã và 

không phải lập tờ khai thuế tổng hợp. 

Ví dụ 9: Ông Nguyễn Văn A có 2 thửa đất ở tại quận Ba Đình thuộc thành phố Hà Nội, với 

diện tích đất ở cụ thể như sau: 

- Thửa đất thứ nhất là 50m2 (hạn mức 200m2); 

- Thửa đất thứ hai là 50m2 (hạn mức 100m2). 

Trường hợp này, Ông A phải lập 2 Tờ khai thuế và nộp cho UBND phường nơi có đất chịu 

thuế để kê khai riêng cho từng thửa đất; Ông A không phải lập tờ khai thuế tổng hợp. 

a2) Trường hợp NNT có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất ở tại các quận, huyện khác 

nhau nhưng không có thửa đất nào vượt hạn mức và tổng diện tích các thửa đất chịu thuế 

không vượt quá hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì NNT phải thực hiện lập tờ khai 

thuế cho từng thửa đất, nộp tại UBND cấp xã nơi có đất chịu thuế và không phải lập tờ khai 

tổng hợp thuế. 

a3) Trường hợp NNT có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất ở tại các quận, huyện và 

không có thửa đất nào vượt hạn mức nhưng tổng diện tích các thửa đất chịu thuế vượt quá hạn 

mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất: NNT phải thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất, 

nộp tại UBND cấp xã nơi có đất chịu thuế và lập tờ khai tổng hợp thuế nộp tại Chi cục Thuế 

nơi NNT chọn để làm thủ tục kê khai tổng hợp. 

Ví dụ 10: 

Ông Nguyễn Văn C có 2 thửa đất ở tại quận Hoàn Kiếm và huyện Ba Vì thuộc thành phố Hà 

Nội, cụ thể như sau: 

- Thửa đất tại quận Hoàn Kiếm là 50m2 (hạn mức 80m2); 

- Thửa đất tại huyện Ba Vì là 170m2 (hạn mức 200m2). 

Ông Nguyễn Văn C thực hiện lập 2 tờ khai thuế để khai riêng cho từng thửa đất và nộp Tờ khai 

thuế cho UBND phường nơi có đất chịu thuế thuộc quận Hoàn Kiếm (thửa 50m2) và UBND xã 

nơi có đất chịu thuế thuộc huyện Ba Vì (thửa 170m2); Đồng thời, Ông phải đăng ký, chọn 1 cơ 

quan thuế (Chi cục Thuế) để làm thủ tục kê khai tổng hợp. 

Nếu Ông C lựa chọn hạn mức đất ở tại quận Hoàn Kiếm thì phải nộp Tờ khai tổng hợp tại Chi 

cục Thuế quận Hoàn Kiếm để làm thủ tục kê khai tổng hợp. 

Nếu Ông C lựa chọn hạn mức đất ở tại huyện Ba Vì thì phải nộp Tờ khai tổng hợp tại Chi cục 

Thuế Ba Vì để làm thủ tục kê khai tổng hợp. 

a4) Trường hợp NNT có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất ở tại các quận, huyện khác 

nhau và chỉ có một (01) thửa đất vượt hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì NNT phải 

thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất, nộp tại UBND cấp xã nơi có đất chịu thuế và phải 

lập tờ khai tổng hợp tại Chi cục Thuế nơi có thửa đất ở vượt hạn mức. 

Ví dụ 11: 

Ông Nguyễn Văn B có 2 thửa đất ở tại quận Hai Bà Trưng và huyện Gia Lâm thuộc thành phố 

Hà Nội, với diện tích đất ở cụ thể như sau: 
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+ Thửa đất tại quận Hai Bà Trưng là 50m2 (hạn mức 80m2); 

+ Thửa đất tại huyện Gia Lâm là 200m2 (hạn mức 150m2). 

Ông Nguyễn Văn B phải thực hiện lập 2 tờ khai thuế để khai riêng cho từng thửa đất và nộp Tờ 

khai thuế cho UBND phường nơi có đất chịu thuế thuộc quận Hai Bà Trưng (thửa 50m2) và 

UBND xã nơi có đất chịu thuế thuộc huyện Gia Lâm (thửa 200m2); Đồng thời thực hiện kê 

khai tổng hợp tại Chi cục Thuế huyện Gia Lâm. 

a5) Trường hợp NNT có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất ở tại các quận, huyện và có 

thửa đất vượt hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì NNT phải thực hiện lập tờ khai thuế 

cho từng thửa đất và nộp tại UBND cấp xã nơi có đất chịu thuế; đồng thời lựa chọn Chi cục 

Thuế nơi có đất chịu thuế vượt hạn mức để thực hiện lập tờ khai tổng hợp. 

a6) Chậm nhất là ngày ba mươi mốt tháng 3 (31/03) của năm dương lịch tiếp theo, NNT lập Tờ 

khai tổng hợp thuế theo mẫu số 03/TKTH-SDDPNN gửi Chi cục Thuế nơi NNT thực hiện kê 

khai tổng hợp và tự xác định phần chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quy định với số thuế 

phải nộp trên Tờ khai NNT đã kê khai tại các Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế. 

b) Đối với đất SXKD phi nông nghiệp và đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 Thông tư này 

sử dụng vào mục đích kinh doanh. 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế hoặc tại tổ chức, cá 

nhân được cơ quan thuế ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

2.3. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế: 

a) Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế 

phải nộp thì NNT phải kê khai bổ sung theo mẫu số 01/TK- SDDPNN hoặc mẫu số 02/TK-

SDDPNN trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố đó. 

b) Trường hợp phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh 

hưởng đến số thuế phải nộp thì NNT được khai bổ sung. 

Trường hợp đến sau ngày 31/3 năm sau mà người nộp thuế mới phát hiện hồ sơ khai thuế đã 

nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn thì được khai bổ sung (khai cho cả Tờ khai thuế năm 

và Tờ khai tổng hợp) trong năm đó. 

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào. 

Trường hợp NNT là tổ chức thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế bổ sung phải trước thời điểm cơ 

quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở NNT. 

Điều 17. Nộp thuế 

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân. 

1.1. Căn cứ Tờ khai của NNT đã có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan 

thuế tính, lập Thông báo nộp thuế theo mẫu số 01/TB- SDDPNN ban hành kèm theo Thông tư 

này. 

Chậm nhất là ngày 30 tháng 9 hàng năm, Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo nộp thuế 

tới NNT. 

Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo nộp thuế của cơ 

quan thuế, NNT có quyền phản hồi (sửa chữa, kê khai bổ sung) về các thông tin trên Thông báo 

và gửi tới nơi nhận hồ sơ khai thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm trả lời trong vòng 10 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của NNT. Trường hợp NNT không có ý kiến 

phản hồi thì số thuế đã ghi trên Thông báo được coi là số thuế phải nộp. 

NNT có trách nhiệm nộp đủ tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định tại Khoản 

3 Điều này. 

1.2. Trường hợp thuộc diện kê khai tổng hợp: 

Căn cứ Tờ khai tổng hợp, NNT phải nộp ngay số thuế chênh lệch tăng thêm vào NSNN; 

Trường hợp phát sinh số tiền thuế nộp thừa thì được xử lý theo quy định tại Luật Quản lý thuế 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Đối với tổ chức. 
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NNT có trách nhiệm tính và nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo thời hạn quy định 

tại Khoản 3 Điều này. 

3. Thời hạn nộp thuế. 

3.1 Thời hạn nộp tiền thuế hàng năm chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

NNT được quyền lựa chọn nộp thuế một lần hoặc hai lần trong năm và phải hoàn thành nghĩa 

vụ thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

Thời hạn nộp tiền chênh lệch theo xác định của NNT tại Tờ khai tổng hợp chậm nhất là ngày 

31 tháng 3 năm sau. 

3.2. Trường hợp trong chu kỳ ổn định 5 năm mà NNT đề nghị được nộp thuế một lần cho nhiều 

năm thì hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm đề nghị. 

3.3 Đối với trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về NNT, người chuyển quyền 

sử dụng đất có trách nhiệm hoàn tất việc nộp thuế vào NSNN nơi có đất chịu thuế trước khi 

thực hiện các thủ tục pháp lý; Trường hợp thừa kế, nếu chưa hoàn tất việc nộp thuế vào NSNN 

thì người nhận thừa kế có trách nhiệm hoàn tất việc nộp thuế vào NSNN. 

4. Tổ chức thu, nộp thuế: 

4.1. Căn cứ thời hạn nộp thuế theo qui định, NNT thực hiện nộp tiền thuế, tiền phạt (nếu có) 

vào NSNN theo địa chỉ ghi trên Thông báo nộp thuế của cơ quan Thuế. 

4.2. Đối với đất ở của các hộ gia đình, cá nhân, Chi cục Thuế có thể ủy nhiệm cho UBND cấp 

xã thực hiện thu thuế của NNT. Phạm vi ủy nhiệm, trách nhiệm của cơ quan thuế và đơn vị ủy 

nhiệm thu thực hiện theo qui định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

4.3. Sau khi nhận tiền thuế từ người nộp thuế, cơ quan thuế hoặc tổ chức/cá nhân được cơ quan 

thuế uỷ nhiệm thu thuế phải cấp biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu qui 

định ban hành kèm theo Thông tư này hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu 

quy định của Bộ Tài chính cho người nộp thuế. 

4.4. Cơ quan thuế phải theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ thuế của NNT. 

Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 18. Xử lý tồn tại. 

1. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải nộp thuế nhà đất tính đến 31/12/2011 mà 

chưa nộp đủ số thuế phát sinh thì cơ quan Thuế phải tiếp tục theo dõi, thu đủ vào Ngân sách 

nhà nước. 

2. Các trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuế nhà đất của năm thuế 2011 nhưng cơ quan 

thuế chưa làm thủ tục miễn giảm thì NNT được trừ số tiền thuế nhà đất được miễn giảm vào số 

tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm tiếp theo. 

Điều 19. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. 

2. Bãi bỏ các quy định trước đây về thuế nhà đất. 

3. Đối với kỳ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2012 thực hiện như sau: 

3.1. Thời hạn thu hồi tờ khai: chậm nhất đến ngày 30/6/2012 cơ quan thuế phải hoàn thành việc thu hồi 

Tờ khai thuế của NNT. 

3.2. Thời hạn lập và gửi thông báo nộp thuế: chậm nhất đến ngày 30/9/2012 cơ quan thuế phải lập và 

gửi Thông báo nộp thuế đến NNT. 
3.3. Thời hạn nộp thuế năm 2012: chậm nhất là ngày 31/12/2012. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời 

về Bộ Tài chính để được nghiên cứu, giải quyết./ 

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ   TRƯỞNG 
 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn 
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BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 14/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2015 

 NGHỊ ĐỊNH[1] 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân  

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, được sửa đổi, bổ 

sung bởi: 

1. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 

năm 2014 và riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập 

doanh nghiệp từ năm 2014. 

2. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định

chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 22 tháng 11 năm 2012; Theo đề nghị của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu 

nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân,[2] 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu 

nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. 

Điều 2. Người nộp thuế 
1. Người nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có

thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định 

này. Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau: 

a) Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài

lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập; 

b) Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam,

không phân biệt nơi trả thu nhập. 

2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong

12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam; 

Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo quy định tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó 

trên lãnh thổ Việt Nam. 

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

- Có nơi ở đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú; 

- Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của 

các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế. 
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Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định tại Điểm này 

nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân không 

chứng minh được là đối tượng cư trú của nước nào thì cá nhân đó là đối tượng cư trú tại Việt 

Nam. 

3. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này. 

Điều 3. Thu nhập chịu thuế 
Thu nhập chịu thuế của cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây: 

1.[3] Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm: 

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của 

pháp luật. Riêng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, 

nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chỉ áp dụng đối với trường hợp không đủ điều kiện được miễn 

thuế quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định này. 

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ 

hành nghề theo quy định của pháp luật. 

Thu nhập từ kinh doanh quy định tại Khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân 

kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống. 

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao 

động, bao gồm: 

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công nhận được dưới 

các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền. 

b)[4] Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau: 

- Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật 

về ưu đãi người có công; 

- Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo 

vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ; 

- Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang; 

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc 

có yếu tố độc hại, nguy hiểm; 

- Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực; 

- Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một 

lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp 

hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất 

nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã 

hội; 

- Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật; 

- Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao; 

- Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã 

hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ, công chức làm công tác về chủ quyền 

biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài 

đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư trú 

dài hạn ở nước ngoài về Việt Nam làm việc; 

- Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản; 

- Phụ cấp đặc thù ngành nghề. 

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế quy định tại Điểm này 

phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. 

c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: Tiền hoa hồng môi giới, tiền tham gia 

đề tài, dự án, tiền nhuận bút và các khoản tiền hoa hồng, thù lao khác; 

d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội 

đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp, và các tổ chức khác; 
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đ)[5] Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công 

do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức: 

- Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm khoản lợi ích 

về nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao 

động xây dựng để cung cấp cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp hoặc nhà ở do 

người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó 

khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp cho người lao động. 

- Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt 

buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc đóng góp Quỹ 

hưu trí tự nguyện cho người lao động. 

- Phí hội viên và các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân theo yêu cầu, như: 

Chăm sóc sức khỏe, vui chơi, thể thao, giải trí, thẩm mỹ. 

- Các khoản lợi ích khác theo quy định của pháp luật. 

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng 

bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây: 

- Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền 

thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp 

luật về thi đua khen thưởng; 

- Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt 

Nam thừa nhận; 

- Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền công nhận; 

- Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau: 

- Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho 

bản thân người lao động và thân nhân (bố, mẹ, vợ/chồng, con) của người lao động; 

- Khoản tiền nhận được theo chế độ liên quan đến sử dụng phương tiện đi lại trong cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức đảng, đoàn thể; 

- Khoản tiền nhận được theo chế độ nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật; 

- Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia, phục vụ hoạt động đảng, 

đoàn, Quốc hội hoặc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; 

- Khoản tiền ăn giữa ca do người sử dụng lao động chi cho người lao động không vượt 

quá mức quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) 

cho người lao động là người nước ngoài, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước 

ngoài về phép mỗi năm một lần; 

- Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài học tại Việt Nam, con của 

người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ 

mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ. 

3.[6] Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm: 

a) Tiền lãi cho vay; 

b) Lợi tức cổ phần; 

c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, kể cả trường hợp góp vốn đầu tư 

bằng hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế; trừ thu nhập nhận được từ 

lãi trái phiếu Chính phủ, thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh 

nghiệp tư nhân và của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ. 

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm: 

a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế; 
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b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; 

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác. 

5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm: 

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, kể cả 

công trình xây dựng hình thành trong tương lai; 

b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở, kể cả nhà ở hình thành 

trong tương lai; 

c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước; 

d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình 

thức; 

Thu nhập chịu thuế tại khoản này bao gồm cả khoản thu nhập từ việc ủy quyền quản lý 

bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền 

như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật. 

6. Thu nhập từ trúng thưởng bằng tiền hoặc hiện vật, bao gồm: 

a) Trúng thưởng xổ số; 

b) Trúng thưởng khuyến mại dưới các hình thức; 

c)[7] Trúng thưởng trong các hình thức cá cược; 

d) Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng 

khác. 

7. Thu nhập từ bản quyền, bao gồm: 

a) Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí 

tuệ: Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối 

với giống cây trồng; 

b) Thu nhập từ chuyển giao công nghệ: Bí quyết kỹ thuật, kiến thức kỹ thuật, các giải 

pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ. 

8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại theo quy định của Luật thương mại. 

9. Thu nhập từ thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở 

kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng. 

10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, 

cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng. 

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế 
1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình 

thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với 

chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con 

dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu 

ngoại; anh, chị em ruột với nhau. 

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở 

của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng 

đất ở tại Việt Nam. 

Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo 

quy định tại Khoản này phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở 

hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với 

thửa đất đó); 

b) Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm 

chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày; 

c) Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ; 

Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở căn cứ vào giấy chứng nhận 

quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở. Cá nhân có nhà ở, đất ở chuyển nhượng có trách 
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nhiệm kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai. 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện kê khai sai thì không được miễn thuế và bị xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải 

trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây 

dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: 

Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng 

với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với 

cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau. 

5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản 

phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường. 

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất quy định tại Khoản này 

phải thỏa mãn các điều kiện: 

a) Có quyền sử dụng đất, sử dụng mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao 

động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản. Đối với đánh bắt thủy 

sản thì phải có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tàu, thuyền, phương tiện đánh bắt và trực tiếp 

tham gia đánh bắt thủy sản; 

b) Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật về cư trú. 

6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao 

để sản xuất. 

7. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại ngân hàng, tổ chức tín dụng, thu nhập từ lãi hợp đồng bảo 

hiểm nhân thọ. 

8. Thu nhập từ kiều hối. 

9. Phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với 

tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật. 

10. Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của Luật bảo hiểm xã 

hội, tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện. Cá nhân sinh sống, làm 

việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu do nước ngoài trả. 

11. Thu nhập từ học bổng, bao gồm: 

a) Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước; 

b) Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước (bao gồm cả khoản tiền sinh 

hoạt phí) theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó. 

12. Tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, tiền bồi 

thường tai nạn lao động, các khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo 

quy định của pháp luật. 

13. Thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm 

mục đích thu lợi nhuận. 

14. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo 

dưới hình thức Chính phủ và phi Chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt. 

Bộ Tài chính quy định thủ tục, hồ sơ xác định các khoản thu nhập được miễn thuế quy 

định tại Điều này. 

15.[8] Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam nhận được do 

làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế; 
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16.[9] Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm 

việc trên tàu có được từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động 

khai thác thủy sản xa bờ. 

Điều 5. Giảm thuế 
1. Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh 

hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng 

không vượt quá số thuế phải nộp. 

2. Bộ Tài chính quy định thủ tục, hồ sơ và việc xét giảm thuế thu nhập cá nhân quy định 

tại Điều này. 

Chương II 

CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI THU NHẬP  

CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ 

Mục 1 

THU NHẬP TỪ KINH DOANH VÀ THU NHẬP  

TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG 

Điều 6. Thuế đối với thu nhập từ kinh doanh[10] 
1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm (%) trên 

doanh thu tương ứng với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh. Cá nhân kinh 

doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thực hiện khai và tính thuế theo thuế suất áp dụng đối với 

từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Trường hợp cá nhân kinh doanh không khai hoặc khai 

không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế ấn định theo quy định của pháp luật về 

quản lý thuế. 

2. Doanh thu tính thuế từ kinh doanh là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa 

hồng, tiền cung ứng hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế, trong một số trường hợp 

được quy định cụ thể như sau: 

a) Doanh thu tính thuế đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp được xác định 

theo giá bán hàng hóa trả tiền một lần không bao gồm tiền lãi trả chậm; 

b) Doanh thu tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng được xác 

định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm 

trao đổi, biếu tặng; 

c) Doanh thu tính thuế đối với hoạt động gia công hàng hóa là tiền thu từ hoạt động gia 

công bao gồm cả tiền công, nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho 

việc gia công hàng hóa; 

d) Doanh thu tính thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng 

kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm thì doanh thu 

để tính thu nhập chịu thuế xác định theo doanh thu trả tiền một lần; 

đ) Doanh thu tính thuế đối với các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

3. Xác định doanh thu tính thuế từ kinh doanh: 

a) Doanh thu tính thuế đối với cá nhân kinh doanh là mức doanh thu khoán được ổn 

định trong 01 năm. Trường hợp qua số liệu điều tra xác minh, kiểm tra, thanh tra có căn cứ 

xác định doanh thu tính thuế thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu khoán, cơ quan 

thuế xác định lại mức doanh thu khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế để áp 

dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế; 

b) Doanh thu tính thuế đối với cá nhân kinh doanh được xác định theo quy định của 

pháp luật về quản lý thuế trên cơ sở số liệu điều tra, khảo sát, kết quả kiểm tra, thanh tra 

về cá nhân kinh doanh và các khoản mục chi phí thực tế để tạo ra doanh thu của cá nhân kinh 

doanh. 

Bộ Tài chính xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro đối với cá nhân kinh doanh phù hợp 

với thực tiễn, đảm bảo yêu cầu quản lý. 
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4. Thuế suất đối với thu nhập từ kinh doanh đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh như sau: 

a) Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%. 

b) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%. 

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp: 5%. 

c) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%. 

d) Hoạt động kinh doanh khác: 1%. 

5. Cá nhân kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải thành lập 

doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ 

theo quy định của pháp luật về kế toán, kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế 

thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp chưa thành lập doanh nghiệp, cơ quan thuế ấn định 

thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Điều 7. (được bãi bỏ)[11] 

Điều 8. (được bãi bỏ)[12] 

Điều 9. (được bãi bỏ)[13] 

Điều 10. (được bãi bỏ)[14] 

Điều 11. Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công[15] 
1. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định theo quy định tại Khoản 2 

Điều 3 Nghị định này. 

2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm người sử 

dụng lao động trả tiền lương, tiền công cho người nộp thuế hoặc thời điểm người nộp thuế 

nhận được thu nhập. 

Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động bảo hiểm nhân thọ (trừ 

bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của 

doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt 

Nam, người lao động chưa phải tính vào thu nhập chịu thuế tại thời điểm mua bảo hiểm. 

Đến thời điểm đáo hạn hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế 

theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí tích lũy tương ứng với phần người sử dụng lao động mua cho 

người lao động từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. 

Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động bảo hiểm nhân thọ (trừ 

bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của 

doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán 

bảo hiểm tại Việt Nam thì người sử dụng lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 

10% trên khoản tiền phí bảo hiểm đã mua hoặc đóng góp trước khi trả thu nhập cho người 

lao động. 

3. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định bằng thu 

nhập chịu thuế trừ (-) các khoản giảm trừ dưới đây: 

a) Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm 

trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, Quỹ 

hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện. 

Mức đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra 

khỏi thu nhập khi xác định thu nhập tính thuế quy định tại Khoản này tối đa không quá 01 

triệu đồng/tháng, bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động 

và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có). 

Trường hợp cá nhân cư trú tại Việt Nam nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ 

kinh doanh, từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt 

buộc theo quy định của quốc gia nơi cá nhân đóng các loại bảo hiểm này như bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số 
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ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó vào 

thu nhập chịu thuế khi xác định thu nhập tính thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công; 

b) Các khoản giảm trừ gia cảnh quy định tại Điều 12 Nghị định này; 

c) Các khoản đóng góp vào Quỹ từ thiện, Quỹ nhân đạo, Quỹ khuyến học quy định tại 

Điều 13 Nghị định này. 

Điều 12. Giảm trừ gia cảnh 
Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công[16] được giảm trừ gia cảnh vào thu 

nhập chịu thuế trước khi tính thuế như sau: 

1. Mức giảm trừ gia cảnh: 

a) Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); 

b) Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng là 

3,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. 

Trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo quy 

định tại Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân thì 

thực hiện theo mức do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp 

theo. 

2. Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong 

năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng 

thì phải tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế. 

3. Đối tượng và căn cứ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi 

dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều này như sau: 

a) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng) 

dưới 18 tuổi; 

b) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng) từ 

18 tuổi trở lên bị khuyết tật không có khả năng lao động; 

c) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ, con riêng của chồng) 

đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên 

đang học bậc học phổ thông mà không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức thu 

nhập quy định tại Khoản 4 Điều này; 

d) Người ngoài độ tuổi lao động, người trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp 

luật nhưng bị khuyết tật không có khả năng lao động mà không có thu nhập hoặc có thu 

nhập nhưng không vượt quá mức thu nhập quy định tại Khoản 4 Điều này, bao gồm: 

- Vợ hoặc chồng của người nộp thuế; 

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ nuôi hợp pháp, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha 

chồng, mẹ chồng) của người nộp thuế; 

- Cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng. 

4. Mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừ là mức 

thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 

đồng. 

5. Người nộp thuế tự kê khai số lượng người phụ thuộc kèm theo giấy tờ hợp pháp và tự 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai. 

6. Bộ Tài chính quy định thủ tục, hồ sơ kê khai người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh 

quy định tại Điều này. 

Điều 13. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo 
1. Cá nhân cư trú có[17] thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm trừ các khoản đóng 

góp từ thiện, nhân đạo vào thu nhập chịu thuế, bao gồm: 

a) Khoản đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa; 

b) Khoản đóng góp vào các Quỹ từ thiện, Quỹ nhân đạo, Quỹ khuyến học. 
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2. Tổ chức, cơ sở và các quỹ quy định tại các Điểm a, b Khoản 1 Điều này phải được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích 

từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích kinh doanh. 

3. Khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo phát sinh vào năm nào thì được tính giảm trừ vào 

thu nhập chịu thuế của năm đó, không được chuyển trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính 

thuế tiếp theo. 

Điều 14. Biểu thuế lũy tiến từng phần 
1. Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế[18] từ tiền lương, 

tiền công. 

2. Biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định như sau: 

Bậc thuế Phần thu nhập tính 

thuế/năm (triệu đồng) 

Phần thu nhập tính 

thuế/tháng (triệu đồng) 

Thuế suất 

(%) 

1 Đến 60 Đến 5 5 

2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10 

3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15 

4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20 

5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25 

6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30 

7 Trên 960 Trên 80 35 

Mục 2 

THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN 

Điều 15. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp 
1. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển 

nhượng trừ (-) giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc 

tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn. 

2. Giá chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng 

vốn. 

3. Giá mua của phần vốn chuyển nhượng là trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển 

nhượng vốn được xác định bằng tổng trị giá phần vốn góp ban đầu và các lần góp hoặc mua 

bổ sung. 

4. Chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn là các khoản 

chi phí thực tế phát sinh có chứng từ, hóa đơn hợp pháp, bao gồm: 

a) Chi phí làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng; 

b) Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách nhà nước theo quy định 

của pháp luật; 

c) Các khoản chi phí khác. 

Điều 16. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán[19] 
1. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển 

nhượng từng lần. 

2. Giá bán chứng khoán được xác định như sau: 

a) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán là 

giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán; 

b) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này là giá 

ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế 

toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất 

theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng. 

Điều 17. Thuế suất 
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1. Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp là 20% trên thu nhập tính thuế 

của mỗi lần chuyển nhượng. 

2.[20] Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% trên giá bán 

chứng khoán từng lần. 

Mục 3 

THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 18. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản[21] 
1. Thu nhập tính thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần. 

2. Giá chuyển nhượng bất động sản là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời 

điểm chuyển nhượng. 

a) Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp 

đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển 

nhượng đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo 

quy định của pháp luật về đất đai; 

b) Trường hợp chuyển nhượng nhà gắn liền với đất thì phần giá trị nhà, kết cấu hạ 

tầng và công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định căn cứ theo giá tính lệ phí trước 

bạ nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

không có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về 

phân loại nhà, về tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản, về giá trị còn lại thực tế của công 

trình trên đất. 

Đối với công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì được xác định căn cứ vào tỷ 

lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng nhân (x) với giá tính lệ phí trước bạ công trình xây 

dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa 

có quy định về đơn giá thì áp dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng 

công bố, đang áp dụng tại thời điểm chuyển nhượng. 

c) Trường hợp cho thuê lại mà đơn giá cho thuê lại trên hợp đồng thấp hơn giá do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cho thuê lại thì giá cho thuê lại được xác định căn cứ 

theo bảng giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. 

3. Thời điểm tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau: 

a) Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế 

thay cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực 

theo quy định của pháp luật; 

b) Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay 

cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử 

dụng bất động sản. 

Điều 19. (được bãi bỏ)[22] 

Điều 20. (được bãi bỏ)[23] 

Điều 21. (được bãi bỏ)[24] 

Điều 22. Thuế suất[25] 
Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng. 

Mục 4 

THU NHẬP TỪ NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG 

Điều 23. Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng 
1. Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng, 

bao gồm: Bất động sản, tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, kể cả chứng 

khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh vượt trên 10 triệu đồng mà người 

nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh. 

2. Việc xác định thu nhập tính thuế đối với các loại tài sản nhận thừa kế, quà tặng phải 

bảo đảm phù hợp với giá thị trường tại thời điểm phát sinh thu nhập, trong đó: 
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a) Đối với chứng khoán là tài sản nhận thừa kế, nhận quà tặng: 

- Thu nhập tính thuế được xác định căn cứ theo giá tham chiếu tại Sở Giao dịch chứng 

khoán tại ngày nhận thừa kế, nhận quà tặng hoặc ngày gần nhất trước đó; 

- Đối với chứng khoán chưa được giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán, thu nhập tính 

thuế được xác định căn cứ vào giá trị ghi trên sổ sách kế toán của công ty có chứng khoán tại 

ngày nhận thừa kế, nhận quà tặng hoặc ngày gần nhất trước đó. 

b) Đối với phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh: Căn cứ vào trị giá phần 

vốn ghi trên sổ sách của tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh tại thời điểm nhận thừa kế, nhận quà 

tặng hoặc ngày gần nhất trước đó; 

c) Đối với bất động sản: 

- Phần trị giá đất được xác định căn cứ theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quy định tại thời điểm nhận thừa kế, nhận quà tặng; 

- Phần trị giá nhà, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định 

theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Trường hợp Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh không có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì căn cứ vào quy định của 

Bộ Xây dựng về phân loại nhà, về tiêu chuẩn, về định mức xây dựng cơ bản; giá trị còn lại 

thực tế của công trình trên đất. 

d)[26] Đối với tài sản khác: Căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ của tài sản đó hoặc tài 

sản cùng loại (nếu có). Trường hợp cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là tài sản nhập khẩu và cá 

nhân phải nộp các loại thuế liên quan đến việc nhập khẩu tài sản thì giá trị tài sản làm căn cứ 

tính thuế là giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký quyền sở hữu trừ các khoản thuế đã 

nộp ở khâu nhập khẩu. 

Điều 24. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế 
1. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ thừa kế là thời điểm cá nhân làm thủ tục 

đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản nhận thừa kế. 

2. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ quà tặng là thời điểm cá nhân làm thủ tục 

đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là quà tặng nhận được. 

Điều 25. Thuế suất 
Thuế suất đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là 10% trên thu nhập tính thuế. 

Mục 5 

THU NHẬP TỪ TRÚNG THƯỞNG 

Điều 26. Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng và thời điểm xác định thu nhập tính thuế 

[27] 
Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng và thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ trúng 

thưởng theo quy định tại Điều 15 Luật Thuế thu nhập cá nhân. Tổ chức trả thưởng có trách 

nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người trúng thưởng trước khi trả thưởng cho cá 

nhân trúng thưởng. 

Chương III 

CHÍNH SÁCH VỀ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Điều 27. Đăng ký thuế, cấp mã số thuế 
1. Cá nhân có thu nhập chịu thuế thực hiện đăng ký thuế để được cơ quan thuế cấp mã số 

thuế cho bản thân và cho mỗi người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh. 

2. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thực hiện đăng ký thuế để được cơ quan thuế 

cấp mã số thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã được cấp mã số thuế trước ngày 

Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng mã số đó. 

Điều 28. Khấu trừ thuế 
1. Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp 

vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập. 

2. Các loại thu nhập phải khấu trừ thuế: 
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a) Thu nhập của cá nhân không cư trú, bao gồm cả trường hợp không hiện diện tại Việt 

Nam; 

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao, kể cả tiền thù lao từ hoạt động môi 

giới; 

c) Thu nhập của cá nhân từ hoạt động đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp; 

d) Thu nhập từ đầu tư vốn; 

đ) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú, chuyển nhượng chứng 

khoán; 

e) Thu nhập từ trúng thưởng; 

g) Thu nhập từ bản quyền; 

h) Thu nhập từ nhượng quyền thương mại. 

3. Bộ Tài chính quy định cụ thể các trường hợp, mức và phương pháp khấu trừ thuế thu 

nhập cá nhân quy định tại Điều này. 

Điều 29. Các trường hợp không thực hiện khấu trừ thuế 
1. Không thực hiện khấu trừ thuế đối với: 

a) Thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú; 

b) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; 

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp của cá nhân cư trú; 

d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng của cá nhân. 

2. Các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, người nộp thuế trực tiếp khai thuế, 

nộp thuế với cơ quan Thuế. 

Điều 30. Khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân 
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế và cá nhân có thu nhập chịu thuế 

theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Luật thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm thực hiện khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế như 

sau: 

1. Khai thuế, nộp thuế theo tháng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thực 

hiện khấu trừ thuế đối với các khoản thu nhập quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định này mà 

tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ hàng tháng theo từng loại tờ khai từ 50 triệu đồng 

trở lên, trừ trường hợp là đối tượng khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quý. 

2. Khai thuế, nộp thuế theo quý áp dụng đối với: 

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thực hiện khấu trừ thuế đối với các khoản thu nhập 

quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định này nhưng không thuộc diện khai thuế, nộp thuế 

theo tháng quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh; 

c) Thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài hoặc do các tổ chức 

quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng chưa thực hiện khấu trừ thuế. 

3. Khai, nộp thuế theo từng lần phát sinh áp dụng đối với: 

a) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; 

b) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú; 

c) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng; 

d) Thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, 

nhóm cá nhân kinh doanh được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ; 

đ) Thu nhập phát sinh tại nước ngoài của cá nhân cư trú, trừ thu nhập từ tiền lương, 

tiền công; 

e) Thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài của cá nhân 

không cư trú, trừ thu nhập từ tiền lương, tiền công. 

4. Khai thuế, nộp thuế theo năm: Áp dụng đối với cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nộp 

thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này. 
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5. Khai quyết toán thuế [28] 

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập; cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có 

trách nhiệm khai quyết toán thuế năm, trừ các trường hợp sau: 

a) Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp hàng quý mà không có yêu 

cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau; 

b) Cá nhân có thêm thu nhập vãng lai ở nơi khác ngoài thu nhập từ tiền lương, tiền công 

phát sinh thường xuyên tại một đơn vị mà phần thu nhập vãng lai này bình quân tháng 

trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị chi trả khấu trừ thuế tại nguồn nếu không 

có nhu cầu thì không quyết toán thuế; 

c) Phần thu nhập của cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, 

bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc 

doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí 

bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua theo quy định tại Điều 11 Nghị định 

này; 

d) Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu 

nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. 

6. Cá nhân ủy quyền cho đơn vị chi trả thu nhập quyết toán thuế thay trong trường 

hợp cá nhân chỉ có một nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại một đơn vị 

hoặc ngoài nguồn tiền lương, tiền công phát sinh tại đơn vị, cá nhân còn có thêm thu nhập khác 

quy định tại Điểm d, Điểm đ Khoản 5 Điều này. 

7. Hồ sơ khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế đối với các trường hợp nêu tại Khoản 1, 

Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về 

quản lý thuế. 

Điều 31. Trách nhiệm khấu trừ, khai thuế, công bố thông tin của tổ chức trả thu nhập, 

tổ chức nơi cá nhân chuyển nhượng vốn, tổ chức lưu ký, phát hành chứng khoán, tổ 

chức Việt Nam ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài không hoạt động tại 

Việt Nam[29] 
1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế khi trả thu nhập cho cá nhân như sau: 

a) Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân có ký hợp đồng lao động từ 3 

tháng trở lên: Hàng tháng tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập khấu trừ thuế của từng cá 

nhân căn cứ vào thu nhập tính thuế tháng và biểu thuế Lũy tiến từng phần; tạm tính giảm trừ 

gia cảnh theo bản khai của người nộp thuế để tính số thuế phải nộp trong tháng, thực hiện 

khấu trừ thuế và không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai tạm tính giảm trừ 

gia cảnh này. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khai thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà 

nước theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 30 Nghị định này và theo quy định của pháp 

luật về quản lý thuế. 

b) Đối với các khoản tiền công, tiền chi khác cho cá nhân không ký hợp đồng lao động 

hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng: Tổ chức, cá nhân chỉ trả thu nhập có trách nhiệm 

tạm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên số thu nhập trả cho cá nhân. Cá nhân có thu nhập tạm 

khấu trừ thuế quy định tại Khoản này không phải khai thuế theo tháng. 

Bộ Tài chính quy định cụ thể mức thu nhập làm cơ sở khấu trừ thuế tạm khấu trừ theo tỷ 

lệ quy định tại Điểm này. 

c) Doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người sử dụng lao động trước khi trả tiền bảo hiểm hoặc 

thu nhập cho cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 

11 của Nghị định này trong trường hợp người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo 

hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm cho cá nhân; 

d) Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả thu nhập 

cho cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp với số tiền hoa hồng 
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trên 100 triệu đồng/năm có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu 

nhập cho cá nhân; 

đ) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuê nhà, thuê tài sản của cá nhân mà cá nhân cho 

thuê có tổng doanh thu từ kinh doanh trên 100 triệu đồng/năm trở lên, nếu trong hợp đồng 

thuê có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trách 

nhiệm khấu trừ thuế 5% trên số tiền thuê trước khi trả tiền cho cá nhân và nộp tiền thuế vào 

ngân sách nhà nước. 

2. Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân lưu ký chứng khoán, công ty 

quản lý quỹ có trách nhiệm khấu trừ thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán theo mức 

0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần. 

3. Doanh nghiệp nơi cá nhân có phần vốn được chuyển nhượng có trách nhiệm yêu cầu 

cá nhân cung cấp chứng từ đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với phần vốn đã chuyển 

nhượng trước khi làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn hoặc danh sách cổ 

đông. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn hoặc 

danh sách cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng vốn mà không có chứng từ chứng minh 

cá nhân chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân 

chuyển nhượng vốn chịu trách nhiệm nộp thuế thay cho các cá nhân này. 

4. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (sau đây gọi tắt là bên 

Việt Nam) có ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài mà nhà thầu đó có ký hợp 

đồng lao động với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì bên Việt Nam có trách nhiệm 

thông báo cho nhà thầu nước ngoài về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao 

động nước ngoài và về trách nhiệm cung cấp các thông tin về người lao động nước ngoài, 

gồm: Danh sách, quốc tịch, số hộ chiếu, thời gian làm việc, công việc đảm nhận, thu nhập 

cho bên Việt Nam để bên Việt Nam cung cấp cho cơ quan thuế chậm nhất trước 7 ngày kể từ 

ngày cá nhân nước ngoài bắt đầu làm việc tại Việt Nam. 

Điều 32. Hoàn thuế 
Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật thuế 

thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007 và có yêu cầu được hoàn thuế.  

Thủ tục, hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH[30] 

Điều 33. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 

2 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP. 

Điều 34. Tổ chức thực hiện 
1. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá 

nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG 

(Đã ký)  
 

Trương Chí Trung 
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[1] Văn bản này được hợp nhất từ 03 Nghị định sau: 

- Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013; 

- Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 

2014 và riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh 

nghiệp từ năm 2014; 

- Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

Văn bản này không thay thế 03 Nghị định nêu trên. 

[2] Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 22 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy 

định về thuế.” 

- Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007 và Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 22 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013; Căn cứ 

Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 

2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.” 

[3] Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 

12/2015/ NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
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[4] Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 

12/2015/ NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[5] Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 

12/2015/ NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[6] Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 

12/2015/ NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[7] Điểm này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-

CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[8] Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-

CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, 

có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[9] Khoản này được bổ sung theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-

CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, 

có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[10] Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 

12/2015/ NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[11] Điều này được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 12/2015/NĐ-

CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, 

có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[12] Điều này được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 

12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[13] Điều này được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 

12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[14] Điều này được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 

12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[15] Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 

12/2015/ NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
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[16] Quy định về “thu nhập từ kinh doanh” tại Điều này được bãi bỏ theo quy định tại 

Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[17] Quy định về “thu nhập từ kinh doanh” tại Điều này được bãi bỏ theo quy định tại 

Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[18] Quy định về “thu nhập từ kinh doanh” tại Điều này được bãi bỏ theo quy định tại 

Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[19] Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 9 Điều 2 Nghị định số 

12/2015/ NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[20] Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 10 Điều 2 Nghị định số 

12/2015/ NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[21] Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 11 Điều 2 Nghị định số 

12/2015/ NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[22] Điều này được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 12/2015/NĐ-

CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có 

hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[23] Điều này được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 12/2015/NĐ-

CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có 

hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[24] Điều này được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 12/2015/NĐ-

CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có 

hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[25] Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 12 Điều 2 Nghị định số 

12/2015/ NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[26] Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 13 Điều 2 Nghị định số 

12/2015/ NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[27] Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 14 Điều 2 Nghị định số 

12/2015/ NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[28] Khoản này được sửa đổi, bổ sung như sau: 
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- Khoản a, khoản b, khoản c được sửa đổi bổ sung theo quy định tại khoản 15 Điều 2 

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; 

- Khoản d được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 

91/2014/ NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 và riêng quy 

định tại Điều 1 

Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014. 

[29] Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 16 Điều 2 Nghị định số 

12/2015/ NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

[30] Điều 5 của Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 

tháng 11 năm 2014 và riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu 

nhập doanh nghiệp từ năm 2014 quy định như sau: 

“Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. Riêng quy định 

tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014. 

2. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.” 

- Điều 6 của Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 quy 

định như sau: 

“Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành. 

2. Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, 

thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế quy định tại các Điều 7, 8 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 8 năm 2010; Khoản 9 Điều 4 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 

năm 2009 và Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2011 của 

Chính phủ. 

3. Bãi bỏ Điểm n Khoản 2 Điều 3 và Điểm g Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-

CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ. 

4. Bãi bỏ các Điều 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21 và các quy định về thu nhập từ kinh doanh tại 

các Điều 12, 13 và 14 tại Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính 

phủ. 

5. Bãi bỏ Điểm c Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 

2013 của Chính phủ. 

6. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này”. 
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BỘ TÀI CHÍNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 05/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2016 

THÔNG TƯ[1] 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 

65/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá 

nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, 

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

1. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ

sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 

111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông 

tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, 

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 

18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực 

kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 

2. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi

hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 

năm 2014. 

3. Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 

ngày 22 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 

tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thuế thu nhập cá nhân; 

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định về 

chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; 
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Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 

65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá 

nhân như sau:[2] 

Chương 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Người nộp thuế 
Người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế 

thu nhập cá nhân, Điều 2 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là Nghị định số 65/2013/NĐ-CP), có thu nhập 

chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 

65/2013/NĐ-CP.[3] 

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau: 

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt 

Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập[4] 

Đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về 

tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu 

nhập và là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng 

đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc 

hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục 

xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo Hiệp định tránh đánh 

thuế trùng giữa hai quốc gia.[5] 

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không 

phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.[6] 

1. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: 

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng 

liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một 

(01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập 

cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường 

hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú. 

Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên 

lãnh thổ Việt Nam. 

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau: 

b.1) Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú: 

b.1.1) Đối với công dân Việt Nam: nơi ở thường xuyên là nơi cá nhân sinh sống thường xuyên, 

ổn định không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú theo quy định của 

pháp luật về cư trú.  

b.1.2) Đối với người nước ngoài: nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường 

trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công 

an cấp. 

b.2) Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các 

hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế, cụ thể như sau: 

b.2.1) Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở thường xuyên theo hướng dẫn tại điểm b.1, khoản 1, 

Điều này nhưng có tổng số ngày thuê nhà để ở theo các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên 

trong năm tính thuế cũng được xác định là cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê nhà ở nhiều 

nơi. 
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b.2.2) Nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi 

làm việc, ở trụ sở cơ quan,... không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê 

cho người lao động.  

Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định tại khoản này nhưng 

thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân không chứng minh 

được là cá nhân cư trú của nước nào thì cá nhân đó là cá nhân cư trú tại Việt Nam. 

Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác được căn cứ vào Giấy chứng nhận cư trú. 

Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam 

không có quy định cấp Giấy chứng nhận cư trú thì cá nhân cung cấp bản chụp Hộ chiếu để 

chứng minh thời gian cư trú. 

2. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện nêu tại khoản 1, Điều này. 

3. Người nộp thuế trong một số trường hợp cụ thể được xác định như sau: 

a) Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh. 

a.1) Trường hợp chỉ có một người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì 

người nộp thuế là cá nhân đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

a.2) Trường hợp nhiều người cùng đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nhóm 

cá nhân kinh doanh), cùng tham gia kinh doanh thì người nộp thuế là từng thành viên có tên 

trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  

a.3) Trường hợp trong một hộ gia đình có nhiều người cùng tham gia kinh doanh nhưng chỉ có 

một người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì người nộp thuế là cá nhân 

đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  

a.4) Trường hợp cá nhân, hộ gia đình thực tế có kinh doanh nhưng không có Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh (hoặc Chứng chỉ, Giấy phép hành nghề) thì người nộp thuế là cá nhân đang 

thực hiện hoạt động kinh doanh. 

a.5) Đối với hoạt động cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác không có đăng 

ký kinh doanh, người nộp thuế là cá nhân sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản 

khác. Trường hợp nhiều cá nhân cùng sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác 

thì người nộp thuế là từng cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

b) Đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế khác. 

b.1) Trường hợp chuyển nhượng bất động sản là đồng sở hữu, người nộp thuế là từng cá nhân 

đồng sở hữu bất động sản.  

b.2) Trường hợp ủy quyền quản lý bất động sản mà cá nhân được ủy quyền có quyền chuyển 

nhượng bất động sản hoặc có các quyền như đối với cá nhân sở hữu bất động sản theo quy định 

của pháp luật thì người nộp thuế là cá nhân ủy quyền bất động sản.  

b.3) Trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng 

được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ mà đối tượng 

chuyển giao, chuyển quyền là đồng sở hữu, đồng tác giả của nhiều cá nhân (nhiều tác giả) thì 

người nộp thuế là từng cá nhân có quyền sở hữu, quyền tác giả và hưởng thu nhập từ việc 

chuyển giao, chuyển quyền nêu trên. 

b.4) Trường hợp cá nhân nhượng quyền thương mại theo quy định của Luật Thương mại mà 

đối tượng nhượng quyền thương mại là nhiều cá nhân tham gia nhượng quyền thì người nộp 

thuế là từng cá nhân được hưởng thu nhập từ nhượng quyền thương mại. 

4. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại các khoản 1 và 2, Điều này bao gồm: 

a) Cá nhân có quốc tịch Việt Nam kể cả cá nhân được cử đi công tác, lao động, học tập ở nước 

ngoài có thu nhập chịu thuế. 

b) Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế, bao gồm: 

người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam 

nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.  
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Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, 

các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm: 

1. Thu nhập từ kinh doanh 

Thu nhập từ kinh doanh là thu nhập có được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh 

vực sau:  

a) Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề 

kinh doanh theo quy định của pháp luật như: sản xuất, kinh doanh hàng hóa; xây dựng; vận tải; 

kinh doanh ăn uống; kinh doanh dịch vụ, kể cả dịch vụ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt 

nước, tài sản khác. 

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân trong những lĩnh vực, ngành nghề 

được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.  

c) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, 

đánh bắt thủy sản không đáp ứng đủ điều kiện được miễn thuế hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, 

Điều 3 Thông tư này. 

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công  

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao 

động, bao gồm: 

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức 

bằng tiền hoặc không bằng tiền. 

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau: 

b.1) Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu 

đãi người có công. 

b.2) Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ 

quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ. 

b.3) Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang. 

b.4) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có 

yếu tố độc hại, nguy hiểm. 

b.5) Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực. 

b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi 

sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi 

sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất 

hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp 

khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội. 

b.7) Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật. 

b.8) Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao. 

b.9)[7] Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã 

hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển 

đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến 

cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người Việt Nam cư trú dài hạn 

ở nước ngoài về Việt Nam làm việc. 

b.10) Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản. 

b.11) Phụ cấp đặc thù ngành nghề. 

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế hướng 

dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. 

Trường hợp các văn bản hướng dẫn về các khoản phụ cấp, trợ cấp, mức phụ cấp, trợ cấp áp 

dụng đối với khu vực Nhà nước thì các thành phần kinh tế khác, các cơ sở kinh doanh khác 

được căn cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấp hướng dẫn đối với khu vực Nhà nước để 

tính trừ. 
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Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn 

nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế. 

Riêng trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được trừ theo mức ghi tại Hợp đồng lao động hoặc thỏa 

ước lao động tập thể. 

c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa 

hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, 

đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt 

động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ 

quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác. 

d) Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm 

soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ 

chức khác. 

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử 

dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức: 

đ.1)[8] Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích 

về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động 

xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do 

người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, 

địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động 

làm việc tại đó. 

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc 

chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử 

dụng với diện tích trụ sở làm việc. 

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử 

dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt 

quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ 

kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập. 

đ.2)[9] Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt 

buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm; mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc đóng góp Quỹ 

hưu trí tự nguyện cho người lao động. 

Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt 

buộc không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp 

bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại 

Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thuế bảo hiểm gồm 

các sản phẩm bảo hiểm như: bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ (không bao gồm sản phẩm bảo 

hiểm tử kỳ có hoàn phí), ... mà người tham gia bảo hiểm không nhận được tiền phí tích lũy từ 

việc tham gia bảo hiểm, ngoài khoản tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thỏa thuận tại hợp 

đồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm trả. 

đ.3) Phí hội viên và các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân theo yêu cầu như: chăm 

sóc sức khỏe, vui chơi, thể thao, giải trí, thẩm mỹ, cụ thể như sau: 

đ.3.1) Khoản phí hội viên (như thẻ hội viên sân gôn, sân quần vợt, thẻ sinh hoạt câu lạc bộ văn 

hóa nghệ thuật, thể dục thể thao...) nếu thẻ có ghi đích danh cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử 

dụng. Trường hợp thẻ được sử dụng chung, không ghi tên cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng 

thì không tính vào thu nhập chịu thuế. 

đ.3.2) Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, vui 

chơi, giải trí thẩm mỹ... nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội 

dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao 

động thì không tính vào thu nhập chịu thuế. 
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đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy 

định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số 

trường hợp như sau: 

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, 

Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài 

chính. 

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: 

mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 

đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ 

chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại 

diện của tổ chức nước ngoài. 

đ.5)[10] Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi 

làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế 

của đơn vị. 

đ.6) Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù 

hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị 

sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao động. 

đ.7) Các khoản lợi ích khác. 

Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các 

ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá 

nhân; chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm các công việc khác 

trong gia đình theo hợp đồng...  

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng 

chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây: 

e.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng 

kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi 

đua, khen thưởng, cụ thể: 

e.1.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi 

đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi 

đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến. 

e.1.2) Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng. 

e.1.3) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.  

e.1.4) Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, 

Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung ương và địa 

phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, 

Khen thưởng. 

e.1.5) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước. 

e.1.6) Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu. 

e.1.7) Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen. 

Thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng nêu trên phải phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng.  

e.2) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam 

thừa nhận. 

e.3) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền công nhận. 

e.4) Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền. 

g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau: 
2615



g.1) Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản 

thân người lao động và thân nhân của người lao động. 

g.1.1) Thân nhân của người lao động trong trường hợp này bao gồm: con đẻ, con nuôi hợp 

pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, 

mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp. 

g.1.2) Mức hỗ trợ không tính vào thu nhập chịu thuế là số tiền thực tế chi trả theo chứng từ trả 

tiền viện phí nhưng tối đa không quá số tiền trả viện phí của người lao động và thân nhân người 

lao động sau khi đã trừ số tiền chi trả của tổ chức bảo hiểm. 

g.1.3) Người sử dụng lao động chi tiền hỗ trợ có trách nhiệm: lưu giữ bản sao chứng từ trả tiền 

viện phí có xác nhận của người sử dụng lao động (trong trường hợp người lao động và thân 

nhân người lao động trả phần còn lại sau khi tổ chức bảo hiểm trả trực tiếp với cơ sở khám 

chữa bệnh) hoặc bản sao chứng từ trả viện phí; bản sao chứng từ chi bảo hiểm y tế có xác nhận 

của người sử dụng lao động (trong trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả 

toàn bộ viện phí, tổ chức bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người lao động và thân nhân người lao 

động) cùng với chứng từ chi tiền hỗ trợ cho người lao động và thân nhân người lao động mắc 

bệnh hiểm nghèo. 

g.2) Khoản tiền nhận được theo quy định về sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đảng, đoàn thể.  

g.3) Khoản tiền nhận được theo chế độ nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật.  

g.4) Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia ý kiến, thẩm định, thẩm tra 

các văn bản pháp luật, Nghị quyết, các báo cáo chính trị; tham gia các đoàn kiểm tra giám sát; 

tiếp cử tri, tiếp công dân; trang phục và các công việc khác có liên quan đến phục vụ trực tiếp 

hoạt động của Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn 

đại biểu Quốc hội; Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; Văn phòng Thành ủy, Tỉnh 

ủy và các Ban của Thành ủy, Tỉnh ủy. 

g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca 

cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn. 

Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho 

người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với 

hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức 

hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu 

nhập chịu thuế của cá nhân. 

Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan 

hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức 

chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt 

quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước. 

g.6) Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) 

cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là người Việt 

Nam làm việc ở nước ngoài về phép mỗi năm một lần. 

Căn cứ xác định khoản tiền mua vé máy bay là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán vé 

máy bay từ Việt Nam đến quốc gia người nước ngoài mang quốc tịch hoặc quốc gia nơi gia 

đình người nước ngoài sinh sống và ngược lại; khoản tiền thanh toán vé máy bay từ quốc gia 

nơi người Việt Nam đang làm việc về Việt Nam và ngược lại. 

g.7)  Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại 

Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài 

theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ. 

g.8) Các khoản thu nhập cá nhân nhận được từ các Hội, tổ chức tài trợ không phải tính vào thu 

nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân nhận tài trợ là thành viên của Hội, của tổ chức; 
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kinh phí tài trợ được sử dụng từ nguồn kinh phí Nhà nước hoặc được quản lý theo quy định của 

Nhà nước; việc sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu khoa học... 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước hay theo chương trình hoạt động phù hợp với Điều 

lệ của Hội, tổ chức đó.  

g.9) Các khoản thanh toán mà người sử dụng lao động trả để phục vụ việc điều động, luân 

chuyển người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại hợp đồng 

lao động, tuân thủ lịch lao động chuẩn theo thông lệ quốc tế của một số ngành như dầu khí, 

khai khoáng.  

Căn cứ xác định là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán vé máy bay từ Việt Nam đến 

quốc gia nơi người nước ngoài cư trú và ngược lại.  

Ví dụ 1: Ông X là người nước ngoài được nhà thầu dầu khí Y điều chuyển đến làm việc tại giàn 

khoan trên thềm lục địa Việt Nam. Theo quy định tại hợp đồng lao động, chu kỳ làm việc của 

ông X tại giàn khoan là 28 ngày liên tục, sau đó được nghỉ 28 ngày. Nhà thầu Y thanh toán cho 

ông X các khoản tiền vé máy bay từ nước ngoài đến Việt Nam và ngược lại mỗi lần đổi ca, chi 

phí cung cấp trực thăng đưa đón ông X chặng từ đất liền Việt Nam ra giàn khoan và ngược lại, 

chi phí lưu trú trong trường hợp ông X chờ chuyến bay trực thăng đưa ra giàn khoan làm việc 

thì không tính các khoản tiền này vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của ông X. 

g.10)[11] Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản 

thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù 

hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 

3. Thu nhập từ đầu tư vốn 

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức: 

a) Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, 

nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận 

được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo hướng dẫn tại tiết g.1, điểm 

g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này. 

b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần. 

c)[12] Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp 

danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp 

vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ 

đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp 

luật. 

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ. 

d) Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô 

hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.  

đ) Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức 

trong nước phát hành, trừ thu nhập theo hướng dẫn tại tiết g.1 và g.3, điểm g, khoản 1, Điều 3 

Thông tư này.  

e) Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp 

vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng chế. 

g) Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn. 

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn 

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:  

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác 

xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác. 
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b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, 

quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo 

quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong 

công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác. 

5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng 

bất động sản bao gồm:  

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn liền 

với đất bao gồm:  

b.1) Nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai.  

b.2) Kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng 

hình thành trong tương lai. 

b.3) Các tài sản khác gắn liền với đất bao gồm các tài sản là sản phẩm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp (như cây trồng, vật nuôi). 

c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai. 

d) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước. 

đ) Thu nhập khi góp vốn bằng bất động sản để thành lập doanh nghiệp hoặc tăng vốn sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

e) Thu nhập từ việc ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển 

nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp 

luật. 

g) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.  

Quy định về nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai nêu tại khoản 5 Điều này 

thực hiện theo pháp luật về kinh doanh bất động sản.  

6. Thu nhập từ trúng thưởng 

Thu nhập từ trúng thưởng là các khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân nhận được dưới các hình 

thức sau đây: 

a) Trúng thưởng xổ số do các công ty xổ số phát hành trả thưởng. 

b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ theo 

quy định của Luật Thương mại. 

c) Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, đặt cược được pháp luật cho phép. 

d)[13] (được bãi bỏ) 
đ) Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác do 

các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân khác 

tổ chức. 

7. Thu nhập từ bản quyền 

Thu nhập từ bản quyền là thu nhập nhận được khi chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu, 

quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; 

thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ. Cụ thể như 

sau: 

a) Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Luật Sở hữu trí 

tuệ và các văn bản hướng dẫn liên quan, bao gồm: 

a.1) Đối tượng quyền tác giả bao gồm các tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật, khoa học; 

đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm: ghi hình, ghi âm chương trình phát 

sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá. 

a.2) Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế 

bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý. 
2618



a.3) Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch. 

b) Đối tượng của chuyển giao công nghệ thực hiện theo quy định tại Điều 7 của Luật Chuyển 

giao công nghệ, bao gồm: 

b.1) Chuyển giao các bí quyết kỹ thuật. 

b.2) Chuyển giao kiến thức kỹ thuật về công nghệ dưới dạng phương án công nghệ, quy trình 

công nghệ, giải pháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương 

trình máy tính, thông tin dữ liệu. 

b.3) Chuyển giao giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ. 

Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao 

công nghệ nêu trên bao gồm cả trường hợp chuyển nhượng lại. 

8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại 

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và 

yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các 

điều kiện của bên nhượng quyền tại hợp đồng nhượng quyền thương mại.  

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại là các khoản thu nhập mà cá nhân nhận được từ các 

hợp đồng nhượng quyền thương mại nêu trên, bao gồm cả trường hợp nhượng lại quyền thương 

mại theo quy định của pháp luật về nhượng quyền thương mại. 

9. Thu nhập từ nhận thừa kế 

Thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy 

định của pháp luật về thừa kế, cụ thể như sau: 

a) Đối với nhận thừa kế là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín 

phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ 

phần của cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

b) Đối với nhận thừa kế là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm: vốn 

góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh 

doanh; vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân; vốn trong các hiệp hội, 

quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là 

doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân. 

c) Đối với nhận thừa kế là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài 

sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng 

và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương 

lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất 

động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ thừa kế là bất động sản theo hướng dẫn tại điểm 

d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.  

d) Đối với nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với 

cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu 

kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.  

10. Thu nhập từ nhận quà tặng 

Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước, cụ thể như sau:  

a) Đối với nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, 

tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; 

cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

b) Đối với nhận quà tặng là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm: vốn 

trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, 

vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân, vốn trong các hiệp hội, quỹ 

được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh 

nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân. 
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c) Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài 

sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng 

và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương 

lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất 

động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, 

khoản 1, Điều 3 Thông tư này.  

d) Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng 

với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, 

tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.  

Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế 
1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 

65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm: 

a) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, 

công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động 

sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, 

mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà 

ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.  

Trường hợp bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng 

hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) do vợ hoặc 

chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn 

được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản này thuộc 

diện được miễn thuế. 

b) Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá 

nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở 

tại Việt Nam. 

b.1) Cá nhân chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở được miễn thuế theo hướng dẫn tại 

điểm b, khoản 1, Điều này phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau: 

b.1.1) Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm 

cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển 

nhượng, cụ thể như sau: 

b.1.1.1) Việc xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở căn cứ vào Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.  

b.1.1.2) Trường hợp chuyển nhượng nhà ở có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền sử 

dụng thì chỉ cá nhân chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác được miễn 

thuế; cá nhân có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở còn có quyền sở hữu nhà ở, 

quyền sử dụng đất ở khác không được miễn thuế.  

b.1.1.3) Trường hợp vợ chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và cũng là 

duy nhất của chung vợ chồng nhưng vợ hoặc chồng còn có nhà ở, đất ở riêng, khi chuyển 

nhượng nhà ở, đất ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa có nhà ở, đất ở riêng được 

miễn thuế; chồng hoặc vợ có nhà ở, đất ở riêng không được miễn thuế.   

b.1.2)[14] Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối 

thiểu là 183 ngày. 

Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Riêng trường hợp 

được cấp lại, cấp đổi theo quy định của pháp luật về đất đai thì thời điểm xác định quyền sở 

hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở được tính theo thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước khi được cấp lại, cấp đổi. 

b.1.3) Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở.  
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Trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất 

nhưng chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó. 

b.2) Nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế do cá nhân chuyển nhượng bất động sản tự khai và 

chịu trách nhiệm. Nếu phát hiện không đúng sẽ bị xử lý truy thu thuế và phạt về hành vi vi 

phạm pháp luật thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

b.3) Trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai không 

thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều này. 

c) Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả 

tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp cá nhân được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giao đất, nếu chuyển nhượng diện 

tích đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì khai, nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng 

bất động sản hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư này.  

d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng 

hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ 

với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với 

con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu 

ngoại; anh chị em ruột với nhau. 

đ) Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp để hợp lý hóa sản xuất nông nghiệp nhưng không 

làm thay đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, 

được Nhà nước giao để sản xuất. 

e) Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, 

lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế 

thông thường chưa chế biến thành sản phẩm khác.  

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất theo hướng dẫn tại điểm này 

phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 

e.1) Có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyền sử dụng mặt nước, quyền thuê mặt nước hợp 

pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, 

nuôi trồng thủy sản. 

Trường hợp đi thuê lại đất, mặt nước của tổ chức, cá nhân khác thì phải có văn bản thuê đất, 

mặt nước theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận khoán trồng 

rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng với các công ty Lâm nghiệp). Đối với hoạt động đánh 

bắt thủy sản phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê tàu, thuyền sử dụng 

vào mục đích đánh bắt và trực tiếp tham gia hoạt động đánh bắt thủy sản (trừ trường hợp đánh 

bắt thủy sản trên sông bằng hình thức đáy sông (đáy cá) và không thuộc những hoạt động khai 

thác thủy sản bị cấm theo quy định của pháp luật). 

e.2) Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm 

muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.  

Địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy 

sản theo hướng dẫn này là quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đơn vị hành 

chính cấp huyện) hoặc huyện giáp ranh với nơi diễn ra hoạt động sản xuất. 

Riêng đối với hoạt động đánh bắt thủy sản thì không phụ thuộc nơi cư trú. 

e.3) Các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng đánh bắt thủy sản chưa chế 

biến thành các sản phẩm khác hoặc mới chỉ sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm 

sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản 

thông thường khác. 

g) Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, lãi từ hợp 

đồng bảo hiểm nhân thọ; thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ. 

g.1) Lãi tiền gửi được miễn thuế theo quy định tại điểm này là thu nhập cá nhân nhận được từ 

lãi gửi Đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
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ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng dưới các hình 

thức gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các 

hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi 

theo thỏa thuận.  

Căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi tiền gửi là sổ tiết kiệm (hoặc thẻ 

tiết kiệm), chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các giấy tờ khác theo nguyên tắc có hoàn 

trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận. 

g.2) Lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là khoản lãi mà cá nhân nhận được theo hợp đồng mua 

bảo hiểm nhân thọ của các doanh nghiệp bảo hiểm. 

Căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là 

chứng từ trả tiền lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. 

g.3) Lãi trái phiếu Chính phủ là khoản lãi mà cá nhân nhận được từ việc mua trái phiếu Chính 

phủ do Bộ Tài chính phát hành.   

Căn cứ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ là mệnh 

giá, lãi suất và kỳ hạn trên trái phiếu Chính phủ.  

h)[15] Thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là khoản tiền cá nhân nhận được từ nước ngoài do 

thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao động, công tác, học 

tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước; 

Trường hợp cá nhân nhận được tiền từ nước ngoài do thân nhân là người nước ngoài gửi về 

đáp ứng điều kiện về khuyến khích chuyển tiền về nước theo quy định của Ngân hàng nhà nước 

Việt nam thì cũng được miễn thuế theo quy định tại điểm này. 

Căn cứ xác định thu nhập được miễn thuế tại điểm này là các giấy tờ chứng minh nguồn tiền 

nhận từ nước ngoài và chứng từ chi tiền của tổ chức trả hộ (nếu có). 

i) Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so 

với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao 

động. Cụ thể như sau:  

i.1) Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn 

thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền 

lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường. 

Ví dụ 2: Ông A có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật 

Lao động là 40.000 đồng/giờ.  

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 60.000 đồng/giờ thì thu 

nhập được miễn thuế là:   

60.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ 

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 80.000 

đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là: 

80.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ   

i.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm 

giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê 

này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.  

k) Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; tiền 

lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện.  

Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu được trả từ 

nước ngoài. 

m) Thu nhập từ học bổng, bao gồm: 

m.1) Học bổng nhận được từ ngân sách Nhà nước bao gồm: học bổng của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường công lập hoặc các loại học bổng khác có nguồn từ 

ngân sách Nhà nước. 
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m.2) Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước (bao gồm cả khoản tiền sinh 

hoạt phí) theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó. 

Tổ chức trả học bổng cho cá nhân nêu tại điểm này phải lưu giữ các quyết định cấp học bổng 

và các chứng từ trả học bổng. Trường hợp cá nhân nhận học bổng trực tiếp từ các tổ chức nước 

ngoài thì cá nhân nhận thu nhập phải lưu giữ tài liệu, chứng từ chứng minh thu nhập nhận được 

là học bổng do các tổ chức ngoài nước cấp. 

n)[16] Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; 

tiền bồi thường tai nạn lao động; tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư; các khoản bồi thường Nhà nước và các khoản bồi thường khác 

theo quy định của pháp luật. Cụ thể trong một số trường hợp như sau: 

n.1) Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe là 

khoản tiền mà cá nhân nhận được do tổ chức bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức 

khỏe trả cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. Căn cứ 

xác định khoản bồi thường này là văn bản hoặc quyết định bồi thường của tổ chức bảo hiểm 

hoặc tòa án và chứng từ trả tiền bồi thường. 

n.2) Thu nhập từ tiền bồi thường tai nạn lao động là khoản tiền người lao động nhận được từ 

người sử dụng lao động hoặc quỹ bảo hiểm xã hội do bị tai nạn trong quá trình tham gia lao 

động. Căn cứ xác định khoản bồi thường này là văn bản hoặc quyết định bồi thường của người 

sử dụng lao động hoặc tòa án và chứng từ chi bồi thường tai nạn lao động. 

n.3) Thu nhập từ bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư là tiền bồi thường, hỗ trợ do Nhà nước thu hồi đất, kể cả các khoản thu nhập do các tổ chức 

kinh tế bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đất theo quy định. 

Căn cứ để xác định thu nhập từ bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư là quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi đất, bồi 

thường tái định cư và chứng từ chi tiền bồi thường. 

n.4) Thu nhập từ bồi thường Nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp 

luật về bồi thường Nhà nước là khoản tiền cá nhân được bồi thường do các quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính không đúng của người có thẩm quyền, của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền gây thiệt hại đến quyền lợi của cá nhân; thu nhập từ bồi thường cho người bị oan do cơ 

quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự quyết định. Căn cứ xác định khoản bồi 

thường này là quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc cơ quan hoặc cá nhân có 

quyết định sai phải bồi thường và chứng từ chi bồi thường. 

n.5) Thu nhập từ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của Bộ Luật dân sự. 

p) Thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép 

thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học không nhằm 

mục đích thu lợi nhuận. 

Quỹ từ thiện nêu tại điểm này là quỹ từ thiện được thành lập và hoạt động theo quy định tại 

Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện. 

Căn cứ xác định thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được miễn thuế tại điểm này là văn 

bản hoặc quyết định trao khoản thu nhập của quỹ từ thiện và chứng từ chi tiền, hiện vật từ quỹ 

từ thiện. 

q) Thu nhập nhận được từ các nguồn viện trợ của nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo 

dưới hình thức Chính phủ và phi Chính phủ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Căn cứ xác định thu nhập được miễn thuế tại điểm này là văn bản của cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt việc nhận viện trợ. 

r)[17] Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam nhận được do làm 

việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế. 
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s)[18] Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc 

trên tàu có được từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai 

thác thủy sản xa bờ. 

2. Thủ tục, hồ sơ miễn thuế đối với các trường hợp miễn thuế nêu tại điểm a, b, c, d, đ, khoản 1, 

Điều này được thực hiện theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế. 

Điều 4. Giảm thuế 
Theo quy định tại Điều 5 Luật thuế Thu nhập cá nhân, Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, 

người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến 

khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt 

quá số thuế phải nộp. Cụ thể như sau: 

1. Xác định số thuế được giảm 

a) Việc xét giảm thuế được thực hiện theo năm tính thuế. Người nộp thuế gặp khó khăn do 

thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong năm tính thuế nào thì được xét giảm số thuế 

phải nộp của năm tính thuế đó.  

b) Số thuế phải nộp làm căn cứ xét giảm thuế là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà người nộp 

thuế phải nộp trong năm tính thuế, bao gồm:   

b.1) Thuế thu nhập cá nhân đã nộp hoặc đã khấu trừ đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ 

chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu 

nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế; thu nhập từ quà 

tặng. 

b.2) Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, 

tiền công. 

c) Căn cứ để xác định mức độ thiệt hại được giảm thuế là tổng chi phí thực tế để khắc phục 

thiệt hại trừ (-) đi các khoản bồi thường nhận được từ tổ chức bảo hiểm (nếu có) hoặc từ tổ 

chức, cá nhân gây ra tai nạn (nếu có). 

d) Số thuế giảm được xác định như sau: 

d.1) Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế lớn hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm 

bằng mức độ thiệt hại. 

d.2) Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế nhỏ hơn mức độ thiệt hại thì số thuế 

giảm bằng số thuế phải nộp. 

2. Thủ tục, hồ sơ xét giảm thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế. 

Điều 5. Quy đổi thu nhập chịu thuế ra Đồng Việt Nam[19] 
1. Doanh thu, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được tính bằng Đồng Việt Nam. 

Trường hợp doanh thu, thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt 

Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế mua vào của ngân hàng cá nhân mở tài khoản giao dịch tại 

thời điểm phát sinh thu nhập. 

Trường hợp người nộp thuế không mở tài khoản giao dịch tại Việt Nam thì phải quy đổi ngoại 

tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ mua vào của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam tại thời điểm phát sinh thu nhập. 

Đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua 

một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam. 

2. Thu nhập chịu thuế nhận được không bằng tiền phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo giá thị 

trường của sản phẩm, dịch vụ đó hoặc sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời 

điểm phát sinh thu nhập. 

Điều 6. Kỳ tính thuế 
1. Đối với cá nhân cư trú 

a) Kỳ tính thuế theo năm: áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, 

tiền công. 
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Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính 

thuế được tính theo năm dương lịch. 

Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày nhưng tính 

trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì kỳ 

tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. 

Từ năm thứ hai, kỳ tính thuế căn cứ theo năm dương lịch.  

Ví dụ 3: Ông B là người nước ngoài lần đầu tiên đến Việt Nam từ ngày 20/4/2014. Trong năm 

2014 tính đến ngày 31/12/2014, ông B có mặt tại Việt Nam tổng cộng 130 ngày. Trong năm 

2015, tính đến 19/4/2015 ông B có mặt tại Việt Nam tổng cộng 65 ngày. Kỳ tính thuế đầu tiên 

của ông B được xác định từ ngày 20/4/2014 đến hết ngày 19/4/2015. Kỳ tính thuế thứ hai được 

xác định từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015.  

b) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập: áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu 

nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng 

thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, thu 

nhập từ quà tặng. 

c) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh hoặc theo năm áp dụng đối với thu nhập từ chuyển 

nhượng chứng khoán.  

2. Đối với cá nhân không cư trú 

Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập.   

Trường hợp cá nhân kinh doanh không cư trú có địa điểm kinh doanh cố định như cửa hàng, 

quầy hàng thì kỳ tính thuế áp dụng như đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh. 

Chương 2 

CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ 

Điều 7. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế[20] từ tiền lương, tiền công 
Căn cứ tính thuế đối với[21] thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế 

suất, cụ thể như sau: 

1. Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông 

tư này trừ (-) các khoản giảm trừ sau: 

a) Các khoản giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 9 Thông tư này. 

b) Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 9 Thông 

tư này. 

c) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 9 

Thông tư này. 

2. Thuế suất 

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập[22] từ tiền lương, tiền công được áp dụng 

theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như 

sau: 

Bậc thuế 
Phần thu nhập tính thuế/năm 

(triệu đồng) 

Phần thu nhập tính thuế/tháng 

(triệu đồng) 

Thuế suất  

(%) 

1 Đến 60 Đến 5 5 

2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10 

3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15 

4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20 

5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25 

6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30 

7 Trên 960 Trên 80 35 

3. Cách tính thuế 
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Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập[23] từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo 

từng bậc thu nhập, số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu 

nhập nhân (x) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó. 

Để thuận tiện cho việc tính toán, có thể áp dụng phương pháp tính rút gọn theo phụ lục số 

01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. 

Ví dụ 4: Bà C có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 40 triệu đồng và nộp các 

khoản bảo hiểm là: 7% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế trên tiền lương. Bà C nuôi 2 con 

dưới 18 tuổi, trong tháng Bà C không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thuế thu nhập 

cá nhân tạm nộp trong tháng của Bà C được tính như sau: 

- Thu nhập chịu thuế của Bà C là 40 triệu đồng.  

- Bà C được giảm trừ các khoản sau: 

+ Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 9 triệu đồng 

+ Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc (2 con):  

3,6 triệu đồng × 2 = 7,2 triệu đồng 

+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:  

40 triệu đồng × (7% + 1,5%) = 3,4 triệu đồng  

Tổng cộng các khoản được giảm trừ: 

9 triệu đồng + 7,2 triệu đồng + 3,4 triệu đồng = 19,6 triệu đồng 

- Thu nhập tính thuế của Bà C là: 

40 triệu đồng - 19,6 triệu đồng = 20,4 triệu đồng 

- Số thuế phải nộp:  

Cách 1: Số thuế phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần: 

+ Bậc 1: thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%: 

5 triệu đồng × 5% = 0,25 triệu đồng 

+ Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%: 

(10 triệu đồng - 5 triệu đồng) × 10% = 0,5 triệu đồng 

+ Bậc 3: thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%: 

(18 triệu đồng - 10 triệu đồng) × 15% = 1,2 triệu đồng 

+ Bậc 4: thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%: 

(20,4 triệu đồng - 18 triệu đồng) × 20% = 0,48 triệu đồng 

- Tổng số thuế Bà C phải tạm nộp trong tháng là:  

0,25 triệu đồng + 0,5 triệu đồng + 1,2 triệu đồng + 0,48 triệu đồng = 2,43 triệu đồng 

Cách 2: Số thuế phải nộp tính theo phương pháp rút gọn:  

Thu nhập tính thuế trong tháng 20,4 triệu đồng là thu nhập tính thuế thuộc bậc 4. Số thuế thu 

nhập cá nhân phải nộp như sau: 

20,4 triệu đồng × 20% - 1,65 triệu đồng = 2,43 triệu đồng 

4. Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế 

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động theo 

hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này không bao gồm thuế thì phải quy đổi thu nhập 

không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế theo Phụ lục số 02/PL-TNCN ban hành kèm theo 

Thông tư này để xác định thu nhập chịu thuế. Cụ thể như sau: 

a)[24] Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận (không 

bao gồm thu nhập được miễn thuế) cộng (+) các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả 

thay cho người lao động (nếu có) trừ (-) các khoản giảm trừ. Trường hợp người sử dụng lao 

động áp dụng chính sách “tiền thuế giả định”, “tiền nhà giả định” thì thu nhập làm căn cứ quy 

đổi thành thu nhập tính thuế không bao gồm “tiền thuế giả định”, “tiền nhà giả định”. Trường 

hợp trong các khoản trả thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm căn cứ 

quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh tại đơn 
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vị không phân biệt nơi trả thu nhập (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện, nước và các dịch vụ 

kèm theo thực tế phát sinh, “tiền nhà giả định” (nếu có)). 

Công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi: 

Thu nhập làm căn cứ 

quy đổi 
= Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay - 

Các khoản giảm 

trừ 

Trong đó: 

- Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận 

được hàng tháng (không bao gồm thu nhập được miễn thuế). 

- Các khoản trả thay là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao 

động trả cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 

111/2013/TT-BTC và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC. 

- Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự 

nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 

số 111/2013/TT-BTC và Điều 15 Thông tư số 92/2015/TT-BTC. 

b) Trường hợp cá nhân thuộc diện quyết toán thuế theo quy định thì thu nhập chịu thuế của 

năm là tổng thu nhập chịu thuế của từng tháng được xác định trên cơ sở thu nhập tính thuế đã 

quy đổi. Trường hợp cá nhân có thu nhập không bao gồm thuế từ nhiều tổ chức trả thu nhập thì 

thu nhập chịu thuế của năm là tổng thu nhập chịu thuế từng tháng tại các tổ chức trả thu nhập 

trong năm. 

Ví dụ 7: Giả sử Ông D tại ví dụ 6 nêu trên, ngoài thu nhập tại công ty X, từ tháng 01/2014 đến 

tháng 5/2014 ông còn có hợp đồng nhận thu nhập tại công ty Y là 12 triệu đồng/tháng. Công ty 

Y cũng trả thay thuế thu nhập cá nhân cho Ông D. 

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của ông D năm 2014 như sau: 

- Tại công ty X, thu nhập chịu thuế năm của ông D là:  

42,687 triệu đồng x 12 tháng = 512,244 triệu đồng 

- Tại công ty Y:  

+ Thu nhập tính thuế hàng tháng (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN): 

(12 triệu đồng – 0,75 triệu đồng)/0,85 = 13,235 triệu đồng 

+ Thu nhập chịu thuế năm tại công ty Y: 

13,235 triệu đồng x 5 tháng = 66,175 triệu đồng 

- Tổng thu nhập chịu thuế của ông D năm 2014:  

512,244 triệu đồng + 66, 175 triệu đồng = 578,419 triệu đồng 

- Thu nhập tính thuế tháng:  

(578,419 triệu đồng : 12 tháng) - (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 37,702 triệu đồng 

- Thuế Thu nhập cá nhân phải nộp trong năm:  

(37,702 triệu đồng × 25% - 3,25 triệu đồng) × 12 tháng = 74,105 triệu đồng. 

5.[25] (được bãi bỏ) 

6.[26] Căn cứ tính thuế đối với tiền tích lũy mua bảo hiểm không bắt buộc là khoản tiền phí 

tích lũy mua bảo hiểm nhân thọ (không bao gồm bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không 

bắt buộc khác do người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động và tỷ lệ khấu 

trừ 10%. 

Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động bảo hiểm nhân thọ (không bao 

gồm bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm 

của doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt 

Nam, người lao động chưa phải tính vào thu nhập chịu thuế khi người sử dụng lao động mua 

bảo hiểm. Đến thời điểm đáo hạn hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm khấu trừ 

tiền thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí tích lũy tương ứng với phần người sử dụng lao 

động mua cho người lao động từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Trường hợp khoản phí tích lũy 
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được trả nhiều lần thì tiền thuế được khấu trừ theo tỷ lệ 10% tương ứng với từng lần trả tiền 

phí tích lũy. 

Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động bảo hiểm nhân thọ (không bao 

gồm bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm 

của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép 

bán bảo hiểm tại Việt Nam thì người sử dụng lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 

10% trên khoản tiền phí bảo hiểm đã mua hoặc đóng góp trước khi trả lương cho người lao 

động. 

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm theo dõi riêng phần phí bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm 

không bắt buộc khác do người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động để 

làm căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân. 

Điều 8. Xác định thu nhập chịu thuế[27] từ tiền lương, tiền công 

1.[28] (được bãi bỏ) 
2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công 

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền 

công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp 

thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này. 

b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế. 

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ 

chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế. 

Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có 

tích lũy theo hướng dẫn tại điểm đ.2, khoản 2, Điều 2 Thông tư này là thời điểm doanh nghiệp 

bảo hiểm[29] trả tiền bảo hiểm. 

3.[30] (được bãi bỏ) 

Điều 9. Các khoản giảm trừ 
Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế 

của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công[31] . Cụ thể như sau: 

1. Giảm trừ gia cảnh 

Theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, việc giảm 

trừ gia cảnh được thực hiện như sau: 

a) Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu 

nhập[32] thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. 

…[33] 

b) Mức giảm trừ gia cảnh 

b.1) Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm. 

b.2) Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. 

c) Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh 

c.1) Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế: 

c.1.1) Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công[34] thì tại một thời 

điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một 

nơi. 

c.1.2) Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho 

bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt 

tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được 

tính đủ theo tháng).   

Ví dụ 8: Ông E là người nước ngoài đến Việt Nam làm việc liên tục từ ngày 01/3/2014. Đến 

ngày 15/11/2014, ông E kết thúc Hợp đồng lao động và về nước. Từ ngày 01/3/2014 đến khi về 
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nước ông E có mặt tại Việt Nam trên 183 ngày. Như vậy, năm 2014, ông E là cá nhân cư trú và 

được giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 đến hết tháng 11 năm 2014.  

Ví dụ 9: Bà G là người nước ngoài đến Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 21/9/2013. Ngày 

15/6/2014, Bà G kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ ngày 

21/9/2013 đến ngày 15/6/2014 Bà G có mặt tại Việt Nam 187 ngày. Như vậy trong năm tính 

thuế đầu tiên (từ ngày 21/9/2013 đến ngày 20/9/2014), Bà G được xác định là cá nhân cư trú 

của Việt Nam và được giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 9/2013 đến hết tháng 6/2014.  

c.1.3) Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho 

bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo 

quy định.  

c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 

c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã 

đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.  

c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế 

cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi 

đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này 

có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế. 

c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm 

tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng 

khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ 

thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều 

này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá 

thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó. 

c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm 

tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì 

người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế. 

d) Người phụ thuộc bao gồm: 

d.1) Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, 

cụ thể gồm: 

d.1.1) Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng). 

Ví dụ 10: Con ông H sinh ngày 25 tháng 7 năm 2014 thì được tính là người phụ thuộc từ tháng 

7 năm 2014.  

d.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động. 

d.1.3) Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung 

học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả 

trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập 

hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 

1.000.000 đồng. 

d.2) Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điệu kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này. 

d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, 

mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.  

d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng 

và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm: 

d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế. 

d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của 

người nộp thuế. 

d.4.3) Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột. 

d.4.4) Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật. 
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đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 

1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau: 

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động. 

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu 

nhập không vượt quá 1.000.000 đồng. 

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân 

tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng. 

e) Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1, 

Điều này là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người 

mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...). 

g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc 

g.1) Đối với con: 

g.1.1) Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng 

minh nhân dân (nếu có).  

g.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, hồ sơ chứng minh gồm: 

g.1.2.1) Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có). 

g.1.2.2) Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật. 

g.1.3) Con đang theo học tại các bậc học theo hướng dẫn tại tiết d.1.3, điểm d, khoản 1, Điều 

này, hồ sơ chứng minh gồm: 

g.1.3.1) Bản chụp Giấy khai sinh. 

g.1.3.2) Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác 

chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, 

trung học phổ thông hoặc học nghề. 

g.1.4) Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng 

trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ 

như: bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, 

mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...  

g.2) Đối với vợ hoặc chồng, hồ sơ chứng minh gồm:  

- Bản chụp Chứng minh nhân dân. 

- Bản chụp sổ hộ khẩu (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng 

nhận kết hôn. 

Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên hồ sơ chứng 

minh cần có thêm giấy tờ khác chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như 

bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với 

người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh 

không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..). 

g.3) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha 

nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:  

- Bản chụp Chứng minh nhân dân.  

- Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản 

chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, 

mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.  

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có 

thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy 

xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật 

không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả 

năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..). 
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g.4) Đối với các cá nhân khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này hồ sơ 

chứng minh gồm:  

g.4.1) Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh.  

g.4.2) Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.  

Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng 

minh cần có thêm giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác 

nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không 

có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao 

động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..). 

Các giấy tờ hợp pháp tại tiết g.4.2, điểm g, khoản 1, Điều này là bất kỳ giấy tờ pháp lý nào xác 

định được mối quan hệ của người nộp thuế với người phụ thuộc như:  

- Bản chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật (nếu có).  

- Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu). 

- Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu không cùng sổ hộ khẩu). 

- Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý 

thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế cư trú về việc người phụ 

thuộc đang sống cùng. 

- Bản tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý 

thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú về việc người 

phụ thuộc hiện đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng (trường hợp không sống 

cùng). 

g.5) Cá nhân cư trú là người nước ngoài, nếu không có hồ sơ theo hướng dẫn đối với từng 

trường hợp cụ thể nêu trên thì phải có các tài liệu pháp lý tương tự để làm căn cứ chứng minh 

người phụ thuộc. 

g.6) Đối với người nộp thuế làm việc trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan hành chính, sự 

nghiệp có bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), con và những người khác thuộc diện được tính là người 

phụ thuộc đã khai rõ trong lý lịch của người nộp thuế thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc 

thực hiện theo hướng dẫn tại các tiết g.1, g.2, g.3, g.4, g.5, điểm g, khoản 1, Điều này hoặc chỉ 

cần Tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản 

lý thuế có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị vào bên trái tờ khai.  

Thủ trưởng đơn vị chỉ chịu trách nhiệm đối với các nội dung sau: họ tên người phụ thuộc, năm 

sinh và quan hệ với người nộp thuế; các nội dung khác, người nộp thuế tự khai và chịu trách 

nhiệm. 

h) Khai giảm trừ đối với người phụ thuộc 

h.1) Người nộp thuế có thu nhập[35] từ tiền lương, tiền công từ 09 triệu đồng/tháng trở xuống 

không phải khai người phụ thuộc. 

h.2) Người nộp thuế có thu nhập[36] từ tiền lương, tiền công trên 09 triệu đồng/tháng để được 

giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc khai như sau: 

h.2.1) Đối với người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công 

h.2.1.1) Đăng ký người phụ thuộc 

h.2.1.1.1) Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:  

Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban 

hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp hai (02) bản cho tổ chức, cá nhân trả 

thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc.  

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ một (01) bản đăng ký và nộp một (01) bản đăng ký cho 

cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai 

thuế đó theo quy định của luật quản lý thuế.  

Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp một (01) bản đăng 

ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ 
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quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá 

nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế.  

h.2.1.1.2) Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc:  

Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông 

tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý 

thuế và nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan thuế đối với người nộp thuế thuộc 

diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế.  

h.2.1.2) Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:  

- Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký 

người phụ thuộc.  

Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình 

khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế. 

- Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày nộp tờ 

khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc). 

Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ 

thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp. 

h.2.2)[37] (được bãi bỏ) 
i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc 

một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi 

nơi làm việc[38] thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường 

hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều 

này. 

2. Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quỹ hưu trí tự nguyện 

a) Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. 

b)[39] Các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện 

Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu 

nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá một (01) triệu đồng/tháng đối với 

người lao động tham gia các sản phẩm hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính bao 

gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao 

động tự đóng (nếu có), kể cả trường hợp tham gia nhiều quỹ. Căn cứ xác định thu nhập được 

trừ là bản chụp chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phí) do quỹ hưu trí tự nguyện, doanh nghiệp bảo 

hiểm cấp. 

c) Người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam là cá nhân cư trú nhưng 

làm việc tại nước ngoài có thu nhập[40] từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài đã tham gia đóng 

các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi cá nhân cư trú mang quốc tịch 

hoặc làm việc tương tự quy định của pháp luật Việt Nam như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt 

buộc khác (nếu có) thì được trừ các khoản phí bảo hiểm đó vào thu nhập chịu thuế[41] từ tiền 

lương, tiền công khi tính thuế thu nhập cá nhân. 

Cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam có tham gia đóng các khoản bảo hiểm nêu trên ở 

nước ngoài sẽ được tạm giảm trừ ngay vào thu nhập để khấu trừ thuế trong năm (nếu có chứng 

từ) và tính theo số chính thức nếu cá nhân thực hiện quyết toán thuế theo quy định. Trường hợp 

không có chứng từ để tạm giảm trừ trong năm thì sẽ giảm trừ một lần khi quyết toán thuế. 

d) Khoản đóng góp bảo hiểm, đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện của năm nào được trừ vào 

thu nhập chịu thuế của năm đó. 

đ) Chứng từ chứng minh đối với các khoản bảo hiểm được trừ nêu trên là bản chụp chứng từ 

thu tiền của tổ chức bảo hiểm hoặc xác nhận của tổ chức trả thu nhập về số tiền bảo hiểm đã 

khấu trừ, đã nộp (trường hợp tổ chức trả thu nhập nộp thay). 
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3. Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học 

a) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với 

thu nhập[42] từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú, 

bao gồm: 

a.1) Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa. 

Các tổ chức cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, phải 

được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 

của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo 

trợ xã hội; Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành 

lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 

27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 

31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao 

động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. 

Tài liệu để chứng minh đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa là chứng từ thu hợp 

pháp của tổ chức, cơ sở. 

a.2) Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập 

và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, 

khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến 

việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ. 

Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do các 

tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp. 

b) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phát sinh vào năm nào được giảm trừ 

vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế đó, nếu giảm trừ không hết không được trừ vào thu 

nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo. Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính 

thuế từ tiền lương, tiền công[43] của năm tính thuế phát sinh đóng góp từ thiện nhân đạo, 

khuyến học. 

Điều 10. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn 
Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất. 

1. Thu nhập tính thuế 

Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo hướng dẫn 

tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này. 

2. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 

5%.  

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế 

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá 

nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.  

Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau: 

a) Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 3, Điều 

2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân thực nhận 

thu nhập khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp 

nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn. 

b) Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông 

tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, 

rút vốn. 
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c) Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 

Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển 

nhượng cổ phiếu. 

d) Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do việc đầu tư vốn ra nước ngoài dưới mọi hình 

thức thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân nhận thu nhập. 

4. Cách tính thuế 

Số thuế thu nhập cá 

nhân phải nộp 
= 

Thu nhập 

tính thuế 
× 

Thuế suất 

5% 

Điều 11. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn 
1. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp 

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế 

suất. 

a) Thu nhập tính thuế: thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng 

giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan 

đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn. 

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ, cá nhân chuyển nhượng vốn 

góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng và giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác 

định bằng đồng ngoại tệ. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng Việt Nam, cá 

nhân chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng phải được xác định bằng 

đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm chuyển nhượng. 

a.1) Giá chuyển nhượng 

Giá chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn.  

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán trên 

hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển 

nhượng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.  

a.2) Giá mua 

Giá mua của phần vốn chuyển nhượng là trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng 

vốn.  

Trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng bao gồm: trị giá phần vốn góp thành lập 

doanh nghiệp, trị giá phần vốn của các lần góp bổ sung, trị giá phần vốn do mua lại, trị giá 

phần vốn từ lợi tức ghi tăng vốn. Cụ thể như sau:  

a.2.1) Đối với phần vốn góp thành lập doanh nghiệp là trị giá phần vốn tại thời điểm góp vốn. 

Trị giá vốn góp được xác định trên cơ sở sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ. 

a.2.2) Đối với phần vốn góp bổ sung là trị giá phần vốn góp bổ sung tại thời điểm góp vốn bổ 

sung. Trị giá vốn góp bổ sung được xác định trên cơ sở sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ.  

a.2.3) Đối với phần vốn do mua lại là giá trị phần vốn đó tại thời điểm mua. Giá mua được xác 

định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp. Trường hợp hợp đồng mua lại phần vốn góp 

không có giá thanh toán hoặc giá thanh toán trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì 

cơ quan thuế có quyền ấn định giá mua theo pháp luật về quản lý thuế .  

a.2.4) Đối với phần vốn từ lợi tức ghi tăng vốn là giá trị lợi tức ghi tăng vốn.  

a.3) Các chi phí liên quan được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của hoạt động chuyển 

nhượng vốn là những chi phí hợp lý thực tế phát sinh liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ 

chuyển nhượng vốn, có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định, cụ thể như sau:  

a.3.1) Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng. 

a.3.2) Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách khi làm thủ tục chuyển 

nhượng. 

a.3.3) Các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng vốn. 

b) Thuế suất 
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Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo Biểu 

thuế toàn phần với thuế suất là 20%. 

c) Thời điểm xác định thu nhập tính thuế 

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu 

lực. Riêng đối với trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp thì thời điểm xác định thu nhập tính 

thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.  

d) Cách tính thuế 

Thuế thu nhập cá 

nhân phải nộp 
= 

Thu nhập 

tính thuế 
× 

Thuế suất 

20% 

2. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 

Căn cứ tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán là thu nhập tính thuế và thuế 

suất.  

a)[44] Thu nhập tính thuế 

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng chứng 

khoán từng lần. 

a.1) Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau: 

a.1.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, 

giá chuyển nhượng chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện 

là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch 

thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán. 

a.1.2) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên, giá chuyển nhượng là giá ghi 

trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán 

của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo 

quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng. 

b)[45] Thuế suất và cách tính thuế: 

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng 

chứng khoán từng lần. 

Cách tính thuế: 

Thuế thu nhập cá 

nhân phải nộp 
= 

Giá chuyển nhượng 

chứng khoán từng lần 
x 

Thuế suất 

0,1% 

c) Thời điểm xác định thu nhập tính thuế 

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán được xác 

định như sau: 

c.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán là 

thời điểm người nộp thuế nhận thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. 

c.2) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng không thực hiện giao dịch trên Sở Giao dịch 

chứng khoán mà chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm 

lưu ký chứng khoán là thời điểm chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký 

chứng khoán.  

c.3) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên là thời điểm hợp đồng chuyển 

nhượng chứng khoán có hiệu lực.  

c.4) Đối với trường hợp góp vốn bằng chứng khoán mà chưa phải nộp thuế khi góp vốn thì thời 

điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do góp vốn là thời điểm cá nhân 

chuyển nhượng vốn, rút vốn.  

d) Đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu. 

Trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cá nhân chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận 

cổ phiếu. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với 

thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể như sau:  
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d.1) Căn cứ để xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ đầu tư vốn là giá 

trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng cổ phiếu thực nhận nhân (×) với mệnh giá của 

cổ phiếu đó và thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn.  

Trường hợp giá chuyển nhượng cổ phiếu nhận thay cổ tức thấp hơn mệnh giá thì tính thuế thu 

nhập cá nhân đối với hoạt động đầu tư vốn theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.  

Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì khai 

và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức nhận bằng cổ phiếu cho tới khi hết số cổ phiếu 

nhận thay cổ tức.  

d.2) Căn cứ để xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ chuyển nhượng 

chứng khoán được xác định theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này.  

Ví dụ 12: Ông K là cổ đông của công ty cổ phần X (đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng 

khoán). Năm 2011, ông K được nhận 5.000 cổ phiếu (CP) trả thay cổ tức của Công ty X (mệnh 

giá của cổ phiếu là 10.000 đồng). Tháng 2/2014, Ông K chuyển nhượng 2.000 cổ phiếu của 

công ty X với giá là 30.000 đồng/cổ phiếu. Tháng 8/2014, ông K chuyển nhượng 7.000 cổ 

phiếu với giá là 20.000 đồng/cổ phiếu. 

Khi chuyển nhượng ông K phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn và 

thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể như sau: 

* Đối với lần chuyển nhượng tháng 2/2014 

- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn:  

(2.000 CP × 10.000 đồng) × 5% = 1.000.000 đồng 

- Thuế thu nhập cá nhân (tạm nộp) đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: 

(2.000 CP × 30.000 đồng) × 0,1% = 60.000 đồng 

* Đối với lần chuyển nhượng tháng 8/2014 

- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn:  

(3.000 CP × 10.000 đồng) × 5% = 1.500.000 đồng 

- Thuế thu nhập cá nhân (tạm nộp) đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: 

(7.000 CP × 20.000 đồng) × 0,1% = 140.000 đồng 

Điều 12. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản[46] 
Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là giá chuyển nhượng từng 

lần và thuế suất. 

1. Giá chuyển nhượng 

a) Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng 

trên đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. 

Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển 

nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng 

thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định 

tại thời điểm chuyển nhượng. 

b) Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng 

trên đất, kể cả nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là giá ghi trên hợp đồng 

chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. 

Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng 

chuyển nhượng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất 

là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của 

pháp luật về đất đai. 

Trường hợp chuyển nhượng nhà gắn liền với đất thì phần giá trị nhà, kết cấu hạ tầng và công 

trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định căn cứ theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có quy định giá 

tính lệ phí trước bạ nhà thì căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, về tiêu 

chuẩn, định mức xây dựng cơ bản, về giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất. 
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Đối với nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, trường hợp hợp đồng không ghi 

giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng thấp hơn tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng 

nhân với giá đất và giá tính lệ phí trước bạ công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quy định thì giá chuyển nhượng được xác định theo giá Ủy ban nhân với tỷ lệ góp vốn trên 

tổng giá trị hợp đồng. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa có quy định về đơn giá thì 

áp dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố, đang áp dụng tại 

thời điểm chuyển nhượng. 

c) Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước là giá ghi trên 

hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng quyền thuê mặt đất, thuê mặt nước. 

Trường hợp đơn giá cho thuê lại trên hợp đồng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định 

tại thời điểm cho thuê lại thì giá cho thuê lại được xác định căn cứ theo bảng giá do Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định. 

2. Thuế suất 

Thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá cho 

thuê lại. 

3. Thời điểm tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau: 

- Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay 

cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy 

định của pháp luật; 

- Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên 

bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất 

động sản. 

Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất 

gắn với công trình xây dựng tương lai là thời điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan 

thuế. 

4. Cách tính thuế 

a) Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như 

sau: 

Thuế thu nhập cá 

nhân phải nộp 
= 

Giá chuyển 

nhượng 
x 

Thuế suất 

2% 

b) Trường hợp chuyển nhượng bất sản là đồng sở hữu thì nghĩa vụ thuế được xác định riêng 

cho từng người nộp thuế theo tỷ lệ sở hữu bất động sản. Căn cứ xác định tỷ lệ sở hữu là tài liệu 

hợp pháp như: thỏa thuận góp vốn ban đầu, di chúc hoặc quyết định phân chia của tòa án,... 

Trường hợp không có tài liệu hợp pháp thì nghĩa vụ thuế của từng người nộp thuế được xác 

định theo tỷ lệ bình quân. 

Điều 13. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ bản quyền 
Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền bản quyền là thu nhập tính thuế và thuế suất. 

1. Thu nhập tính thuế 

Thu nhập tính thuế từ tiền bản quyền là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng 

chuyển nhượng, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp 

thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, 

chuyển giao công nghệ.  

Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ nhưng hợp 

đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng thực hiện làm nhiều hợp đồng với cùng một đối 

tượng sử dụng thì thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các 

hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng 

Trường hợp đối tượng chuyển giao, chuyển quyền là đồng sở hữu thì thu nhập tính thuế được 

phân chia cho từng cá nhân sở hữu. Tỷ lệ phân chia được căn cứ theo giấy chứng nhận quyền 

sở hữu hoặc quyền sử dụng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 
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2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền áp dụng theo Biểu thuế toàn 

phần với thuế suất là 5%.  

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế 

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ bản quyền là thời điểm trả tiền bản quyền.  

4. Cách tính thuế 

Thuế thu nhập cá nhân 

phải nộp 
= 

Thu nhập 

tính thuế 
x 

Thuế suất 

5%. 

Điều 14. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại 
Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại là thu nhập tính thuế và thuế 

suất. 

1. Thu nhập tính thuế 

Thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo 

hợp đồng nhượng quyền thương mại, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận 

tiền mà người nộp thuế nhận được.  

Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền thương mại nhưng việc chuyển nhượng thực hiện 

thành nhiều hợp đồng thì thu nhập tính thuế là phần vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các 

hợp đồng nhượng quyền thương mại. 

2. Thuế suất 

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại áp dụng theo 

Biểu thuế toàn phần là 5%. 

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế  

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là thời điểm thanh toán 

tiền nhượng quyền thương mại giữa bên nhận quyền thương mại và bên nhượng quyền thương 

mại. 

4. Cách tính thuế 

Thuế thu nhập cá 

nhân phải nộp 
= 

Thu nhập 

tính thuế 
x Thuế suất 5%. 

Điều 15. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng 
Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thu nhập tính thuế và thuế suất. 

1. Thu nhập tính thuế 

Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người 

nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng.  

Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân 

chia cho từng người nhận giải thưởng. Người được trúng giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý 

chứng minh. Trường hợp không có căn cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng tính 

cho một cá nhân. Trường hợp cá nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập 

tính thuế được tính trên tổng giá trị của các giải thưởng. 

Thu nhập tính thuế đối với một số trò chơi có thưởng, cụ thể như sau: 

a) Đối với trúng thưởng xổ số là toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng trên một 

(01) vé xổ số nhận được trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào. 

b) Đối với trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật là giá trị của sản phẩm khuyến mại vượt trên 

10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhận thưởng chưa trừ 

bất cứ một khoản chi phí nào. 

c)[47] Đối với trúng thưởng trong các hình thức cá cược, đặt cược là toàn bộ giá trị giải 

thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người tham gia nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi 

phí nào. 

2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo Biểu thuế 

toàn phần với thuế suất là 10%. 

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế 
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Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá 

nhân trả thưởng cho người trúng thưởng. 

4. Cách tính thuế: 

Thuế thu nhập cá 

nhân phải nộp 
= 

Thu nhập 

tính thuế 
x 

Thuế suất 

10% 

Điều 16. Căn cứ tính thuế từ thừa kế, quà tặng 
Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là thu nhập tính thuế và thuế suất. 

1. Thu nhập tính thuế 

Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt 

trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng được xác định đối với 

từng trường hợp, cụ thể như sau: 

a)[48] Đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán: giá trị tài sản nhận thừa kế là phần giá trị tài 

sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng tính trên toàn bộ các mã chứng khoán nhận 

được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào tại thời điểm đăng ký chuyển quyền sở hữu. Cụ thể 

như sau: 

a.1) Đối với chứng khoán giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán: giá trị của chứng khoán 

được căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở giao dịch chứng khoán tại thời điểm đăng ký quyền sở 

hữu chứng khoán. 

a.2) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp trên: giá trị của chứng khoán được căn cứ 

vào giá trị sổ sách kế toán của công ty phát hành loại chứng khoán đó tại thời điểm lập báo 

cáo Tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm đăng ký quyền 

sở hữu chứng khoán. 

b) Đối với thừa kế, quà tặng là vốn góp trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh: thu nhập 

để tính thuế là giá trị của phần vốn góp được xác định căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của 

công ty tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp. 

c) Đối với tài sản thừa kế, quà tặng là bất động sản: giá trị bất động sản được xác định như sau: 

c.1) Đối với bất động sản là giá trị quyền sử dụng đất thì phần giá trị quyền sử dụng đất được 

xác định căn cứ vào Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân 

làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng bất động sản. 

c.2) Đối với bất động sản là nhà và công trình kiến trúc trên đất thì giá trị bất động sản được 

xác định căn cứ vào quy định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về phân loại giá trị 

nhà; quy định tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm 

quyền ban hành; giá trị còn lại của nhà, công trình kiến trúc tại thời điểm làm thủ tục đăng ký 

quyền sở hữu. 

Trường hợp không xác định được theo quy định trên thì căn cứ vào giá tính lệ phí trước bạ do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. 

d)[49] Đối với thừa kế, quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử 

dụng với cơ quan quản lý Nhà nước: giá trị tài sản được xác định trên cơ sở bảng giá tính lệ 

phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký 

quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng. 

Trường hợp cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là tài sản nhập khẩu và cá nhân nhận thừa kế, quà 

tặng phải nộp các khoản thuế liên quan đến việc nhập khẩu tài sản thì giá trị tài sản để làm 

căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với thừa kế quà tặng là giá tính lệ phí trước bạ do Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng 

tài sản trừ (-) các khoản thuế ở khâu nhập khẩu mà cá nhân tự nộp theo quy định. 

2. Thuế suất: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thừa kế, quà tặng được áp dụng theo 

Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%. 

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế 
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Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là thời điểm cá nhân làm thủ tục 

đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng.  

4. Cách tính số thuế phải nộp 

Thuế thu nhập cá nhân 

phải nộp 

= Thu nhập 

tính thuế 

x Thuế suất 

10% 

Chương 3 

CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ 

Điều 17. Đối với thu nhập từ kinh doanh 
Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác định 

bằng doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhân (×) với thuế suất.  

1. Doanh thu:  

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác định như doanh thu làm 

căn cứ tính thuế từ hoạt động kinh doanh của cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 

8 Thông tư này. 

2. Thuế suất 

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú quy 

định đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh như sau: 

a) 1% đối với hoạt động kinh doanh hàng hóa. 

b) 5% đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ. 

c) 2% đối với hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải và hoạt động kinh doanh khác. 

Trường hợp cá nhân không cư trú có doanh thu từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh 

doanh khác nhau nhưng không tách riêng được doanh thu của từng lĩnh vực, ngành nghề thì 

thuế suất thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo mức thuế suất cao nhất đối với lĩnh vực, 

ngành nghề thực tế hoạt động trên toàn bộ doanh thu. 

Điều 18. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công 
1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú 

được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%. 

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định như đối 

với thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú theo hướng 

dẫn tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này. 

Việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam trong 

trường hợp cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài nhưng không 

tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam  thực hiện theo công thức sau: 

a) Đối với trường hợp cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam: 

Tổng thu 

nhập phát 

sinh tại Việt 

Nam 

= 

Số ngày làm việc cho 

công việc tại Việt Nam 
x 

Thu nhập từ 

tiền lương, tiền 

công toàn cầu 

(trước thuế) 

+ 

Thu nhập chịu 

thuế khác (trước 

thuế) phát sinh 

tại Việt Nam 
Tổng số ngày làm việc 

trong năm 

Trong đó: Tổng số ngày làm việc trong năm được tính theo chế độ quy định tại Bộ Luật Lao 

động của Việt Nam. 

b) Đối với các trường hợp cá nhân người nước ngoài hiện diện tại Việt Nam: 

Tổng thu 

nhập phát 

sinh tại Việt 

Nam 

= 

Số ngày có mặt ở 

Việt Nam 
x 

Thu nhập từ tiền 

lương, tiền công 

toàn cầu (trước 

thuế) 

+ 

Thu nhập chịu thuế 

khác (trước thuế) 

phát sinh tại Việt 

Nam 
365 ngày 

Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam tại điểm a, b nêu trên là các khoản 

lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương, 

tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho người lao động. 

Điều 19. Đối với thu nhập từ đầu tư vốn 2640



Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú được xác định 

bằng tổng thu nhập tính thuế mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc đầu tư vốn vào tổ 

chức, cá nhân tại Việt Nam nhân (×) với thuế suất 5%. 

Thu nhập tính thuế, thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn của 

cá nhân không cư trú được xác định như đối với thu nhập tính thuế, thời điểm xác định thu 

nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn của cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại khoản 1, 

khoản 3, Điều 10 Thông tư này. 

Điều 20. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn 
1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú 

được xác định bằng tổng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng 

phần vốn tại các tổ chức, cá nhân Việt Nam nhân (×) với thuế suất 0,1%, không phân biệt việc 

chuyển nhượng được thực hiện tại Việt Nam hay tại nước ngoài.  

Tổng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại các tổ 

chức, cá nhân Việt Nam là giá chuyển nhượng vốn không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả 

giá vốn.  

2. Giá chuyển nhượng đối với từng trường hợp cụ thể được xác định như sau: 

a. Trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp thì giá chuyển nhượng được xác định như đối với 

cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại điểm a.1, khoản 1, Điều 11 Thông tư này.  

b. Trường hợp chuyển nhượng chứng khoán thì giá chuyển nhượng được xác định như đối với 

cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại điểm a.1, khoản 2, Điều 11 Thông tư này.  

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế: 

a) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú là thời điểm hợp đồng 

chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực. 

b) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân không cư trú được xác định 

như đối với cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 2, Điều 11 Thông tư này.  

Điều 21. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 
1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam của cá 

nhân không cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản nhân (×) với thuế suất 

2%. 

Giá chuyển nhượng bất động sản của cá nhân không cư trú là toàn bộ số tiền mà cá nhân nhận 

được từ việc chuyển nhượng bất động sản không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn.  

2. Giá chuyển nhượng bất động sản của cá nhân không cư trú trong từng trường hợp cụ thể 

được xác định như xác định giá chuyển nhượng bất động sản của cá nhân cư trú theo hướng 

dẫn tại điểm a.1, b.1, c.1, d.1, khoản 1, Điều 12 Thông tư này. 

3. Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm cá nhân không cư 

trú làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật. 

Điều 22. Đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 
1. Thuế đối với thu nhập từ bản quyền 

a) Thuế đối với thu nhập từ bản quyền của cá nhân không cư trú được xác định bằng phần thu 

nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối 

tượng quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam nhân với thuế suất 5%. 

Thu nhập từ bản quyền được xác định theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 13 Thông tư này. 

b) Thời điểm xác định thu nhập từ bản quyền là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ 

chuyển bản quyền cho người nộp thuế là cá nhân không cư trú. 

2. Thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại 

a) Thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại của cá nhân không cư trú được xác định 

bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng nhượng quyền thương mại tại 

Việt Nam nhân với thuế suất 5%. 
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Thu nhập từ nhượng quyền thương mại được xác định theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 14 

Thông tư này. 

b) Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là thời điểm thanh toán 

tiền nhượng quyền thương mại giữa bên nhận quyền thương mại và bên nhượng quyền thương 

mại. 

Điều 23. Đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng 
1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng của cá nhân 

không cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều này nhân 

(×) với thuế suất 10%. 

2. Thu nhập tính thuế 

a) Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng của cá nhân không cư trú là phần giá trị giải thưởng vượt 

trên 10 triệu đồng theo từng lần trúng thưởng tại Việt Nam.  

Thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân không cư trú được xác định như đối với cá nhân cư trú 

theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 15 Thông tư này. 

b) Thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế, quà tặng của cá nhân không cư trú là phần giá trị tài sản 

thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần phát sinh thu nhập nhận được tại Việt 

Nam.  

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng của cá nhân không cư trú được xác định như đối với cá 

nhân cư trú theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 16 Thông tư này. 

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế 

a) Đối với thu nhập từ trúng thưởng: thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm tổ 

chức, cá nhân ở Việt Nam trả tiền thưởng cho cá nhân không cư trú. 

b) Đối với thu nhập từ thừa kế: thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân làm 

thủ tục đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản tại Việt Nam. 

c) Đối với thu nhập từ nhận quà tặng: thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá 

nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản tại Việt Nam. 

Chương 4 

ĐĂNG KÝ THUẾ, KHẤU TRỪ THUẾ, KHAI THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ, HOÀN 

THUẾ 

Điều 24. Đăng ký thuế 
1. Đối tượng phải đăng ký thuế 

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP thì đối tượng phải đăng ký thuế thu 

nhập cá nhân bao gồm: 

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập bao gồm: 

a.1) Các tổ chức, cá nhân kinh doanh kể cả các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, đơn vị trực thuộc 

hạch toán riêng và có tư cách pháp nhân riêng. 

a.2) Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp. 

a.3) Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. 

a.4) Các đơn vị sự nghiệp. 

a.5) Các tổ chức quốc tế và tổ chức nước ngoài. 

a.6) Các Ban quản lý dự án, Văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài. 

a.7) Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập khác. 

b) Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, bao gồm: 

b.1) Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh bao gồm cả cá nhân hành nghề độc lập; cá 

nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp không thuộc đối tượng miễn thuế thu nhập cá nhân. Cá 

nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký thuế thu nhập cá nhân đồng thời 

với việc đăng ký các loại thuế khác. 

b.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công kể cả cá nhân nước ngoài làm việc cho Nhà 

thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài tại Việt Nam. 
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b.3) Cá nhân chuyển nhượng bất động sản. 

b.4) Cá nhân có thu nhập chịu thuế khác (nếu có yêu cầu). 

c. Người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh. 

Các trường hợp đăng ký thuế nêu tại điểm a, b và c, khoản 1, Điều này, nếu đã đăng ký thuế và 

được cấp mã số thuế thì không phải đăng ký mới. Cá nhân có nhiều khoản thu nhập chịu thuế 

thu nhập cá nhân thì chỉ đăng ký thuế một lần. Mã số thuế được sử dụng chung để khai thuế đối 

với tất cả các khoản thu nhập.  

2. Hồ sơ đăng ký thuế 

Thủ tục, hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế.  

3. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế 

a) Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế.  

b) Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế đối với một số trường hợp cụ thể: 

b.1) Cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nộp hồ sơ đăng ký thuế cho tổ chức, 

cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, 

cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của cá nhân và nộp cho cơ 

quan thuế trực tiếp quản lý. 

b.2) Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập: từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công, từ các khoản thu 

nhập chịu thuế khác được lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan, đơn vị trả thu 

nhập hoặc tại Chi cục Thuế nơi kinh doanh. 

b.3) Cá nhân có thu nhập chịu thuế khác có thể nộp hồ sơ đăng ký thuế tại bất kỳ cơ quan thuế 

nào.   

4. Đăng ký thuế đối với một số trường hợp cụ thể: 

a) Đối với nhóm cá nhân kinh doanh thì người đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện 

đăng ký thuế theo hướng dẫn đối với cá nhân kinh doanh để được cấp mã số thuế cho bản thân. 

Mã số thuế của người đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh được sử dụng để khai, nộp thuế 

giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môn bài,... chung cho cả nhóm và khai thuế thu nhập 

cá nhân cho bản thân người đại diện. Những cá nhân góp vốn khác trong nhóm đều phải thực 

hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế riêng như đối với cá nhân kinh doanh. 

b) Đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản chưa có mã số thuế thì cơ quan thuế tự động 

cấp mã số thuế cho cá nhân căn cứ trên thông tin cá nhân tại Hồ sơ chuyển nhượng bất động 

sản. 

c) Đối với cá nhân là người phụ thuộc và người nộp thuế có kê khai giảm trừ gia cảnh nếu chưa 

có mã số thuế thì cơ quan thuế tự động cấp mã số thuế cho người phụ thuộc căn cứ trên thông 

tin của người phụ thuộc tại Tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh (theo mẫu ban hành kèm theo 

văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) của người nộp thuế. 

Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế 
1. Khấu trừ thuế 

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu 

nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:  

a) Thu nhập của cá nhân không cư trú 

Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế cho cá nhân không cư trú có trách nhiệm 

khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập. Số thuế phải khấu trừ được xác định theo 

hướng dẫn tại Chương III (từ Điều 17 đến Điều 23) Thông tư này.  

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công 

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân 

trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá 

nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi. 
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b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước 

khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế 

theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.  

b.3) Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân trả thu 

nhập căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của người nộp thuế ghi trên Hợp đồng hoặc 

văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần (đối 

với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo 

Biểu thuế toàn phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong 

năm tính thuế). 

b.4)[50] Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm khấu trừ thuế đối với khoản tiền phí tích lũy 

tương ứng với phần người sử dụng lao động mua cho người lao động bảo hiểm nhân thọ 

(không bao gồm bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí 

bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật 

Việt Nam. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 

92/2015/TT-BTC. 

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế trên khoản tiền phí bảo hiểm đã 

mua hoặc đóng góp trước khi trả lương cho người lao động đối với khoản bảo hiểm nhân thọ, 

bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không 

thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam mà tổ 

chức, cá nhân trả thu nhập mua cho người lao động. Số thuế khấu trừ được xác định theo 

hướng dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC. 

b.5) Số thuế phải khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được xác 

định theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư này; của cá nhân không cư trú được xác định theo 

Điều 18 Thông tư này. 

c)[51] Thu nhập từ làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp; thu nhập từ hoạt động 

cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuê tài sản. 

Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp, trả tiền hoa hồng cho 

cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp với số tiền hoa hồng trên 100 triệu 

đồng/năm có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân. 

Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 92/2015/TT-

BTC. 

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuê tài sản của cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế giá trị gia 

tăng, thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập trên 100 triệu đồng/năm cho cá nhân cho 

thuê tài sản nếu trong hợp đồng thuê có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế thay. Số thuế 

khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 92/2015/TT-BTC. 

d) Thu nhập từ đầu tư vốn 

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này 

có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân trừ trường 

hợp cá nhân tự khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 9, Điều 26 Thông tư này. Số thuế khấu trừ 

được xác định theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư này. 

đ) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 

Mọi trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đều phải khấu trừ thuế theo thuế suất 0,1% trên 

giá chuyển nhượng trước khi thanh toán cho người chuyển nhượng. Cụ thể việc khấu trừ thuế 

được thực hiện như sau: 

đ.1) Đối với chứng khoán giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán:  

đ.1.1) Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng 

khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển 

nhượng trước khi thanh toán tiền cho cá nhân. Số thuế khấu trừ được xác định như hướng dẫn 

tại điểm b.2, khoản 2, Điều 11 Thông tư này.  
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đ.1.2) Công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác quản lý danh mục đầu tư chứng khoán có trách 

nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng 

khoán của cá nhân ủy thác danh mục đầu tư chứng khoán theo bảng phân bổ của công ty gửi 

ngân hàng lưu ký mà công ty mở tài khoản lưu ký.   

đ.2) Đối với chứng khoán chuyển nhượng không qua hệ thống giao dịch trên Sở Giao dịch 

chứng khoán: 

đ.2.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung 

tâm lưu ký chứng khoán: 

Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán 

khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng trước khi làm thủ 

tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán.  

đ.2.2) Đối với chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng  nhưng tổ chức phát 

hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông:   

Công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 

theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng trước khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng 

khoán.  

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán phải xuất trình hợp đồng chuyển nhượng với Công ty 

chứng khoán khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán.  

e) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp của cá  nhân không cư trú 

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú có trách nhiệm khấu 

trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng vốn góp.  

g) Thu nhập từ trúng thưởng 

Tổ chức trả tiền thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho 

cá nhân trúng thưởng. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 

này. 

h) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại có trách nhiệm khấu trừ 

thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân. Số thuế khấu trừ được xác định bằng 

phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng chuyển nhượng nhân (×) với thuế 

suất 5%. Trường hợp hợp đồng có giá trị lớn thanh toán làm nhiều lần thì lần đầu thanh toán, tổ 

chức, cá nhân trả thu nhập trừ 10 triệu đồng khỏi giá trị thanh toán, số còn lại phải nhân với 

thuế suất 5% để khấu trừ thuế. Các lần thanh toán sau sẽ khấu trừ thuế thu nhập tính trên tổng 

số tiền thanh toán của từng lần. 

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác 

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp 

đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng 

lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên 

thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. 

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu 

trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến 

mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản 

hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm 

thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. 

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết 

thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá 

nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý 

thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của 

mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế. 
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Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời 

điểm cam kết. 

2. Chứng từ khấu trừ 

a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 

này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân 

ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.    

b) Cấp chứng từ khấu trừ trong một số trường hợp cụ thể như sau:  

b.1) Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) 

tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi 

lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính 

thuế. 

Ví dụ 15: Ông Q ký hợp đồng dịch vụ với công ty X để chăm sóc cây cảnh tại khuôn viên của 

Công ty theo lịch một tháng một lần trong thời gian từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2014. Thu 

nhập của ông Q được Công ty thanh toán theo từng tháng với số tiền là 03 triệu đồng. Như vậy, 

trường hợp này ông Q có thể yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ theo từng tháng hoặc cấp 

một chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến tháng 12/2013 và một chứng từ cho 

thời gian từ tháng 01 đến tháng 04/2014.   

b.2) Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu 

nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.  

Ví dụ 16: Ông R ký hợp đồng lao động dài hạn (từ tháng 9/2013 đến tháng hết tháng 8/2014) 

với công ty Y. Trong trường hợp này, nếu ông R thuộc đối tượng phải quyết toán thuế trực tiếp 

với cơ quan thuế và có yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ thì Công ty sẽ thực hiện cấp 01 

chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến hết tháng 12/2013 và 01 chứng từ cho 

thời gian từ tháng 01 đến hết tháng 8/2014.  

Điều 26. Khai thuế, quyết toán thuế  
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập 

thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế và quyết toán thuế theo hướng dẫn 

về thủ tục, hồ sơ tại văn bản hướng dẫn về quản lý thuế. Nguyên tắc khai thuế đối với một số 

trường hợp cụ thể: 

1. Khai thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. 

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. 

Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế 

thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế. 

b) Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh 

khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế, cụ thể như sau: 

b.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ 

khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên thì thực hiện khai thuế theo tháng, trừ 

trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.  

b.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu 

trên thì thực hiện khai thuế theo quý.  

c) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân không phân biệt có phát 

sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu 

nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền.  

2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh  

a) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế bao 

gồm: 

a.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, 

Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng chưa thực hiện khấu trừ thuế thực hiện khai thuế trực tiếp 

với cơ quan thuế theo quý. 
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a.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước 

ngoài thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý. 

b) Cá nhân, nhóm cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế 

bao gồm: 

b.1) Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là cá nhân, nhóm 

cá nhân kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và cá nhân, nhóm cá 

nhân kinh doanh chỉ hạch toán được doanh thu, không hạch toán được chi phí thực hiện khai 

thuế theo quý. 

b.2) Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán là cá nhân kinh 

doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, hóa 

đơn, chứng từ, không xác định được doanh thu, chi phí và thu nhập chịu thuế thực hiện khai 

thuế theo năm.  

b.3) Cá nhân kinh doanh lưu động (buôn chuyến) khai thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát 

sinh. 

b.4) Cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán lẻ theo từng số khai thuế thu 

nhập cá nhân theo từng lần phát sinh đối với doanh thu trên hóa đơn. 

b.5) Cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 

cần có hóa đơn để giao cho khách hàng khai thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh.   

b.6) Cá nhân, nhóm cá nhân có thu nhập từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản 

khác khai thuế theo quý hoặc từng lần phát sinh.   

c)[52] Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai 

quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc 

bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau: 

c.1) Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế 

hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau. 

c.2) Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương 

pháp khoán. 

c.3) Cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất đã 

thực hiện nộp thuế theo kê khai tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê. 

c.4) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở 

lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm 

không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% 

nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. 

c.5) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở 

lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh 

thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, 

có quyền sử dụng đất cho thuê nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu 

nhập này. 

c.6) Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập 

khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. 

d) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập 

quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:  

d.1) Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở 

lên tại một đơn vị và thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả 

trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.  

d.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên 

và có thêm thu nhập khác theo hướng dẫn tại tiết c.4 và c.5, điểm c, khoản 2, Điều này.  

đ) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần 

thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập. 
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e) Nguyên tắc khai thuế, quyết toán thuế đối với một số trường hợp như sau: 

e.1) Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã tính và nộp thuế thu 

nhập cá nhân theo quy định của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Số thuế 

được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho 

phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu 

nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế. 

e.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công trong trường 

hợp số ngày có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên là dưới 183 ngày, nhưng 

tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên. 

- Năm tính thuế thứ nhất: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ 

ngày tính đủ 12 tháng liên tục. 

- Từ năm tính thuế thứ hai: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ 

ngày kết thúc năm dương lịch. Số thuế còn phải nộp trong năm tính thuế thứ 2 được xác định 

như sau:  

Số thuế còn phải nộp 

năm tính thuế thứ 2 
= 

Số thuế phải nộp của năm 

tính thuế thứ 2 
- 

Số thuế tính trùng 

được trừ 

Trong đó:  

Số thuế phải nộp của 

năm tính thuế thứ 2 

= Thu nhập tính thuế của 

năm tính thuế thứ 2 

x Thuế suất thuế thu nhập cá 

nhân theo Biểu lũy tiến từng 

phần 

  

Số thuế tính trùng 

được trừ 
= 

Số thuế phải nộp trong năm tính 

thuế thứ nhất x 
Số tháng tính 

trùng 
12 

Ví dụ 17: Ông S là người nước ngoài lần đầu tiên tới Việt Nam làm việc theo hợp đồng có thời 

hạn từ ngày 01/6/2014 đến 31/5/2016. Năm 2014, ông S có mặt tại Việt Nam 80 ngày và phát 

sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công là 134 triệu đồng. Năm 2015, ông S có mặt tại Việt Nam 

trong thời gian từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/5/2015 là 110 ngày và phát sinh thu nhập từ tiền 

lương, tiền công là 106 triệu đồng; từ ngày 01/6/2015 đến 31/12/2015, ông S có mặt tại Việt 

Nam là 105 ngày và phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công là 122 triệu đồng. Ông S không 

đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và không phát sinh các khoản đóng góp bảo 

hiểm, từ thiện, nhân đạo, khuyến học.   

Số thuế thu nhập cá nhân của Ông S phải nộp được xác định như sau: 

+ Nếu tính theo năm 2014, Ông S là cá nhân không cư trú, nhưng tính theo 12 tháng liên tục kể 

từ ngày 01/6/2014 đến hết ngày 31/5/2015, tổng thời gian ông S có mặt tại Việt Nam là 190 

ngày (80 ngày + 110 ngày). Vì vậy, ông S là cá nhân cư trú tại Việt Nam.  

+ Năm tính thuế thứ nhất (từ ngày 01/6/2014 đến ngày 31/5/2015):  

- Tổng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế thứ nhất:  

134 triệu đồng + 106 triệu đồng = 240 triệu đồng 

- Giảm trừ gia cảnh: 9 triệu đồng x 12 = 108 triệu đồng    

- Thu nhập tính thuế: 240 triệu đồng - 108 triệu đồng = 132 triệu đồng 

- Thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm tính thuế thứ nhất: 60 triệu đồng × 5% + (120 triệu đồng 

- 60 triệu đồng) × 10% + (132 triệu đồng - 120 triệu đồng) × 15% = 10,8  triệu đồng 

+ Năm tính thuế thứ hai (từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015): Ông S có mặt tại Việt Nam 

215 ngày (110 ngày + 105 ngày) là cá nhân cư trú tại Việt Nam.  

- Thu nhập chịu thuế phát sinh trong năm 2015:  

106 triệu đồng + 122 triệu đồng = 228 triệu đồng 

- Giảm trừ gia cảnh : 9 triệu đồng x 12 = 108 triệu đồng    

- Thu nhập tính thuế năm 2015: 2648



 228 triệu đồng – 108 triệu đồng = 120 triệu đồng 

- Thuế thu nhập cá nhân phải nộp  năm 2015:  

(60 triệu đồng × 5%) + (120 triệu đồng – 60 triệu đồng) × 10% = 9 triệu đồng 

+ Quyết toán thuế năm 2015 có 5 tháng tính trùng với quyết toán thuế năm thứ nhất (từ tháng 

01/2015 đến tháng 05/2015) 

- Số thuế tính trùng được trừ:  

(10,8 triệu đồng/12 tháng) x 5 tháng = 4,5 triệu đồng.  

- Thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp năm 2015 là:  

9 triệu đồng –  4,5 triệu đồng = 4,5 triệu đồng 

e.3) Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam thực hiện 

quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.  

e.4) Đối với cá nhân cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác thực hiện quyết 

toán thuế thu nhập cá nhân trừ các trường hợp không phải quyết toán thuế theo hướng dẫn tại 

điểm c.3 và c.5, khoản 2, Điều này, cụ thể như sau: 

e.4.1) Trường hợp cá nhân khai thuế theo quý hoặc khai thuế theo từng lần phát sinh đối với 

hợp đồng có kỳ hạn thanh toán từ một năm trở xuống thì thực hiện quyết toán thuế như đối với 

cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai. 

e.4.2) Trường hợp cá nhân khai thuế theo từng lần phát sinh đối với hợp đồng có kỳ hạn thanh 

toán trên một năm và nhận tiền trước cho một thời hạn thuê thì cá nhân lựa chọn một trong hai 

hình thức hình thức quyết toán thuế như sau: nếu quyết toán thuế hết vào năm đầu thì doanh 

thu được xác định theo doanh thu trả tiền một lần và tính giảm trừ gia cảnh của một năm, các 

năm sau không tính lại; nếu quyết toán theo từng năm thì tạm kê khai doanh thu trả tiền một lần 

và tính giảm trừ gia cảnh của năm đầu, các năm sau phân bổ lại doanh thu cho thuê tài sản và 

tính giảm trừ gia cảnh theo thực tế phát sinh.  

e.5) Cá nhân có thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp trực tiếp quyết toán 

thuế với cơ quan thuế nếu thuộc diện phải quyết toán thuế. 

e.6) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh nhưng thuộc diện xét giảm 

thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan 

thuế. 

e.7) Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh là đối tượng không cư trú nhưng có địa điểm kinh 

doanh cố định trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện khai thuế, quyết toán thuế như đối với cá nhân, 

nhóm cá nhân kinh doanh là đối tượng cư trú. 

3. Khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản  

a) Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế theo từng lần phát 

sinh, kể cả trường hợp thuộc đối tượng được miễn thuế. Khai thuế đối với một số trường hợp 

cụ thể như sau: 

a.1) Trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem thế chấp, bảo 

lãnh vay vốn hoặc thanh toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đến hết 

thời hạn trả nợ, cá nhân không có khả năng trả nợ thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài làm thủ tục phát mại, bán bất động sản đó đồng thời thực hiện khai thuế, nộp thuế 

thu nhập cá nhân thay cho cá nhân trước khi thực hiện thanh quyết toán các khoản nợ của cá 

nhân.  

a.2) Trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem thế chấp để vay 

vốn hoặc thanh toán với tổ chức cá nhân khác, nay thực hiện chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một 

phần) bất động sản đó để thanh toán nợ thì cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc tổ chức, cá nhân làm thủ tục chuyển nhượng 

thay phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân trước khi thanh quyết toán các 

khoản nợ. 
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a.3) Trường hợp bất động sản do cá nhân chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác theo quyết 

định thi hành án của Tòa án thì cá nhân chuyển nhượng phải khai, nộp thuế hoặc tổ chức, cá 

nhân tổ chức bán đấu giá phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân chuyển 

nhượng. Riêng đối với bất động sản của cá nhân bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện 

tịch thu, bán đấu giá nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật thì không phải 

khai, nộp thuế thu nhập cá nhân. 

a.4) Trường hợp chuyển đổi nhà, đất cho nhau giữa các cá nhân không thuộc các trường hợp 

chuyển đổi đất nông nghiệp để sản xuất thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo 

hướng dẫn tại điểm đ, khoản 1, Điều 3 Thông tư này thì từng cá nhân chuyển đổi nhà, đất phải 

khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân. 

a.5) Trường hợp khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng 

bất động sản, thì tổ chức, cá nhân khai thay ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ 

“Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ 

họ tên, nếu là tổ chức khai thay thì sau khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức. Trên hồ sơ tính 

thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng  người nộp thuế là cá nhân chuyển nhượng bất 

động sản.  

b) Cơ quan quản lý bất động sản chỉ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động 

sản khi đã có chứng từ nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc xác nhận của cơ quan thuế về khoản thu 

nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản thuộc đối tượng được miễn thuế hoặc tạm thời chưa 

thu thuế. 

4. Khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng 

khoán) 

a) Cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp thực hiện khai thuế theo từng lần chuyển nhượng 

không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập. 

b) Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam không phải khai 

thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng thực hiện khấu trừ 

thuế theo hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 25 Thông tư này và khai thuế theo từng lần phát 

sinh.  

c) Doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn trong trường hợp chuyển 

nhượng vốn mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã hoàn thành 

nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn có trách nhiệm khai thuế, nộp 

thuế thay cho cá nhân. 

Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh 

nghiệp thực hiện khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp khai thay ghi thêm 

“Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp 

thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tính 

thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là cá nhân chuyển nhượng vốn 

góp (trường hợp là chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú) hoặc cá nhân nhận chuyển nhượng 

vốn (trường hợp là chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú).  

5. Khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 

a) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của Công ty đại chúng giao dịch tại Sở giao dịch 

chứng khoán không phải khai trực tiếp với cơ quan thuế mà Công ty chứng khoán, Ngân hàng 

thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, Công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác quản lý 

danh mục đầu tư khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư này. 

b) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch 

chứng khoán: 

b.1) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập 

trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán không phải khai trực tiếp với cơ quan thuế mà Công ty 
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chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán khấu trừ 

thuế và khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư này. 

b.2) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng 

nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ 

đông không phải khai trực tiếp với cơ quan thuế mà Công ty chứng khoán được ủy quyền quản 

lý danh sách cổ đông khấu trừ thuế và khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư 

này. 

c) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thuộc trường hợp nêu tại điểm a, b, khoản 5, 

Điều này thì khai thuế theo từng lần phát sinh. 

d) Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi danh sách cổ đông trong trường hợp chuyển 

nhượng chứng khoán mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng chứng khoán 

đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có 

trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân. 

Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai thuế thay cho cá nhân 

thì doanh nghiệp thực hiện khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp khai thay 

ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của 

người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp. Trên hồ 

sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là cá nhân chuyển 

nhượng chứng khoán.  

đ) Cuối năm nếu cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế thì thực hiện 

khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. 

6. Khai thuế đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng 

a) Cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, nhận quà tặng khai thuế theo từng lần phát sinh kể cả 

trường hợp được miễn thuế.  

b) Các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức có liên quan chỉ thực hiện thủ tục chuyển quyền 

sở hữu, quyền sử dụng bất động sản, chứng khoán, phần vốn góp và các tài sản khác phải đăng 

ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cho người nhận thừa kế, nhận quà tặng khi đã có chứng 

từ nộp thuế hoặc xác nhận của cơ quan thuế về khoản thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động 

sản được miễn thuế.  

7. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài  

Cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh, 

riêng cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trả từ nước ngoài khai thuế theo quý. 

8. Khai thuế đối với cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận thu 

nhập ở nước ngoài 

a) Cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại nước ngoài khai 

thuế theo lần phát sinh. Riêng cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát 

sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại nước ngoài khai thuế theo quý. 

b) Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn (bao 

gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận thu nhập tại nước 

ngoài thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh  hướng dẫn tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 

Điều này. 

9. Khai thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức 

ghi tăng vốn. 

Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải khai và nộp thuế từ đầu tư 

vốn khi nhận. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp cá nhân khai và nộp thuế 

thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ đầu tư vốn.  

10. Khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển 

nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp, góp vốn bằng chứng 

khoán, góp vốn bằng bất động sản. 
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Cá nhân góp vốn bằng phần vốn góp, bằng chứng khoán, bằng bất động sản chưa phải khai và 

nộp thuế từ chuyển nhượng khi góp vốn. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh 

nghiệp cá nhân khai và nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất 

động sản khi góp vốn và thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản khi 

chuyển nhượng.  

11. Khai thuế từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu. 

Cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động chưa phải nộp thuế từ tiền 

lương, tiền công. Khi cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu thưởng thì khai thuế đối với thu nhập từ 

chuyển nhượng cổ phiếu và thu nhập từ tiền lương, tiền công. 

Điều 27. Trách nhiệm của tổ chức Việt Nam ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước 

ngoài không hoạt động tại Việt Nam 
Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (sau đây gọi tắt là bên Việt 

Nam) có ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài mà nhà thầu đó có ký hợp đồng lao 

động với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì bên Việt Nam có trách nhiệm thông báo 

cho nhà thầu nước ngoài về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động nước ngoài 

và về trách nhiệm cung cấp các thông tin về người lao động nước ngoài, gồm: danh sách, quốc 

tịch, số hộ chiếu, thời gian làm việc, công việc đảm nhận, thu nhập cho bên Việt Nam để bên 

Việt Nam cung cấp cho cơ quan thuế chậm nhất trước 07 ngày kể từ ngày cá nhân nước ngoài 

bắt đầu làm việc tại Việt Nam.  

Điều 28. Hoàn thuế 
1. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số 

thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.  

2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện 

quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả 

thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá 

nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu 

có đề nghị hoàn trả.  

3. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù 

trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế. 

4. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết 

toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán 

thuế quá thời hạn. 

Chương 5 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 29. Hiệu lực thi hành[53] 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013. 

Các nội dung về chính sách thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP hiệu lực từ thời điểm 

Luật, Nghị định có hiệu lực (01/7/2013). 

Bãi bỏ hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân tại các Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 

30/9/2008, 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009, 42/2009/TT-BTC ngày 09/3/2009, 62/2009/TT-

BTC ngày 27/3/2009, 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009, 164/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009, 

02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010, 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011, 78/2011/TT-BTC 

ngày 08/6/2011, 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ Tài chính. 

2. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành trước 

ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này. 

Điều 30. Trách nhiệm thi hành[54] 
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1. Các nội dung khác liên quan đến quản lý thuế không hướng dẫn tại Thông tư này được thực 

hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý 

thuế. 

2. Việc giải quyết những tồn tại, vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân phát sinh trước ngày 01 

tháng 7 năm 2013 tiếp tục thực hiện theo quy định tại các văn bản hướng dẫn có hiệu lực cùng 

thời điểm. 

3. Việc áp dụng tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định đối với cá nhân kinh doanh theo hướng dẫn tại 

Điều 8 Thông tư này được thực hiện thống nhất từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. 

4. Đối với hợp đồng mua bán nền nhà, hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, nhà, căn 

hộ ký trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, nay được chủ đầu tư đồng ý 

cho cá nhân chuyển nhượng thì khai, nộp thuế như hướng dẫn với chuyển nhượng nhà ở hình 

thành trong tương lai. 

5.[55] Đối với trường hợp người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trong khoảng 

thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 1994 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2009, nếu từ ngày 01 

tháng 01 năm 2009 nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà và tài sản khác gắn liền với đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì chỉ 

nộp một (01) lần thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người sử dụng bất động sản do nhận 

chuyển nhượng trước ngày 01 tháng 7 năm 1994 thì không thu thuế thu nhập cá nhân. 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, cá nhân chuyển nhượng 

bất động sản có hợp đồng công chứng hoặc không có hợp đồng chỉ có giấy tờ viết tay đều phải 

nộp thuế thu nhập cá nhân cho từng lần chuyển nhượng. 

6. Cá nhân đang được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi 

về thuế thu nhập cá nhân cho thời gian ưu đãi còn lại. 

7. Trường hợp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia ký kết Điều ước quốc tế có 

quy định về thuế thu nhập cá nhân khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo quy 

định của Điều ước quốc tế đó. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời 

về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để nghiên cứu giải quyết./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ (để đăng 

Công báo); 

- Cổng TTĐT của Bộ Tài chính (để 

đăng tải); 

- Lưu: VT, TCT (PC) (5b). 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Vũ Thị Mai 
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Phụ lục: 01/PL-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 ngày 8 tháng 2013 của Bộ Tài 

chính) 

Phụ lục 

BẢNG HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THEO BIỂU THUẾ LŨY TIẾN 

TỪNG PHẦN 
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh) 

Phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần được cụ thể hóa theo Biểu tính thuế rút gọn như sau: 

Bậc 
Thu nhập tính thuế 

/tháng 

Thuế 

suất 

Tính số thuế phải nộp 

Cách 1 Cách 2 

1 Đến 5 triệu đồng (trđ) 5% 0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT 

2 Trên 5 trđ đến 10 trđ 10% 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ 10% TNTT - 0,25 trđ 

3 Trên 10 trđ đến 18 trđ 15% 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ 15% TNTT - 0,75 trđ 

4 Trên 18 trđ đến 32 trđ 20% 1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT - 1,65 trđ 

5 Trên 32 trđ đến 52 trđ 25% 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ 25% TNTT - 3,25 trđ 

6 Trên 52 trđ đến 80 trđ 30% 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ 30% TNTT - 5,85 trđ 

7 Trên 80 trđ 35% 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 

trđ 

35% TNTT - 9,85 trđ 

Phụ lục: 02/PL-TNCN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 ngày 8 tháng 2013 của Bộ Tài 

chính) 

Phụ lục 

BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH 

THUẾ 
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công) 

STT 
Thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng 

(viết tắt là TNQĐ) 
Thu nhập tính thuế 

1 Đến 4,75 triệu đồng (trđ) TNQĐ/0,95 

2 Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ (TNQĐ - 0,25 trđ)/0,9 

3 Trên 9,25 trđ đến 16,05 trđ (TNQĐ - 0,75 trđ)/0,85 

4 Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ (TNQĐ - 1,65 trđ)/0,8 

5 Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ (TNQĐ - 3,25 trđ)/0,75 

6 Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ (TNQĐ - 5,85 trđ)/0,7 

7 Trên 61,85 trđ (TNQĐ - 9,85 trđ)/0,65 

 
[1] Thông tư này được hợp nhất từ 04 Thông tư sau: 

- Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá 

nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, 

có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013; 

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-

BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 

08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư 

số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ 
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Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 

9 năm 2014; 

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 

hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 

năm 2014; 

- Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

Văn bản hợp nhất này không thay thế 04 Thông tư nêu trên. 

[2] Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông 

tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, 

Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 

và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các 

thủ tục hành chính về thuế có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 

2013; 

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; 

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 quy định về hóa đơn bán 

hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010; 

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 

Thực hiện cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:" 

Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 

tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy 

định về thuế có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 và Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; 

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; 
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Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý 

thuế; 

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu 

nhập cá nhân; 

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; 

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 

01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định 

quy định về thuế như sau:” 

Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá 

nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung 

sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 

11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 

tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 

2013; 

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thuế thu nhập cá nhân; 

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế; 

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về 

chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính; 
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Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:" 

[3] Đoạn này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 119/2014/TT-BTC 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 

số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, 

Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 

17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC 

ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 

[4] Đoạn này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 119/2014/TT-BTC 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 

số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, 

Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 

17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC 

ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 

[5] Đoạn này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 119/2014/TT-BTC 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 

số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, 

Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 

17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC 

ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 

[6] Đoạn này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 119/2014/TT-BTC 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 

số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, 

Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 

17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC 

ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 

[7] Tiết này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-

BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú 

có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu 

nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 

71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[8] Tiết này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-

BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú 

có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu 

nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 

71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

Tiết này đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 151/2014/TT-BTC 

hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 

15 tháng 11 năm 2014. 
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[9] Tiết này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-

BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú 

có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu 

nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 

71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[10] Tiết này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 

92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá 

nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về 

thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 

71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[11] Tiết này được bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC 

hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có 

hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập 

cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 

và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[12] Tiết này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Thông tư số 

92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá 

nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về 

thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 

71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[13] Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 7 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC 

hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có 

hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập 

cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 

và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[14] Tiết này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 

92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá 

nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về 

thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 

71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[15] Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 

92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá 

nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về 

thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 

71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 
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[16] Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 

92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá 

nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về 

thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 

71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[17] Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số 92/2015/TT-BTC 

hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có 

hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập 

cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 

và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[18] Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Thông tư số 92/2015/TT-BTC 

hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có 

hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập 

cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 

và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[19] Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 92/2015/TT-BTC 

hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có 

hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập 

cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 

và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[20] Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 

được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[21] Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 

được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[22] Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 

được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 
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số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[23] Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 

được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[24] Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 

92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá 

nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về 

thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 

71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[25] Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 

được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[26] Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 

92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá 

nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về 

thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 

71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[27] Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 

được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[28] Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại khoản này 

được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 
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[29] Cụm từ “công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện” được bãi bỏ theo quy định tại Điều 15 

Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá 

nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung 

sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 

2015. 

[30] Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại khoản này 

được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[31] Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 

được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[32] Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 

được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[33] Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 

được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015.  

[34] Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 

được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 
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[35] Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 

được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[36] Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 

được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[37] Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 

được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[38] Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 

được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[39] Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 92/2015/TT-BTC 

hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có 

hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập 

cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 

và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[40] Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 

được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[41] .Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 

được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 
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hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 

[42] Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 

được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[43] Nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh tại Điều này 

được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 

hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh 

doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy 

định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định 

số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[44] Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 92/2015/TT-BTC 

hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có 

hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập 

cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 

và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[45] Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 92/2015/TT-BTC 

hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có 

hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập 

cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 

và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[46] Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 92/2015/TT-BTC 

hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có 

hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập 

cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 

và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[47] Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 92/2015/TT-BTC 

hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có 

hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập 

cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 

và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
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Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[48] Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 

92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá 

nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về 

thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 

71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[49] Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư số 

92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá 

nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về 

thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 

71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[50] Tiết này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 

92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá 

nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về 

thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 

71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[51] Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 

92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá 

nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về 

thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 

71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015. 

[52] Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 151/2014/TT-

BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ 

ngày 15 tháng 11 năm 2014). 

[53] Điều 7 Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông 

tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, 

Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 

và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các 

thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014 quy định như sau: 

“Điều 7. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 

Đối với những trường hợp thực hiện thủ tục, biểu mẫu theo các Thông tư quy định tại khoản 2 

Điều này mà doanh nghiệp cần thời gian chuẩn bị thì doanh nghiệp được chủ động lựa chọn 

thủ tục, biểu mẫu theo quy định hiện hành và theo quy định sửa đổi, bổ sung để tiếp tục thực 

hiện đến hết 31/10/2014 mà không cần thông báo, đăng ký với cơ quan thuế. Tổng cục Thuế có 

trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy định này. 

2. Bãi bỏ các hướng dẫn, mẫu biểu tại các Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, 

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 
2664



31/12/2013, Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC 

ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-

BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tại Thông tư 

này. 

3. Các thủ tục hành chính về thuế khác không được hướng dẫn tại Thông tư này tiếp tục thực 

hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ sở kinh doanh 

phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được nghiên cứu giải quyết./.” 

Điều 22 Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị 

định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 quy định như sau: 

"Điều 22. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. 

Riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ 

năm 2014.’’ 

Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu 

nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội 

dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 

2015 quy định như sau: 

“Điều 25. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính 

thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. 

Các hướng dẫn về cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn 

của cơ quan thuế thì áp dụng cho kỳ tính thuế từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

2. Trường hợp cá nhân có phát sinh hợp đồng thuê trong nhiều năm và đã khai thuế, nộp thuế 

theo quy định trước đây thì không điều chỉnh lại đối với số thuế đã khai, đã nộp. 

3. Trường hợp cá nhân chuyển nhượng bất động sản đã nộp hồ sơ làm thủ tục đăng ký quyền 

sở hữu, quyền sử dụng bất động sản hoặc hồ sơ khai thuế trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 áp 

dụng thuế suất 25% nhưng đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 cơ quan thuế chưa có thông báo 

nộp thuế thì cá nhân được khai điều chỉnh theo thuế suất 2% nếu có yêu cầu. 

4. Bãi bỏ tiết b.2.2, tiết b.2.3 và tiết b.2.4 điểm b khoản 1 Điều 16; bãi bỏ Điều 22 Thông tư số 

156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 

83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. 

5. Bãi bỏ các nội dung liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá 

nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 16 và Điều 21 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 

06/11/2013 của Bộ Tài chính. 

6. Bãi bỏ các nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh hướng 

dẫn tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thực 

hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá 

nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. 

7. Bãi bỏ điểm d khoản 6 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập 

cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng trong casino. 

8. Đối với mức thuế khoán đang thực hiện của năm 2015, chậm nhất là ngày 30/8/2015 Chi 

cục Thuế thực hiện: niêm yết công khai Danh sách hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp 
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thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, Danh sách hộ khoán và mức thuế phải nộp tại bộ 

phận một cửa của Chi cục Thuế và Ủy ban nhân dân quận, huyện và tại cửa, cổng hoặc địa 

điểm thích hợp của: trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, trụ sở Đội thuế, Ban quản lý 

chợ;... ; gửi tài liệu niêm yết công khai như nêu trên đến Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ 

quốc quận, huyện, xã, phường, thị trấn; đồng thời gửi Bảng công khai theo mẫu số 01/CKTT-

CNKD ban hành kèm theo Thông tư này tới từng cá nhân kinh doanh. Bảng công khai theo 

mẫu số 01/CKTT-CNKD được lập theo hướng dẫn tại tiết a.1 điểm a khoản 9 Điều 6 Thông tư 

này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời 

về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để nghiên cứu giải quyết./.” 

[54] Điều 25 Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-

CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các 

Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 quy định như sau: 

"Điều 25. Trách nhiệm thi hành 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng 

tổ chức thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

2. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện 

theo nội dung Thông tư này. 

3. Tổ chức thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn tại Thông 

tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời 

về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./. ” 

[55] Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 151/2014/TT-

BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ 

ngày 15 tháng 11 năm 2014. 
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BỘ TÀI CHÍNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Số: 11/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017 

THÔNG TƯ1 

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 

2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU 

NHẬP DOANH NGHIỆP 

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng 

dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2014, 

được sửa đổi, bổ sung bởi: 

1. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ

sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 

111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông 

tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, 

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 

18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực 

kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014; 

2. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi

hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 

năm 2014; 

1 Văn bản này được hợp nhất từ 06 Thông tư sau: 

- Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 

218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh 

nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2014; 

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 

31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 

39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản 

các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014; 

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 

91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định 

về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014; 

- Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại 

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC 

ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài 

chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 

tháng 9 năm 2016. 

- Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị 

gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế, có hiệu lực kể từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2016; 

Văn bản hợp nhất này không thay thế 06 Thông tư nêu trên. 
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3. Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 

thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ 

sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 

số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 

năm 2015. 

4. Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý phát triển khoa học và 

công nghệ của doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. 

5. Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc 

biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế, có hiệu lực kể từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 

năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế 

thu nhập doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 

về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:2 

2 Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông 

tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC 

ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông 

tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế có căn cứ ban 

hành như sau: 

“Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; 

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và 

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010; 

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 

Thực hiện cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung như sau:” 

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế có căn cứ ban hành như sau: 
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“Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý 

thuế; 

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 và Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế 

thu nhập cá nhân; 

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế 

giá trị gia tăng; 

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản 

lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập 

cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; 

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật thuế giá trị gia tăng; 

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại 

các Nghị định quy định về thuế; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế như sau:” 

- Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 

12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ 

sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 

18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài 

chính có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Căn cứ Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế; 

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:” 

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý phát triển khoa học và công nghệ 

của doanh nghiệp có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối 

với hoạt động khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số Điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 
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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Điều 2. Người nộp thuế 
1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: 

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu 

tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, 

Luật Thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ 

phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Văn phòng Luật 

sư, Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Các bên trong hợp 

đồng phân chia sản phẩm dầu khí, Xí nghiệp liên doanh dầu khí, Công ty điều hành chung; 

b) Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu 

nhập chịu thuế trong tất cả các lĩnh vực; 

c) Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; 

d) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh 

nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú tại Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về nội dung chi 

và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp." 

- Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật 

Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý 

thuế; 

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế 

giá trị gia tăng; 

Căn cứ Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và 

Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu 

thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế như sau:” 
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Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ 

sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh tại Việt Nam, bao gồm: 

- Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ 

dầu, khí hoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam; 

- Địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp; 

- Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người làm công hoặc tổ chức, 

cá nhân khác; 

- Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài; 

- Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là đại diện có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên 

doanh nghiệp nước ngoài hoặc đại diện không có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh 

nghiệp nước ngoài nhưng thường xuyên thực hiện việc giao hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ 

tại Việt Nam. 

Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết 

có quy định khác về cơ sở thường trú thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó. 

e) Tổ chức khác ngoài các tổ chức nêu tại các điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này có hoạt động 

sản xuất kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ, có thu nhập chịu thuế. 

2. Tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh 

nghiệp hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng 

dẫn riêng của Bộ Tài chính. Các tổ chức này nếu có hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực 

hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Điều 14 Chương IV Thông tư này. 

Chương II 

PHƯƠNG PHÁP VÀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ 

Điều 3. Phương pháp tính thuế 
1.3 Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi 

phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh 

nghiệp. 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau: 

Thuế TNDN 

phải nộp 
= ( 

Thu nhập 

tính thuế 
- 

Phần trích 

lập quỹ 

KH&CN 

(nếu có) 

) x 
Thuế suất 

thuế TNDN 

- Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã nộp thuế thu 

nhập doanh nghiệp ở nước ngoài của doanh nghiệp về Việt Nam đối với các nước đã ký Hiệp 

định tránh đánh thuế hai lần thì thực hiện theo quy định của Hiệp định; đối với các nước chưa 

ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp ở các nước 

mà doanh nghiệp đầu tư chuyển về có mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn thì 

thu phần chênh lệch so với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo Luật thuế thu nhập doanh 

nghiệp của Việt Nam. 

- Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 

tại nước ngoài, thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật 

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam, kể cả trường hợp doanh nghiệp đang 

được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập theo quy định của nước doanh nghiệp đầu tư. 

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp để tính và kê khai thuế đối với các khoản thu nhập 

3 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 
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từ nước ngoài là 22% (từ ngày 01/01/2016 là 20%), không áp dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu 

có) mà doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đang được hưởng theo Luật Thuế thu 

nhập doanh nghiệp hiện hành. 

- Trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài đã chịu thuế thu nhập doanh 

nghiệp (hoặc một loại thuế có bản chất tương tự như thuế thu nhập doanh nghiệp) ở nước 

ngoài, khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu 

tư ra nước ngoài được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận 

đầu tư trả thay (kể cả thuế đối với tiền lãi cổ phần), nhưng số thuế được trừ không vượt quá số 

thuế thu nhập tính theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam. Số thuế 

thu nhập doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được miễn, giảm đối với phần lợi 

nhuận được hưởng từ dự án đầu tư ở nước ngoài theo luật pháp của nước doanh nghiệp đầu tư 

cũng được trừ khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam. 

- Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài có chuyển phần thu nhập về nước 

mà không thực hiện kê khai, nộp thuế đối với phần thu nhập chuyển về nước thì cơ quan thuế 

thực hiện ấn định thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại nước ngoài theo quy 

định của Luật Quản lý thuế. 

- Hồ sơ đính kèm khi kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đối 

với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài bao gồm: 

+ Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế; 

+ Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế hoặc bản gốc xác 

nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp hoặc bản chụp chứng từ có giá trị tương 

đương có xác nhận của người nộp thuế. 

- Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài được kê khai vào quyết toán thuế thu nhập 

doanh nghiệp của năm có chuyển phần thu nhập về nước theo quy định của pháp luật về đầu tư 

trực tiếp ra nước ngoài. Khoản thu nhập (lãi), khoản lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài 

không được trừ vào số lỗ, số thu nhập (lãi) phát sinh trong nước của doanh nghiệp khi tính 

thuế thu nhập doanh nghiệp. 

2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài 

chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính 

thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh 

nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, 

giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán. 

3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối 

cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, 

hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng 

với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm 

trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở 

hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập 

doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập 

doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng. 

4. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (bao 

gồm cả chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại) thì kỳ 

tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng. Doanh nghiệp 

đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp mà có thực hiện chuyển 

đổi kỳ tính thuế thì doanh nghiệp được lựa chọn: Ưu đãi trong năm chuyển đổi kỳ tính thuế 

hoặc nộp thuế theo mức thuế suất không được hưởng ưu đãi của năm chuyển đổi kỳ tính thuế 

và hưởng ưu đãi thuế sang năm tiếp theo. 
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Ví dụ 1: Doanh nghiệp A (DN A) kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 áp dụng theo 

năm dương lịch, đầu năm 2014 lựa chọn chuyển đổi sang năm tài chính từ ngày 01/4 năm này 

sang ngày 31/3 năm sau, thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm chuyển đổi (năm chuyển 

đổi 2014) được tính từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/3/2014 (3 tháng), kỳ tính thuế thu 

nhập doanh nghiệp năm tiếp theo (năm tài chính 2014) được tính từ ngày 01/4/2014 đến hết 

ngày 31/03/2015. 

Ví dụ 2: Cũng trường hợp nêu trên nhưng DN A được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp (miễn thuế 2 năm, giảm 50% thuế TNDN trong 4 năm tiếp theo), năm 2012 bắt đầu 

được miễn thuế thì DN A sẽ hưởng ưu đãi thuế như sau (miễn thuế các năm 2012, 2013; giảm 

50% thuế các năm 2014, 2015, 2016, 2017). 

Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn giảm 50% thuế theo kỳ tính thuế năm chuyển đổi 2014 thì 

doanh nghiệp tiếp tục thực hiện giảm 50% thuế TNDN 3 năm tính thuế tiếp theo tính từ năm tài 

chính 2014 (năm tài chính 2014 từ 1/4/2014 đến 31/3/2015) đến hết năm tài chính 2016. 

Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn không hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN đối với kỳ tính 

thuế TNDN năm chuyển đổi 2014 (kỳ tính thuế năm chuyển đổi 2014 kê khai nộp thuế theo 

mức thuế suất không được hưởng ưu đãi) thì doanh nghiệp được giảm 50% thuế TNDN từ năm 

tài chính 2014 (từ 01/4/2014 đến 31/3/2015) đến hết năm tài chính 2017. 

5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy 

định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp 

có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà 

các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt 

động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu 

bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau: 

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%. Riêng hoạt động giáo dục, y 

tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%. 

+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%. 

+ Đối với hoạt động khác: 2%. 

Ví dụ 3: Đơn vị sự nghiệp A có phát sinh hoạt động cho thuê nhà, doanh thu cho thuê nhà một 

(01) năm là 100 triệu đồng, đơn vị không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động cho 

thuê nhà nêu trên do vậy đơn vị lựa chọn kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ 

lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ như sau: 

Số thuế TNDN phải nộp = 100.000.000 đồng x 5% = 5.000.000 đồng. 

6. Doanh nghiệp có doanh thu, chi phí và thu nhập khác bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ 

ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu, chi phí, thu nhập 

khác bằng ngoại tệ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đối với loại ngoại tệ không có 

tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối 

đoái với đồng Việt Nam. 

Điều 4. Xác định thu nhập tính thuế 
1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập 

được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định. 

Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau: 

Thu nhập tính 

thuế 
= 

Thu nhập chịu 

thuế 
- 

Thu nhập được 

miễn thuế 
+ 

Các khoản lỗ 

được kết 

chuyển theo 

quy định 
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2.4 Thu nhập chịu thuế 

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác. 

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau: 

Thu nhập 

chịu thuế 
= Doanh thu - 

Chi phí được 

trừ 
+ 

Các khoản thu 

nhập khác 

Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bằng doanh thu của hoạt động 

sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trừ chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ đó. Doanh nghiệp có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng nhiều 

mức thuế suất khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động nhân 

với thuế suất tương ứng. 

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển 

nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến 

khoáng sản theo quy định của pháp luật phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập 

doanh nghiệp với mức thuế suất 22% (từ ngày 01/01/2016 áp dụng mức thuế suất 20%), không 

được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ phần thu nhập của doanh nghiệp thực 

hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua được áp dụng thuế 

suất thuế TNDN 10% theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC). 

Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển 

nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm 

dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất 

kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC), sau 

khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ 

theo quy định. 

Đối với số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển 

nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) của 

các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải chuyển vào thu 

nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển 

nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư, nếu chuyển không hết thì được chuyển lỗ vào 

thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác) từ năm 2014 trở đi. 

Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể doanh nghiệp, sau khi có quyết định giải thể nếu 

có chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định của doanh nghiệp thì thu nhập (lãi) từ 

chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh 

(bao gồm cả số lỗ của các năm trước được chuyển sang theo quy định) vào kỳ tính thuế phát 

sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản. 

Điều 5. Doanh thu 
1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau: 

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp 

dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân 

biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. 

a) Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu 

chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

Ví dụ 4: Doanh nghiệp A là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế. 

Hóa đơn giá trị gia tăng gồm các chỉ tiêu như sau: 

4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 
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Giá bán: 100.000 đồng. 

Thuế GTGT (10%): 10.000 đồng. Giá thanh toán: 110.000 đồng. 

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là 100.000 đồng. 

b) Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia 

tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. 

Ví dụ 5: Doanh nghiệp B là đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên 

giá trị gia tăng. Hóa đơn bán hàng chỉ ghi giá bán là 110.000 đồng (giá đã có thuế GTGT). 

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là 110.000 đồng. 

c) Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho 

nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước 

hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời 

gian hưởng ưu đãi thuế việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế thu 

nhập doanh nghiệp phải nộp của số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước. 

2.5 Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau: 

a) Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng 

hàng hóa cho người mua; 

b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc 

hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 

Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC; 

c) Đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận 

chuyển cho người mua; 

d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

3. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp xác định như sau: 

a) Đối với hàng hóa, dịch vụ bán theo phương thức trả góp, trả chậm là tiền bán hàng hóa, dịch 

vụ trả tiền một lần, không bao gồm tiền lãi trả góp, tiền lãi trả chậm. 

b)6 Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi (không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để 

tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi. 

Ví dụ: Doanh nghiệp A có chức năng sản xuất phụ tùng ô tô và lắp ráp ôtô. Doanh nghiệp A 

dùng sản phẩm lốp ô tô do doanh nghiệp sản xuất để trưng bày, giới thiệu sản phẩm hoặc dùng 

lốp ô tô để tiếp tục lắp ráp thành ô tô hoàn chỉnh thì trong trường hợp này sản phẩm lốp ô tô 

của doanh nghiệp không phải quy đổi để tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Ví dụ: Doanh nghiệp B là doanh nghiệp sản xuất máy tính. Trong năm doanh nghiệp B có xuất 

một số máy tính do chính doanh nghiệp sản xuất cho cán bộ công nhân viên để dùng làm việc 

tại doanh nghiệp thì các sản phẩm máy tính này không phải quy đổi để tính vào doanh thu tính 

thuế thu nhập doanh nghiệp. 

c) Đối với hoạt động gia công hàng hóa là tiền thu về hoạt động gia công bao gồm cả tiền công, 

chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng 

hóa. 

5 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 

6 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 

219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 

17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài 

chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
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d) Đối với hàng hóa của các đơn vị giao đại lý, ký gửi và nhận đại lý, ký gửi theo hợp đồng đại 

lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hồng được xác định như sau: 

- Doanh nghiệp giao hàng hóa cho các đại lý (kể cả đại lý bán hàng đa cấp), ký gửi là tổng số 

tiền bán hàng hóa. 

- Doanh nghiệp nhận làm đại lý, ký gửi bán hàng đúng giá quy định của doanh nghiệp giao đại 

lý, ký gửi là tiền hoa hồng được hưởng theo hợp đồng đại lý, ký gửi hàng hóa. 

e) Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. 

Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế 

được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. 

Doanh nghiệp căn cứ điều kiện thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ thực tế và việc xác 

định chi phí, có thể lựa chọn một trong hai phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập 

chịu thuế như sau: 

- Là số tiền cho thuê tài sản của từng năm được xác định bằng (=) số tiền trả trước chia (:) số 

năm trả tiền trước. 

- Là toàn bộ số tiền cho thuê tài sản của số năm trả tiền trước. 

Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp lựa 

chọn phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thuê bên 

thuê trả trước cho nhiều năm thì việc xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp từng ưu đãi thuế 

căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của số năm trả tiền trước chia (:) số năm bên 

thuê trả tiền trước. 

g) Đối với hoạt động kinh doanh sân gôn là tiền bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn và các khoản 

thu khác trong kỳ tính thuế được xác định như sau: 

- Đối với hình thức bán vé, bán thẻ chơi gôn theo ngày, doanh thu kinh doanh sân gôn làm căn 

cứ xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp là số tiền thu được từ bán vé, bán thẻ và 

các khoản thu khác phát sinh trong kỳ tính thuế. 

- Đối với hình thức bán vé, bán thẻ hội viên loại thẻ trả trước cho nhiều năm, doanh thu làm 

căn cứ xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp của từng năm là số tiền bán thẻ và 

các khoản thu khác thực thu được chia cho số năm sử dụng thẻ hoặc xác định theo doanh thu 

trả tiền một lần. 

h) Đối với hoạt động tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là thu từ 

lãi tiền gửi, thu từ lãi tiền cho vay, doanh thu về cho thuê tài chính phải thu phát sinh trong kỳ 

tính thuế được hạch toán vào doanh thu theo quy định hiện hành về cơ chế tài chính của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

i) Đối với hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý 

phát sinh trong kỳ tính thuế; 

k) Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là số tiền cung cấp điện, nước sạch ghi trên hóa 

đơn giá trị gia tăng. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là ngày xác nhận 

chỉ số công tơ điện và được ghi trên hóa đơn tính tiền điện, tiền nước sạch. 

Ví dụ 6: Hóa đơn tiền điện ghi chỉ số công tơ từ ngày 05/12 đến ngày 05/01. Doanh thu của hóa 

đơn này được tính vào tháng 01. 

l) Đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền 

thu được do cung ứng dịch vụ bảo hiểm và hàng hóa, dịch vụ khác, kể cả phụ thu và phí thu 

thêm mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng chưa có thuế giá trị gia tăng, bao gồm: 

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 

Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm là số tiền phải thu về thu phí bảo hiểm 

gốc; thu phí nhận tái bảo hiểm; thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm; thu phí quản lý đơn bảo 

hiểm; thu phí về dịch vụ đại lý bao gồm giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu 

người thứ ba bồi hoàn, xử lý hàng bồi thường 100% (không kể giám định hộ giữa các doanh 

nghiệp thành viên hạch toán nội bộ trong cùng một doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán độc lập) 
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sau khi đã trừ đi các khoản phải chi để giảm thu như: hoàn phí bảo hiểm; giảm phí bảo hiểm; 

hoàn phí nhận tái bảo hiểm; giảm phí nhận tái bảo hiểm; hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm; 

giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm. 

Trường hợp các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia đồng bảo hiểm, doanh thu để tính thu nhập 

chịu thuế của từng bên là tiền thu phí bảo hiểm gốc được phân bổ theo tỷ lệ đồng bảo hiểm cho 

mỗi bên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

Đối với hợp đồng bảo hiểm thỏa thuận trả tiền theo từng kỳ thì doanh thu để tính thu nhập chịu 

thuế là số tiền phải thu phát sinh trong từng kỳ. 

Trường hợp có thực hiện các nghiệp vụ thu hộ giữa các doanh nghiệp trực thuộc hoặc giữa 

doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc với trụ sở chính của doanh nghiệp bảo hiểm thì doanh thu để 

tính thu nhập chịu thuế không bao gồm phần doanh thu thu hộ. 

- Doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm: Các khoản thu hoa hồng môi giới bảo hiểm sau khi 

trừ các khoản hoa hồng môi giới bảo hiểm, giảm và hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm. 

m) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc 

giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu. 

- Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt 

động xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị. 

- Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ 

hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị. 

n) Đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh: 

- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh 

bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì doanh thu tính thuế là doanh thu của từng bên được 

chia theo hợp đồng. 

- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh 

bằng sản phẩm thì doanh thu tính thuế là doanh thu của sản phẩm được chia cho từng bên theo 

hợp đồng. 

- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh 

bằng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế 

là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh 

phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác 

định lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác 

kinh doanh. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu 

nhập doanh nghiệp của mình theo quy định hiện hành. 

- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh 

bằng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế là 

số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh 

phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và kê 

khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho các bên còn lại tham gia hợp đồng hợp tác kinh 

doanh. 

o) Đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng (casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh 

doanh có đặt cược) là số tiền thu từ hoạt động này bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền 

đã trả thưởng cho khách; 

p) Đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán là các khoản thu từ dịch vụ môi giới, tự doanh 

chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn tài chính và 

đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư, phát hành chứng chỉ quỹ, dịch vụ tổ chức thị trường 

và các dịch vụ chứng khoán khác theo quy định của pháp luật; 

q) Đối với dịch vụ tài chính phái sinh là số tiền thu từ việc cung ứng các dịch vụ tài chính phái 

sinh thực hiện trong kỳ tính thuế. 
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Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 7 
1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi 

khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên 

(giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật 

về thuế giá trị gia tăng. 

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên 

hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán thì doanh nghiệp 

được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán 

doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê 

khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh 

toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong 

trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính 

thuế có phát sinh khoản chi phí này). 

Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời 

điểm Thông tư số 78/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy 

định tại Điểm này. 

Ví dụ 7: Tháng 8 năm 2014 doanh nghiệp A có mua hàng hóa đã có hóa đơn và giá trị ghi trên 

hóa đơn là 30 triệu đồng nhưng chưa thanh toán. Trong kỳ tính thuế năm 2014, doanh nghiệp 

A đã tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với giá trị mua hàng hóa 

này. Sang năm 2015, doanh nghiệp A có thực hiện thanh toán giá trị mua hàng hóa này bằng 

tiền mặt do vậy doanh nghiệp A phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng 

hóa, dịch vụ vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kỳ tính thuế năm 2015). 

Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về 

hóa đơn; hóa đơn này nếu có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa 

đơn này và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào chi phí 

được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về 

hóa đơn; hóa đơn này nếu có giá trị dưới 20 triệu đồng và có thanh toán bằng tiền mặt thì 

doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán bằng tiền mặt của doanh nghiệp 

để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: 

2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp 

doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và 

7 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh 

nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 

Khoản 2.21 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 14 

Thông tư số 96/2015/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015). 

(Một số nội dung của Điều này đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC, có hiệu lực kể 

từ ngày 01 tháng 9 năm 2014 và tại Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014). 
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trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí 

được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, cụ thể như sau: 

Doanh nghiệp phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và 

trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật. 

Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác 

không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp 

bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

a) Hồ sơ đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào 

chi phí được trừ như sau: 

- Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập. Biên bản kiểm kê 

giá trị tài sản, hàng hóa tổn thất phải xác định rõ giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất, nguyên 

nhân tổn thất, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về những tổn thất; chủng loại, số lượng, giá trị 

tài sản, hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có); bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị tổn thất có 

xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có). 

- Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có). 

b) Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, 

không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn 

sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau: 

- Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập. 

Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, 

nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm 

theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh 

nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có). 

- Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có). 

c) Hồ sơ nêu trên được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế 

yêu cầu. 

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ. 

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ 

giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa 

bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều 

kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe 

đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, 

chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; 

b) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của 

doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính); 

c) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách 

kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành; 

d) Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử 

dụng và trích khấu hao tài sản cố định. 

Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh 

nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao 

(ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng...). Hàng năm doanh 

nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản 
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lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu đáp ứng 

điều kiện). 

Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa 

không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi 

mới công nghệ đối với một số tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế 

độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, 

doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. 

Tài sản cố định góp vốn, tài sản cố định điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển 

đổi loại hình có đánh giá lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản cố định này được tính 

khấu hao vào chi phí được trừ theo nguyên giá đánh giá lại. Đối với loại tài sản khác không đủ 

tiêu chuẩn là tài sản cố định có góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, 

chuyển đổi loại hình và tài sản này có đánh giá lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản 

này được tính vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí được trừ theo giá đánh giá lại. 

Đối với tài sản cố định tự làm nguyên giá tài sản cố định được trích khấu hao tính vào chi phí 

được trừ là tổng các chi phí sản xuất để hình thành nên tài sản đó. 

Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển,... không đáp ứng đủ điều kiện xác định 

là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí 

hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm. 

đ) Khấu hao đối với tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị; 

e) Một số trường hợp cụ thể được xác định như sau: 

- Không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: Phần trích khấu hao 

tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở 

xuống (trừ: ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô 

dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô); phần trích khấu hao đối với tài sản cố định 

là tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, 

kinh doanh du lịch, khách sạn. 

Ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và 

khách sạn là các ô tô được đăng ký tên doanh nghiệp mà doanh nghiệp này trong Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký một trong 

các ngành nghề: vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn và được cấp phép kinh 

doanh theo quy định tại các văn bản pháp luật về kinh doanh vận tải, hành khách, du lịch, 

khách sạn. 

Tàu bay dân dụng và du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, 

hành khách, khách du lịch là tàu bay dân dụng, du thuyền của các doanh nghiệp đăng ký và 

hạch toán trích khấu hao tài sản cố định nhưng trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp không đăng ký ngành nghề 

vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn. 

Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng, thanh lý xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở 

xuống thì giá trị còn lại của xe được xác định bằng nguyên giá thực mua tài sản cố định trừ (-) 

số khấu hao lũy kế của tài sản cố định theo chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố 

định tính đến thời điểm chuyển nhượng, thanh lý xe. 

Ví dụ 8: Doanh nghiệp A có mua xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi có nguyên giá là 6 tỷ đồng, công ty 

trích khấu hao 1 năm sau đó thực hiện thanh lý. Số khấu hao theo chế độ quản lý sử dụng và 

trích khấu hao tài sản cố định là 1 tỷ đồng (thời gian trích khấu hao là 6 năm theo văn bản về 

khấu hao tài sản cố định). Số trích khấu hao theo chính sách thuế được tính vào chi phí được 

trừ là 1,6 tỷ đồng/6 năm = 267 triệu đồng. Doanh nghiệp A thanh lý bán xe là 5 tỷ đồng. 

Thu nhập từ thanh lý xe: 5 tỷ đồng - (6 tỷ đồng - 1 tỷ đồng) = 0 đồng 
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- Khấu hao đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho 

mục đích khác thì không được tính khấu hao vào chi phí được trừ đối với giá trị công trình trên 

đất tương ứng phần diện tích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Trường hợp doanh nghiệp có công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng 

phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được trích 

khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu 

hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công 

trình này nếu đáp ứng các điều kiện như sau: 

+ Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp (trong trường hợp đất thuộc 

quyền sở hữu của doanh nghiệp) hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với 

đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 

chính xác của hợp đồng (trong trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn). 

+ Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng 

công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã 

số thuế của doanh nghiệp. 

+ Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài 

sản cố định. 

- Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất 

kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; 

tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, 

với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và 

khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được 

trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Doanh nghiệp phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng tài sản cố định 

khi cơ quan thuế yêu cầu. 

- Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi 

xác định thu nhập chịu thuế; Quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ 

và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất 

kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi 

trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm cả trường hợp dừng hoạt động để sửa 

chữa, đầu tư xây dựng mới). 

Trường hợp doanh nghiệp mua tài sản cố định hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với 

quyền sử dụng đất lâu dài thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là tài 

sản cố định vô hình; Tài sản cố định hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc thì nguyên giá là giá 

mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản cố 

định hữu hình vào sử dụng. Giá trị quyền sử dụng đất được xác định theo giá ghi trên hợp 

đồng mua bất động sản (tài sản) phù hợp với giá thị trường nhưng không được thấp hơn giá 

đất tại bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại 

thời điểm mua tài sản. Trường hợp doanh nghiệp mua tài sản cố định hữu hình là nhà cửa, vật 

kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất lâu dài không tách riêng được giá trị quyền sử dụng 

đất thì giá trị quyền sử dụng được xác định theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương quy định tại thời điểm mua tài sản. 

2.3. Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa 

đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban 

hành định mức. 

2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng 

kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 
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78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán 

hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: 

- Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; 

- Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc 

nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh 

trực tiếp bán ra; 

- Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra; 

- Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt; 

- Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra; 

- Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) 

có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm). 

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy 

quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. 

Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được 

trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua 

hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại 

hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế. 

2.5. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây: 

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là 

hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản. 

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa 

thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp 

đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân. 

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa 

thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và 

doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ tổng 

số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân. 

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp 

sau: 

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã 

hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có 

chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật. 

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không 

được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp 

đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập 

đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo 

quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty. 

- Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người nước ngoài trong đó có ghi khoản 

chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến 

trung học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hóa 

đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

thu nhập doanh nghiệp. 

- Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản 

chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền 

lương, tiền công và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được 

trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 
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- Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với doanh nghiệp nước ngoài trong đó nêu 

rõ doanh nghiệp Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong 

thời gian công tác ở Việt Nam thì tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam chi trả được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 

c) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời 

hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập 

quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề. Mức dự phòng hàng năm do 

doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện. 

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến 

thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự 

phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế). 

Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập, doanh nghiệp không bị lỗ, 

nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%. 

Trường hợp năm trước doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng, kể 

từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự 

phòng tiền lương thì doanh nghiệp phải tính giảm chi phí của năm sau. 

Ví dụ 9: Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2014, DN A có trích quỹ dự phòng tiền lương là 10 

tỷ đồng, đến ngày 30/6/2015 (đối với trường hợp doanh nghiệp áp dụng kỳ tính thuế theo năm 

dương lịch), DN A mới chi số tiền từ quỹ dự phòng tiền lương năm 2014 là 7 tỷ đồng thì DN A 

phải tính giảm chi phí tiền lương năm sau (năm 2015) là 3 tỷ đồng (10 tỷ - 7 tỷ). Khi lập hồ sơ 

quyết toán năm 2015 nếu DN A có nhu cầu trích lập thì tiếp tục trích lập quỹ dự phòng tiền 

lương theo quy định. 

d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội 

đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành 

sản xuất, kinh doanh. 

2.7. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần 

chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm. 

Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để 

được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 

(năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ. 

Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy 

định cụ thể của Bộ Tài chính. 

2.8. Chi thưởng sáng kiến, cải tiến mà doanh nghiệp không có quy chế quy định cụ thể về việc 

chi thưởng sáng kiến, cải tiến, không có hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến. 

2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động. 

Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao 

động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định 

thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người 

lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh 

nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp. 

Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và 

công tác nước ngoài) nếu có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên, chi phí mua vé máy bay 

mà các khoản chi phí này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thì đủ điều kiện là 

hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều 

kiện sau: 

- Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất. 

- Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác. 
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- Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép 

thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và 

khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động. 

Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao 

động đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm 

căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và 

chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình 

vận chuyển. Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động 

thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, quyết định hoặc 

văn bản cử người lao động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh 

nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển. 

2.10. Các khoản chi được trừ sau đây nhưng nếu chi không đúng đối tượng, không đúng mục 

đích hoặc mức chi vượt quá quy định. 

a) Các khoản chi thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ bao gồm: 

- Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ không còn phù 

hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch phát triển của doanh nghiệp. 

Khoản chi này bao gồm: học phí (nếu có) + chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% 

lương cho người đi học). 

- Chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho giáo viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh 

nghiệp tổ chức và quản lý. 

- Chi phí tổ chức khám sức khỏe thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc 

phụ khoa cho nữ công nhân viên. 

- Chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai. 

- Phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong trường hợp vì lý do khách quan người lao động 

nữ không nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho doanh nghiệp được trả 

theo chế độ hiện hành; kể cả trường hợp trả lương theo sản phẩm mà lao động nữ vẫn làm việc 

trong thời gian không nghỉ theo chế độ. 

b) Các khoản chi thêm cho người dân tộc thiểu số được tính vào chi phí được trừ bao gồm: học 

phí đi học (nếu có) cộng chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi 

học); tiền hỗ trợ về nhà ở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trong 

trường hợp chưa được Nhà nước hỗ trợ theo chế độ quy định. 

2.11. Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua 

bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động. 

Khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, cho người lao động 

được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại điểm này còn phải được 

ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; 

Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế 

thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài 

chính của Công ty, Tổng công ty. 

Doanh nghiệp không được tính vào chi phí đối với các khoản chi cho chương trình tự nguyện 

nêu trên nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho 

người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc). 

2.12. Khoản chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động không theo đúng quy định hiện 

hành. 

2.13. Chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên. 

2.14. Phần chi đóng góp vào các quỹ của Hiệp hội (các Hiệp hội này được thành lập theo quy 

định của pháp luật) vượt quá mức quy định của Hiệp hội. 
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2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia 

đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, 

nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, 

nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp 

đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. 

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với 

chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, 

nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước 

thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. 

2.16. Phần chi phí thuê tài sản cố định vượt quá mức phân bổ theo số năm mà bên đi thuê trả 

tiền trước. 

Ví dụ 10: Doanh nghiệp A thuê tài sản cố định trong 4 năm với số tiền thuê là: 400 triệu đồng 

và thanh toán một lần. Chi phí thuê tài sản cố định được hạch toán vào chi phí hàng năm là 

100 triệu đồng. Chi phí thuê tài sản cố định hàng năm vượt trên 100 triệu đồng thì phần vượt 

trên 100 triệu đồng không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Đối với chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê mà trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên 

đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê thì chi phí sửa chữa tài sản cố 

định đi thuê được phép hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian tối 

đa không quá 03 năm. 

Trường hợp doanh nghiệp có chi các khoản chi phí để có các tài sản không thuộc tài sản cố 

định: chi về mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công 

nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh, quyền sử dụng thương hiệu... thì các khoản chi 

này được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh nhưng tối đa không quá 03 năm. 

Trường hợp doanh nghiệp có góp vốn bằng giá trị lợi thế kinh doanh, giá trị quyền sử dụng 

thương hiệu thì giá trị lợi thế kinh doanh, giá trị quyền sử dụng thương hiệu góp vốn không 

tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức 

tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam công bố tại thời điểm vay. 

2.18. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn 

đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả 

trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay trong quá trình 

đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư. 

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả 

lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ 

khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ 

của doanh nghiệp không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được xác định như sau: 

- Trường hợp số tiền vay nhỏ hơn hoặc bằng số vốn điều lệ còn thiếu thì toàn bộ lãi tiền vay là 

khoản chi không được trừ. 

- Trường hợp số tiền vay lớn hơn số vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn: 

+ Nếu doanh nghiệp phát sinh nhiều khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền vay không được trừ 

bằng tỷ lệ (%) giữa vốn điều lệ còn thiếu trên tổng số tiền vay nhân (x) tổng số lãi vay. 

+ Nếu doanh nghiệp chỉ phát sinh một khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền không được trừ 

bằng số vốn điều lệ còn thiếu nhân (x) lãi suất của khoản vay nhân (x) thời gian góp vốn điều 

lệ còn thiếu. 

(Lãi vay thực hiện theo quy định tại điểm 2.17 Điều này) 
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2.19. Trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng không theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính 

về trích lập dự phòng: dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài 

chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây 

lắp và dự phòng rủi ro nghề nghiệp của doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ kiểm toán độc lập. 

2.20. Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ 

chưa chi hoặc chi không hết. 

Các khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớn tài sản cố định theo chu kỳ, các 

khoản trích trước đối với hoạt động đã tính doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa 

vụ theo hợp đồng (kể cả trường hợp doanh nghiệp có hoạt động cho thuê tài sản, hoạt động 

kinh doanh dịch vụ trong nhiều năm nhưng có thu tiền trước của khách hàng và đã tính toàn bộ 

vào doanh thu của năm thu tiền) và các khoản trích trước khác. 

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh đã ghi nhận doanh thu tính thuế 

thu nhập doanh nghiệp nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích trước các khoản chi 

phí theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu 

nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi kết thúc hợp đồng, doanh nghiệp phải tính toán xác 

định chính xác số chi phí thực tế căn cứ các hóa đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh 

để điều chỉnh tăng chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh lớn hơn số đã trích trước) hoặc 

giảm chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh nhỏ hơn số đã trích trước) vào kỳ tính thuế 

kết thúc hợp đồng. 

Đối với những tài sản cố định việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước 

chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu số thực chi sửa chữa lớn hơn số trích 

theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào chi phí được trừ số chênh lệch này. 

2.21. Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối 

kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, 

tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ (trừ lỗ chênh lệch tỷ giá hối 

đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế). 

Trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp mới thành 

lập, chưa đi vào hoạt động, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản mục 

tiền tệ có gốc ngoại tệ để thực hiện đầu tư xây dựng và chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi 

đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính được phản ánh riêng 

biệt. Khi tài sản cố định hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối 

đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng (sau khi bù trừ số chênh lệch tăng và chênh 

lệch giảm) được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính, thời 

gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động. 

Trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh, kể cả việc đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định 

của doanh nghiệp đang hoạt động, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ các giao dịch bằng 

ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ sẽ được hạch toán vào doanh thu hoạt động 

tài chính hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. 

Đối với khoản nợ phải thu và khoản cho vay có gốc ngoại tệ phát sinh trong kỳ, chênh lệch tỷ 

giá hối đoái được tính vào chi phí được trừ là khoản chênh lệch giữa tỷ giá tại thời điểm phát 

sinh thu hồi nợ hoặc thu hồi khoản cho vay với tỷ giá tại thời điểm ghi nhận khoản nợ phải thu 

hoặc khoản cho vay ban đầu. 

2.22. Chi tài trợ cho giáo dục (bao gồm cả chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp) 

không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ 

nêu tại tiết b dưới đây: 

a) Tài trợ cho giáo dục gồm: tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ này không 

phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học; Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng 
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dạy, học tập và hoạt động của trường học; Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của 

trường; Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp và cơ sở sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục (tài trợ 

trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông qua các cơ sở giáo dục, thông qua các cơ quan, tổ 

chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật); Tài trợ cho các cuộc thi về 

các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học; tài 

trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục đào 

tạo; 

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký 

của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là 

đơn vị nhận tài trợ, học sinh, sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) 

nhận tài trợ (theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC); kèm 

theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu 

tài trợ bằng tiền). 

2.23. Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ 

sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây: 

a) Tài trợ cho y tế gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y 

tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm 

y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường 

xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; chi tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ 

quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật; 

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho y tế gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của 

người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của đơn vị nhận tài trợ (hoặc cơ quan, tổ 

chức có chức năng huy động tài trợ) theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 

78/2014/TT-BTC kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc 

chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền). 

2.24. Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đối tượng quy định tại tiết a 

điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây: 

a) Tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai gồm: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục 

hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp 

luật; cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động 

tài trợ theo quy định của pháp luật. 

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai gồm: Biên bản xác nhận 

khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của tổ chức bị 

thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là đơn vị nhận tài 

trợ (theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) kèm theo hóa 

đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ 

bằng tiền). 

2.25. Chi tài trợ làm nhà cho người nghèo không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này; 

Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết theo quy định 

của pháp luật không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây: 

a) Đối với chi tài trợ làm nhà cho người nghèo thì đối tượng nhận tài trợ là hộ nghèo theo quy 

định của Thủ tướng Chính phủ. Hình thức tài trợ: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà 

cho hộ nghèo bằng cách trực tiếp hoặc thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động 

tài trợ theo quy định của pháp luật; 

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại 

đoàn kết gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là 

nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 06/TNDN ban hành kèm 

theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC); văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương 
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(đối với tài trợ làm nhà cho người nghèo); hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng 

hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền). 

Trường hợp bên nhận tài trợ là cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ thì hồ sơ xác 

định khoản tài trợ bao gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện 

doanh nghiệp là nhà tài trợ và cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ là bên nhận tài 

trợ; hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu 

tài trợ bằng tiền). 

2.26. Chi tài trợ nghiên cứu khoa học không đúng quy định; chi tài trợ cho các đối tượng chính 

sách không theo quy định của pháp luật; chi tài trợ không theo chương trình của Nhà nước 

dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Chi tài trợ theo chương trình của Nhà nước là chương trình được Chính phủ quy định thực 

hiện ở các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm 

cả khoản tài trợ của doanh nghiệp cho việc xây dựng cầu mới dân sinh ở địa bàn kinh tế xã hội 

đặc biệt khó khăn theo Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt). 

Chi tài trợ cho các đối tượng chính sách thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Hồ sơ xác định khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc 

địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Tài trợ của doanh nghiệp cho việc xây 

dựng cầu mới dân sinh ở địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Đề án được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; Tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật gồm: Biên 

bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người 

được hưởng tài trợ (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là bên nhận tài trợ 

(theo mẫu số 07/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC); hóa đơn, chứng từ 

mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền). 

Các quy định về nghiên cứu khoa học và thủ tục, hồ sơ tài trợ cho nghiên cứu khoa học thực 

hiện theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ và các văn bản quy phạm pháp luật hướng 

dẫn có liên quan. 

2.27. Phần chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú 

tại Việt Nam vượt mức chi phí tính theo công thức sau: 

Chi phí quản lý kinh 

doanh do công ty ở 

nước ngoài phân bổ 

cho cơ sở thường trú 

tại Việt Nam trong kỳ 

tính thuế 

= 

 

Doanh thu tính thuế 

của cơ sở thường trú 

tại Việt Nam trong kỳ 

tính thuế 

x 

 

Tổng số chi phí quản lý 

kinh doanh của công ty 

ở nước ngoài trong kỳ 

tính thuế 

Tổng doanh thu của 

công ty ở nước ngoài, 

bao gồm cả doanh thu 

của các cơ sở thường 

trú ở các nước khác 

trong kỳ tính thuế 

Các khoản chi phí quản lý kinh doanh của công ty nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại 

Việt Nam chỉ được tính từ khi cơ sở thường trú tại Việt Nam được thành lập. 

Căn cứ để xác định chi phí và doanh thu của công ty ở nước ngoài là báo cáo tài chính của 

công ty ở nước ngoài đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập trong đó thể hiện rõ 

doanh thu của công ty ở nước ngoài, chi phí quản lý của công ty ở nước ngoài, phần chi phí 

quản lý công ty ở nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam. 

Cơ sở thường trú của công ty ở nước ngoài tại Việt Nam chưa thực hiện chế độ kế toán, hóa 

đơn, chứng từ; chưa thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai thì không được tính vào chi 

phí hợp lý khoản chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bổ. 

2688



2.28. Các khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác; Các khoản chi đã được chi từ quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; Chi phí mua thẻ hội viên sân gôn, chi phí 

chơi gôn. 

2.29. Phần chi phí liên quan đến việc thuê quản lý đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện 

tử có thưởng, kinh doanh casino vượt quá 4% doanh thu hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử 

có thưởng, kinh doanh casino. 

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau: 

- Các khoản thực chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc của doanh 

nghiệp, bao gồm: Chi phí đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp, chi phí tổ 

chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp, phí thực 

hiện tư vấn, khám và xét nghiệm HIV, chi phí hỗ trợ người nhiễm HIV là người lao động của 

doanh nghiệp. 

- Khoản thực chi để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt 

động của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác theo 

quy định của pháp luật có liên quan. 

- Khoản thực chi để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp. 

- Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động 

bao gồm: 

+ Chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo dục nghề nghiệp, 

vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học. 

+ Chi phí đào tạo của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại 

doanh nghiệp 

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của 

bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến 

thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 

địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học 

tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm 

sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ 

cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động 

hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi 

có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm 

tính thuế của doanh nghiệp. 

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh 

nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp 

doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực 

tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia 

(:) số tháng thực tế hoạt động trong năm. 

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến 

thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự 

phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế). 

- Các khoản chi khác mang tính chất đặc thù, phù hợp theo từng ngành nghề, lĩnh vực theo văn 

bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

2.31. Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định. 

Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có 

phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định) mà các 

khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi phí 

được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 
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Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả tiền vay thì khoản 

chi này được tính vào giá trị đầu tư. Trường hợp trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, 

doanh nghiệp phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa 

khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi giảm 

giá trị đầu tư. 

2.32. Chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội; chi từ thiện (trừ khoản 

chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho 

người nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ cho các đối tượng 

chính sách theo quy định của pháp luật, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các 

địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nêu tại điểm 2.22, 

2.23, 2.24, 2.25, 2.26, Khoản 2 Điều này). 

2.33. Khoản chi liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu (trừ cổ phiếu thuộc loại nợ 

phải trả) và cổ tức của cổ phiếu (trừ cổ tức của cổ phiếu thuộc loại nợ phải trả), mua bán cổ 

phiếu quỹ và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc tăng, giảm vốn chủ sở hữu của 

doanh nghiệp. 

2.34. Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vượt mức thực tế phát sinh của năm. Trường hợp 

nộp một lần, mức thực tế phát sinh của năm được xác định trên cơ sở tổng số tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản phân bổ cho số năm khai thác còn lại. Trường hợp nộp hàng năm, mức 

thực tế phát sinh là số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của năm mà doanh nghiệp đã nộp 

Ngân sách Nhà nước. 

2.35. Các khoản chi của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, kinh doanh chứng 

khoán và một số hoạt động kinh doanh đặc thù khác không thực hiện đúng theo văn bản hướng 

dẫn riêng của Bộ Tài chính. 

2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm 

chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao 

gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm 

hành chính khác theo quy định của pháp luật. 

2.37. Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế giá trị gia tăng đầu 

vào của tài sản cố định là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ theo 

quy định tại các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp trừ 

trường hợp doanh nghiệp nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài mà 

theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu 

phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân 

trừ trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho 

người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân. 

Điều 7. Thu nhập khác 
Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:8 

1. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán theo hướng dẫn tại Chương 

IV Thông tư này. 

2. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo hướng dẫn tại Chương V Thông tư này. 

3. Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; 

chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật. 

8 Khổ này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu 

nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 

số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 
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4. Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bao gồm cả tiền thu về bản quyền dưới 

mọi hình thức trả cho quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập về quyền sở hữu trí tuệ; 

thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật. 

Thu nhập từ tiền bản quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ được xác định bằng tổng số 

tiền thu được trừ (-) giá vốn hoặc chi phí tạo ra quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ được chuyển 

giao, trừ (-) chi phí duy trì, nâng cấp, phát triển quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ được chuyển 

giao và các khoản chi được trừ khác. 

5. Thu nhập từ cho thuê tài sản dưới mọi hình thức. 

Thu nhập từ cho thuê tài sản được xác định bằng doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản trừ (-) 

các khoản chi: chi phí khấu hao, duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, chi phí thuê tài sản để cho 

thuê lại (nếu có) và các chi được trừ khác có liên quan đến việc cho thuê tài sản. 

6. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản (trừ bất động sản), các loại giấy tờ có 

giá khác. 

Khoản thu nhập này được xác định bằng (=) doanh thu thu được từ việc chuyển nhượng tài sản, 

thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản chuyển nhượng, thanh lý tại thời điểm chuyển 

nhượng, thanh lý và các khoản chi phí được trừ liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý tài 

sản. 

7. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồm cả tiền lãi trả chậm, lãi trả góp, phí bảo 

lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn. 

- Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh cao hơn các khoản chi trả lãi 

tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác khi xác 

định thu nhập chịu thuế. 

- Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh thấp hơn các khoản chi trả lãi 

tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại giảm trừ vào thu nhập sản xuất 

kinh doanh chính khi xác định thu nhập chịu thuế. 

8. Thu nhập từ hoạt động bán ngoại tệ: bằng tổng số tiền thu từ bán ngoại tệ trừ (-) tổng giá 

mua của số lượng ngoại tệ bán ra. 

9.9 Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá, được xác định cụ thể như sau: 

Trong năm tính thuế doanh nghiệp có chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá 

do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, thì: 

- Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của 

hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào chi phí hoặc thu nhập 

của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh 

trong kỳ không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh 

chính của doanh nghiệp, nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí tài chính, nếu phát 

sinh lãi chênh lệch tỷ giá tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế. 

- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính 

được bù trừ với lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối 

năm tài chính. Sau khi bù trừ lãi hoặc lỗ chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, 

chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào thu nhập 

hoặc chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Lãi hoặc lỗ chênh 

lệch tỷ giá không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh 

chính của doanh nghiệp được tính vào thu nhập khác hoặc chi phí tài chính khi xác định thu 

nhập chịu thuế. 

9 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu 

nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 

số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 
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Đối với khoản nợ phải thu và khoản cho vay có gốc ngoại tệ phát sinh trong kỳ, chênh lệch tỷ 

giá hối đoái được tính vào chi phí được trừ hoặc thu nhập là khoản chênh lệch giữa tỷ giá tại 

thời điểm phát sinh thu hồi nợ hoặc thu hồi khoản cho vay với tỷ giá tại thời điểm ghi nhận 

khoản nợ phải thu hoặc khoản cho vay ban đầu. 

Các khoản chênh lệch tỷ giá nêu trên không bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại 

số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ. 

10. Khoản nợ khó đòi đã xóa nay đòi được. 

11. Khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ. 

12. Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót phát hiện ra. 

13. Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm 

hợp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh cao hơn 

khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (các khoản phạt này không thuộc các 

khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính), sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác. 

Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm 

hợp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh thấp hơn 

khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (các khoản phạt này không thuộc các 

khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính), sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính giảm trừ vào thu nhập khác. Trường hợp 

đơn vị trong năm không phát sinh thu nhập khác thì được giảm trừ vào thu nhập hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

Các khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường nêu trên không bao gồm các khoản tiền phạt, tiền 

bồi thường được ghi giảm giá trị công trình trong giai đoạn đầu tư. 

14.10 Chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật để góp vốn, để điều 

chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập,chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ 

trường hợp cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước), được xác định 

cụ thể như sau: 

a) Chênh lệch tăng hoặc giảm do đánh giá lại tài sản là phần chênh lệch giữa giá trị đánh giá 

lại với giá trị còn lại của tài sản ghi trên sổ sách kế toán và tính một lần vào thu nhập khác 

(đối với chênh lệch tăng) hoặc giảm trừ thu nhập khác (đối với chênh lệch giảm) trong kỳ tính 

thuế khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp có tài sản đánh 

giá lại. 

b) Chênh lệch tăng hoặc giảm do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất để: góp vốn (mà doanh 

nghiệp nhận giá trị quyền sử dụng đất được phân bổ dần giá trị đất vào chi phí được trừ), điều 

chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, góp vốn vào các 

dự án đầu tư xây dựng nhà, hạ tầng để bán tính một lần vào thu nhập khác (đối với chênh lệch 

tăng) hoặc giảm trừ thu nhập khác (đối với chênh lệch giảm) trong kỳ tính thuế khi xác định 

thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp có quyền sử dụng đất đánh giá lại. 

Riêng chênh lệch tăng do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất góp vốn vào doanh nghiệp để 

hình thành tài sản cố định thực hiện sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp nhận giá trị quyền 

sử dụng đất không được trích khấu hao và không được phân bổ dần giá trị đất vào chi phí 

được trừ thì phần chênh lệch này được tính dần vào thu nhập khác của doanh nghiệp có quyền 

sử dụng đất đánh giá lại trong thời gian tối đa không quá 10 năm bắt đầu từ năm giá trị quyền 

sử dụng đất được đem góp vốn. Doanh nghiệp phải có thông báo số năm doanh nghiệp phân 

10 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 

số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy 

định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. 
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bổ vào thu nhập khác khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm bắt 

đầu kê khai khoản thu nhập này (năm có đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất đem góp vốn). 

Trường hợp sau khi góp vốn, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện chuyển nhượng vốn góp bằng giá 

trị quyền sử dụng đất (bao gồm cả trường hợp chuyển nhượng vốn góp trước thời hạn 10 năm) 

thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất phải tính và 

kê khai nộp thuế theo thu nhập chuyển nhượng bất động sản. 

Chênh lệch do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất bao gồm: Đối với quyền sử dụng đất lâu 

dài là chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại và giá trị của quyền sử dụng đất ghi trên sổ sách kế 

toán; Đối với quyền sử dụng đất có thời hạn là chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại và giá trị 

còn lại chưa phân bổ của quyền sử dụng đất. 

c) Doanh nghiệp nhận tài sản góp vốn, nhận tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được trích khấu hao hoặc phân bổ dần vào chi phí 

theo giá đánh giá lại (trừ trường hợp giá trị quyền sử dụng đất không được trích khấu hao 

hoặc phân bổ vào chi phí theo quy định). 

15. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ 

các nguồn tài trợ; thu nhập nhận được từ các khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu 

thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác. Các khoản thu nhập nhận được bằng 

hiện vật thì giá trị của hiện vật được xác định bằng giá trị của hàng hóa, dịch vụ tương đương 

tại thời điểm nhận. 

16. Các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá 

nhân theo thỏa thuận, hợp đồng phù hợp với pháp luật dân sự do doanh nghiệp bàn giao lại vị 

trí đất cũ để di dời cơ sở sản xuất kinh doanh sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi 

phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác 

(nếu có). 

Riêng các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất doanh nghiệp nhận được theo chính sách của Nhà 

nước, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để di dời cơ sở sản xuất thì thực hiện 

quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan. 

17. Các khoản trích trước vào chi phí nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết theo kỳ 

hạn trích lập mà doanh nghiệp không hạch toán điều chỉnh giảm chi phí; khoản hoàn nhập dự 

phòng bảo hành công trình xây dựng. 

18. Các khoản thu nhập liên quan đến việc tiêu thụ hàng hóa, cung cấp dịch vụ không tính 

trong doanh thu như: thưởng giải phóng tàu nhanh, tiền thưởng phục vụ trong ngành ăn uống, 

khách sạn sau khi đã trừ các khoản chi phí để tạo ra khoản thu nhập đó. 

19. Thu nhập về tiêu thụ phế liệu, phế phẩm sau khi đã trừ chi phí thu hồi và chi phí tiêu thụ, 

được xác định cụ thể như sau: 

- Trường hợp doanh nghiệp phát sinh khoản thu nhập từ bán phế liệu, phế phẩm được tạo ra 

trong quá trình sản xuất của các sản phẩm đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

thì khoản thu nhập này được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Trường hợp doanh nghiệp phát sinh khoản thu nhập từ bán phế liệu, phế phẩm được tạo ra 

trong quá trình sản xuất của các sản phẩm không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập khác. 

20. Khoản tiền hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của hàng hóa đã thực xuất khẩu, thực nhập 

khẩu phát sinh ngay trong năm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì được tính giảm trừ 

chi phí trong năm quyết toán đó. Trường hợp khoản tiền hoàn thuế xuất, nhập khẩu của hàng 

hóa đã thực xuất khẩu, thực nhập khẩu phát sinh của các năm quyết toán thuế thu nhập doanh 

nghiệp trước thì tính vào thu nhập khác của năm quyết toán phát sinh khoản thu nhập. Khoản 

thu nhập này liên quan trực tiếp đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh đang được hưởng ưu đãi thuế 

thu nhập doanh nghiệp thì khoản thu nhập này được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. 
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Khoản thu nhập này không liên quan trực tiếp lĩnh vực sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi 

thuế thu nhập doanh nghiệp thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập khác. 

21. Các khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế trong 

nước được chia từ thu nhập trước khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 

22.11 Trường hợp doanh nghiệp thực hiện tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới theo quy định 

của pháp luật mà số tiền thành viên góp vốn mới bỏ ra cao hơn giá trị phần vốn góp của thành 

viên đó trong tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp thì xử lý như sau: 

Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được xác định là thuộc sở hữu của doanh nghiệp, bổ sung 

vào nguồn vốn kinh doanh thì không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh 

nghiệp của doanh nghiệp nhận vốn góp. 

Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được chia cho các thành viên góp vốn cũ thì khoản chênh 

lệch này là thu nhập của các thành viên góp vốn cũ. 

23. Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Thu nhập được miễn thuế 
1.12 Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối 

của hợp tác xã; Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc ở địa 

bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, 

chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn; Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản. 

a) Thu nhập từ trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến 

nông sản, thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về 

thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này là thu nhập từ sản phẩm do doanh 

nghiệp, hợp tác xã tự trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và thu nhập từ chế biến nông sản, thủy 

sản (bao gồm cả trường hợp hợp tác xã, doanh nghiệp mua sản phẩm nông sản, thủy sản về 

chế biến). 

Thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế (bao gồm 

ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này phải đáp ứng đồng thời các 

điều kiện sau: 

- Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm 

(giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên. 

- Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc 

biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính. 

Doanh nghiệp phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản 

để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Thu nhập miễn thuế tại Khoản này bao gồm cả thu nhập từ thanh lý các sản phẩm trồng trọt, 

chăn nuôi, nuôi trồng (trừ thanh lý vườn cây cao su), thu nhập từ việc bán phế liệu phế phẩm 

liên quan đến các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản. 

11 Khoản này được thay thế theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 

12 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu 

nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 

số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 
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Sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng của hợp tác xã và của doanh nghiệp được xác 

định căn cứ theo mã ngành kinh tế cấp 1 của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản quy 

định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. 

2. Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp gồm: thu nhập từ 

dịch vụ tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng; dịch vụ phòng trừ sâu, 

bệnh cho cây trồng, vật nuôi; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. 

3.13 Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo 

quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ được miễn thuế trong thời gian thực hiện hợp 

đồng nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày bắt đầu có doanh thu từ thực hiện hợp đồng 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 

Thu nhập từ bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam theo quy 

định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ được miễn thuế tối đa không 

quá 05 năm kể từ ngày có doanh thu từ bán sản phẩm; 

Thu nhập từ bán sản phẩm sản xuất thử nghiệm trong thời gian sản xuất thử nghiệm theo quy 

định của pháp luật. 

a) Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được 

miễn thuế phải đảm bảo các điều kiện sau: 

- Có chứng nhận đăng ký hoạt động nghiên cứu khoa học; 

- Được cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học có thẩm quyền xác nhận là hợp đồng nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

b) Thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên được áp dụng tại 

Việt Nam được miễn thuế phải đảm bảo công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam được 

cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học có thẩm quyền xác nhận. 

4. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có số lao 

động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV bình quân trong năm 

chiếm từ 30% trở lên trong tổng số lao động bình quân trong năm của doanh nghiệp. 

Thu nhập được miễn thuế quy định tại Khoản này không bao gồm thu nhập khác quy định tại 

Điều 7 Thông tư này. 

Doanh nghiệp thuộc diện được miễn thuế quy định tại Khoản này là doanh nghiệp có số lao 

động bình quân trong năm ít nhất từ 20 người trở lên và không bao gồm các doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản. 

Doanh nghiệp có thu nhập được miễn thuế theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng đủ các 

điều kiện sau: 

a) Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người khuyết tật (bao gồm cả thương binh, 

bệnh binh) phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về số lao động là người khuyết tật. 

b) Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy phải có giấy 

chứng nhận hoàn thành cai nghiện của các cơ sở cai nghiện hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm 

quyền liên quan. 

c) Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nhiễm HIV phải có xác nhận của cơ 

quan y tế có thẩm quyền về số lao động là người nhiễm HIV. 

5. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau 

cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS. Trường hợp cơ sở dạy nghề có cả đối tượng khác thì phần 

thu nhập được miễn thuế được xác định tương ứng với tỷ lệ học viên là người dân tộc thiểu số, 

13 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 

số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy 

định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. 
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người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang 

cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS trong tổng số học viên. 

Thu nhập từ hoạt động dạy nghề được miễn thuế tại Khoản này phải đáp ứng đủ các điều kiện 

sau: 

- Cơ sở dạy nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của các văn bản hướng dẫn về dạy 

nghề. 

- Có danh sách các học viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau cai nghiện, người 

nhiễm HIV/AIDS. 

6. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với 

doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã 

nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả 

trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi 

thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Ví dụ 11: Doanh nghiệp B nhận vốn góp của doanh nghiệp A. Thu nhập trước thuế tương ứng 

với phần vốn góp của doanh nghiệp A trong doanh nghiệp B là 100 triệu đồng. 

- Trường hợp 1: Doanh nghiệp B không được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và doanh 

nghiệp B đã nộp đủ thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả khoản thu nhập của doanh nghiệp 

A nhận được thì thu nhập mà doanh nghiệp A nhận được từ hoạt động góp vốn là 78 triệu đồng 

[(100 triệu - (100 triệu x 22%)], doanh nghiệp A được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 

78 triệu đồng này. 

- Trường hợp 2: Doanh nghiệp B được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và 

doanh nghiệp B đã nộp đủ thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả khoản thu nhập của doanh 

nghiệp A nhận được theo số thuế thu nhập được giảm thì thu nhập mà doanh nghiệp A nhận 

được từ hoạt động góp vốn là 89 triệu đồng [100 triệu - (100 triệu x 22% x 50%)], doanh 

nghiệp A được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 89 triệu đồng này. 

- Trường hợp 3: Doanh nghiệp B được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì thu nhập mà doanh 

nghiệp A nhận được từ hoạt động góp vốn là 100 triệu đồng, doanh nghiệp A được miễn thuế 

thu nhập doanh nghiệp đối với 100 triệu đồng này. 

7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, 

nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam. 

Trường hợp tổ chức nhận tài trợ sử dụng không đúng mục đích các khoản tài trợ trên thì tổ 

chức nhận tài trợ phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần sử dụng sai mục đích 

trong kỳ tính thuế phát sinh việc sử dụng sai mục đích. 

Tổ chức nhận tài trợ quy định tại Khoản này phải được thành lập và hoạt động theo quy định 

của pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán thống kê. 

8. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) lần đầu của doanh nghiệp 

được cấp chứng chỉ giảm phát thải; các lần chuyển nhượng tiếp theo nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp theo quy định. 

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) được miễn thuế phải đảm bảo 

khi bán hoặc chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) phải được cơ quan có thẩm 

quyền về môi trường xác nhận theo quy định. 

9.14 Thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong 

hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu; thu nhập từ hoạt động tín dụng cho 

14 Khoản nà y được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu 

nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 

số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 
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người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng chính sách xã hội; thu nhập của 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt 

Nam; thu nhập từ hoạt động có thu do thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của các quỹ tài chính 

Nhà nước: Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổ chức Bảo hiểm tiền gửi, Quỹ Bảo hiểm Y tế, Quỹ 

hỗ trợ học nghề, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam, Quỹ viễn thông công ích, Quỹ đầu tư 

phát triển địa phương, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, Quỹ bảo hộ 

công dân và pháp nhân tại nước ngoài, Quỹ phát triển nhà, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ 

hỗ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm, thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước 

giao của Quỹ phát triển đất và quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận 

do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định hoặc quyết định được thành lập và hoạt động 

theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp các đơn vị phát sinh các khoản thu nhập khác ngoài các khoản thu nhập từ hoạt 

động có thu do thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao phải tính và nộp thuế theo quy định. 

10. Phần thu nhập không chia: 

a) Phần thu nhập không chia của các cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và 

lĩnh vực xã hội hóa khác (bao gồm cả Văn phòng giám định tư pháp) để lại để đầu tư phát triển 

cơ sở đó theo quy định của pháp luật chuyên ngành về giáo dục - đào tạo, y tế và lĩnh vực xã 

hội hóa khác. Phần thu nhập không chia được miễn thuế của các cơ sở xã hội hóa quy định tại 

khoản này không bao gồm trường hợp đơn vị để lại để đầu tư mở rộng các ngành nghề, hoạt 

động kinh doanh khác không thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa 

khác. 

Cơ sở thực hiện xã hội hóa là: 

- Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực xã hội hóa. 

- Các doanh nghiệp được thành lập để hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa và có đủ điều 

kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy 

định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong 

các lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Cơ sở xã hội hóa phải đáp ứng danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn theo danh mục 

do Thủ tướng Chính phủ quy định. 

b) Phần thu nhập không chia của hợp tác xã để lại để hình thành tài sản của hợp tác xã. 

c) Trường hợp phần thu nhập không chia để lại theo quy định tại khoản này mà các đơn vị có 

chia hoặc chi sai mục đích sẽ bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất tại thời 

điểm chia hoặc chi sai mục đích và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định. 

11. Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá 

nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Thủ tục chuyển giao công nghệ được thực hiện theo quy định tại Luật chuyển giao công nghệ, 

Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ và các văn bản quy pháp luật 

hướng dẫn thi hành Luật chuyển giao công nghệ. 

(Khoản này đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 151/2014/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 15 

tháng 11 năm 2014). 
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Lĩnh vực ưu tiên chuyển giao công nghệ là các lĩnh vực thuộc danh mục công nghệ khuyến 

khích chuyển giao (ban hành kèm theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP) và các văn bản sửa đổi, 

bổ sung Nghị định này (nếu có). 

12.15 Thu nhập của văn phòng thừa phát lại (trừ các khoản thu nhập nhập từ các hoạt động 

khác ngoài hoạt động thừa phát lại) trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định của pháp 

luật về thi hành án dân sự. 

Văn phòng thừa phát lại và hoạt động thừa phát lại thực hiện theo quy định tại các văn bản 

quy pháp luật có liên quan về vấn đề này. 

Điều 9. Xác định lỗ và chuyển lỗ 
1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các 

khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang. 

2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu 

nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian 

chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. 

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm 

nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm. 

Ví dụ 12: Năm 2013 DN A có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng, năm 2014 DN A có phát sinh thu 

nhập là 12 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2013 là 10 tỷ đồng, DN A phải chuyển toàn 

bộ vào thu nhập năm 2014. 

Ví dụ 13: Năm 2013 DN B có phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng, năm 2014 DN B có phát sinh thu nhập 

là 15 tỷ đồng thì: 

+ DN B phải chuyển toàn bộ số lỗ 15 tỷ đồng vào thu nhập năm 2014; 

+ Số lỗ còn lại 5 tỷ đồng, DN B phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc 

chuyển lỗ của năm 2013 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ 

năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. 

- Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của 

quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh 

nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu 

nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên. 

- Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp 

trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ 

của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm 

tiếp sau năm phát sinh lỗ. 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ 

được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ 

toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định. 

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết 

thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau. 

3.16 Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, 

phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển 

15 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 

16 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 2698



đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có 

thẩm quyền (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định). Số lỗ của doanh nghiệp 

phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát 

sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp 

nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi 

chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 

năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. 

Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành doanh nghiệp khác và đang còn 

trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp 

sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách. 

Điều 10.17 (được bãi bỏ) 

Điều 11. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 
1. Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi. 

Ví dụ: Doanh nghiệp áp dụng năm tài chính từ ngày 01/4/2013 đến ngày 31/3/2014. Trường 

hợp doanh nghiệp đang áp dụng thuế suất phổ thông, không được hưởng thuế suất ưu đãi thì 

khi quyết toán thuế TNDN, doanh nghiệp tính và phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 

nộp như sau: 

 

Số thuế 

TNDN phải 

nộp 

 

 

= 

Thu nhập chịu 

thuế trong kỳ 

tính thuế 

 

 

x 9 tháng x 25% + 

Thu nhập 

chịu thuế 

trong kỳ tính 

thuế 

 

 

x 3 tháng x 22% 

12 tháng 12 tháng 

Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng 

thuế suất 20%. 

2. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn 

vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không 

quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%. 

Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế 

suất 20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm 

trước liền kề được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục 

kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-

1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 

số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế. 

Ví dụ 14: Công ty A áp dụng kỳ tính thuế theo năm tài chính từ ngày 01 tháng 4 năm này đến 

hết ngày 31 tháng 3 năm sau, có doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ mã [01] và doanh 

thu hoạt động tài chính mã [08] trên Phụ lục 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế 

TNDN số 03/TNDN năm tài chính 2013 (từ ngày 01/4/2013 đến hết ngày 31/3/2014) không 

quá 20 tỷ đồng thì từ năm tài chính 2014 (từ ngày 01/4/2014 đến hết ngày 31/3/2015) Công ty 

A được áp dụng thuế suất thuế TNDN năm tài chính 2014 là 20%, nếu tổng doanh thu năm tài 

chính 2014 xác định theo hướng dẫn nêu trên mà trên 20 tỷ đồng thì năm tài chính 2015 (từ 

ngày 01/4/2015 đến hết ngày 31/3/2016) Công ty A áp dụng thuế suất thuế TNDN 22%. 

điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 

17 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 18 Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC 

hướng dẫn nội dung chi và quản lý phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 

năm 2016. 
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Đối với doanh nghiệp có năm trước liền kề không đủ 12 tháng, tổng doanh thu năm làm căn cứ 

xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là 

tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề được xác định căn cứ vào 

chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế 

TNDN số 03/TNDN chia cho số tháng thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm, nếu 

doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì năm sau doanh 

nghiệp được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%. 

Ví dụ 15: Công ty A áp dụng kỳ tính thuế theo năm dương lịch, năm dương lịch 2014 xin tạm 

nghỉ kinh doanh 3 tháng, bắt đầu kinh doanh từ ngày 01/4/2014 đến hết ngày 31/12/2014, có 

doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ mã số [01] và doanh thu hoạt động tài chính mã [08] 

trên phụ lục 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN năm 2014 là 

18 tỷ đồng, doanh thu bình quân tháng năm 2014 là 18 tỷ đồng chia (:) 9 tháng bằng (=) 2 tỷ 

đồng thì năm 2015 Công ty A không được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%, phải áp dụng 

thuế suất thuế TNDN 22%, nếu doanh thu bình quân tháng năm 2014 không quá 1,67 tỷ đồng 

thì năm 2015 Công ty A áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%. 

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm không đủ 12 tháng thì trong năm đó doanh 

nghiệp thực hiện kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22% (trừ trường hợp thuộc diện được 

hưởng ưu đãi về thuế). Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của các tháng trong 

năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải 

nộp của năm tài chính theo thuế suất 20% (trừ các khoản thu nhập quy định tại Khoản 3 Điều 

18 Thông tư này). Doanh thu được xác định căn cứ vào chỉ tiêu tổng doanh thu bán hàng hóa, 

cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán 

thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 

của Bộ Tài chính về quản lý thuế. Doanh thu bình quân của các tháng trong năm đầu tiên 

không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì năm tiếp theo doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế 

TNDN 20%. 

3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu 

khí tại Việt Nam từ 32% đến 50%. Căn cứ vào vị trí khai thác, điều kiện khai thác và trữ lượng 

mỏ doanh nghiệp có dự án đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí gửi hồ sơ dự án đầu tư 

đến Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể cho từng dự 

án, từng cơ sở kinh doanh. 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ 

tài nguyên quý hiếm (bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất 

hiếm trừ dầu khí) áp dụng thuế suất 50%; Trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% 

diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh 

mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-

CP của Chính phủ áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 40%. 

Chương III  

NƠI NỘP THUẾ 

Điều 12. Nguyên tắc xác định 
Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất 

(bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì số thuế được 

tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất. 

Việc phân bổ số thuế phải nộp quy định tại khoản này không áp dụng đối với trường hợp doanh 

nghiệp có các công trình, hạng mục công trình hay cơ sở xây dựng hạch toán phụ thuộc. 

Điều 13. Xác định số thuế phải nộp 2700



Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung  ương nơi có cơ sở 

sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 

kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh 

nghiệp. 

Tỷ lệ chi phí được xác định bằng tỷ lệ chi phí giữa tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán 

phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp. Tỷ lệ chi phí được xác định như sau: 

 

Tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất 

hạch toán phụ thuộc 

 

= 

Tổng chi phí của cơ sở sản xuất 

hạch toán phụ thuộc 

Tổng chi phí của doanh nghiệp 

Số liệu để xác định tỷ lệ chi phí được căn cứ vào số liệu quyết toán thuế thu nhập của doanh 

nghiệp năm trước liền kề năm tính thuế do doanh nghiệp tự xác định để làm căn cứ xác định số 

thuế phải nộp và được sử dụng để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các năm sau. 

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa 

phương, số liệu để xác định tỷ lệ chi phí của trụ sở chính và các cơ sở sản xuất hạch toán phụ 

thuộc do doanh nghiệp tự xác định căn cứ theo số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

năm 2008 và tỷ lệ này được sử dụng ổn định từ năm 2009 trở đi. 

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đang hoạt động có thành lập thêm hoặc 

thu hẹp các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa phương thì doanh nghiệp phải tự xác 

định tỷ lệ chi phí cho kỳ tính thuế đầu tiên đối với các trường hợp có sự thay đổi này. Từ kỳ 

tính thuế tiếp theo tỷ lệ chi phí được sử dụng ổn định theo nguyên tắc nêu trên. 

Đơn vị hạch toán phụ thuộc các doanh nghiệp hạch toán toàn ngành có thu nhập ngoài hoạt 

động kinh doanh chính thì nộp thuế tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi phát sinh 

hoạt động sản xuất kinh doanh đó. 

Chương IV 

THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN 

Điều 14. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn 
1. Phạm vi áp dụng: 

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyển nhượng một 

phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân 

khác (bao gồm cả trường hợp bán doanh nghiệp). Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển 

nhượng vốn là thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn. 

Trường hợp doanh nghiệp bán toàn bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức 

làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp 

thuế thu nhập doanh nghiệp theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản và kê khai theo tờ 

khai thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 08) ban hành kèm theo Thông tư này. 

Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng vốn không nhận bằng tiền mà nhận bằng tài sản, 

lợi ích vật chất khác (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ...) có phát sinh thu nhập thì phải chịu thuế thu 

nhập doanh nghiệp. Giá trị tài sản, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ... được xác định theo giá bán của 

sản phẩm trên thị trường tại thời điểm nhận tài sản. 

2. Căn cứ tính thuế: 

a) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định: 

Thu nhập tính 

thuế 
= 

Giá chuyển 

nhượng 
- 

Giá mua của 

phần vốn 

chuyển nhượng 

- 
Chi phí chuyển 

nhượng 

Trong đó: 

- Giá chuyển nhượng được xác định là tổng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng thu được 

theo hợp đồng chuyển nhượng. 
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Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng vốn quy định việc thanh toán theo hình thức trả góp, trả 

chậm thì doanh thu của hợp đồng chuyển nhượng không bao gồm lãi trả góp, lãi trả chậm theo 

thời hạn quy định trong hợp đồng. 

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơ 

sở để xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường, cơ quan thuế có quyền kiểm 

tra và ấn định giá chuyển nhượng. Doanh nghiệp có chuyển nhượng một phần vốn góp trong 

doanh nghiệp mà giá chuyển nhượng đối với phần vốn góp này không phù hợp theo giá thị 

trường thì cơ quan thuế được ấn định lại toàn bộ giá trị của doanh nghiệp tại thời điểm chuyển 

nhượng để xác định lại giá chuyển nhượng tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp chuyển nhượng. 

Căn cứ ấn định giá chuyển nhượng dựa vào tài liệu điều tra của cơ quan thuế hoặc căn cứ giá 

chuyển nhượng vốn của các trường hợp khác ở cùng thời gian, cùng tổ chức kinh tế hoặc các 

hợp đồng chuyển nhượng tương tự tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp việc ấn định giá 

chuyển nhượng của cơ quan thuế không phù hợp thì được căn cứ theo giá thẩm định của các tổ 

chức định giá chuyên nghiệp có thẩm quyền xác định giá chuyển nhượng tại thời điểm chuyển 

nhượng theo đúng quy định. 

Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn cho tổ chức, cá nhân thì phần giá trị vốn 

chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có 

chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp việc chuyển nhượng vốn không có 

chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển 

nhượng. 

-18 Giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định đối với từng trường hợp như sau: 

+ Nếu là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp là giá trị phần vốn góp lũy kế đến 

thời điểm chuyển nhượng vốn trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán và được các bên tham 

gia đầu tư vốn hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh xác nhận, hoặc kết quả kiểm toán 

của công ty kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. 

+ Nếu là phần vốn do mua lại thì giá mua là giá trị vốn tại thời điểm mua. Giá mua được xác 

định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp, chứng từ thanh toán. 

Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ và thực hiện theo 

đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán có chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá 

chuyển nhượng và giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định bằng đồng ngoại tệ; 

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng Việt Nam có chuyển nhượng vốn góp 

bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng phải được xác định bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá mua 

vào của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản tại thời điểm chuyển nhượng. 

- Chi phí chuyển nhượng là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, 

có chứng từ, hóa đơn hợp pháp. Trường hợp chi phí chuyển nhượng phát sinh ở nước ngoài thì 

các chứng từ gốc đó phải được một cơ quan công chứng hoặc kiểm toán độc lập của nước có 

chi phí phát sinh xác nhận và chứng từ phải được dịch ra tiếng Việt (có xác nhận của đại diện 

có thẩm quyền). 

Chi phí chuyển nhượng bao gồm: chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển 

nhượng; các khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng; các chi phí giao 

dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các chi phí khác có chứng từ chứng minh. 

Ví dụ 16: Doanh nghiệp A góp 400 tỷ đồng gồm 320 tỷ đồng là giá trị nhà xưởng và 80 tỷ đồng 

tiền mặt để thành lập doanh nghiệp liên doanh sản xuất giấy vệ sinh sau đó doanh nghiệp A 

chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên cho doanh nghiệp B với giá là 550 tỷ đồng, vốn góp của 

18 Gạch đầu dòng này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu 

nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 

số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 
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doanh nghiệp A tại thời điểm chuyển nhượng trên sổ sách kế toán là 400 tỷ đồng, chi phí liên 

quan đến việc chuyển nhượng vốn là 70 tỷ đồng. Thu nhập để tính thuế thu nhập từ chuyển 

nhượng vốn trong trường hợp này là 80 tỷ đồng (550 - 400 - 70). 

b) Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn thì khoản thu nhập này được xác định là 

khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; 

c) Đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà tổ 

chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (gọi chung là nhà thầu nước 

ngoài) có hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực hiện kê khai, nộp thuế như sau: 

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp 

thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển 

nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp 

thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có 

trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển 

nhượng vốn của tổ chức nước ngoài. 

Việc kê khai thuế, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật 

về quản lý thuế. 

Điều 15. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 
1. Phạm vi áp dụng: 

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập có được từ việc chuyển 

nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định. 

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn thì phần chênh 

lệch giữa giá phát hành và mệnh giá không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập 

doanh nghiệp. 

Trường hợp doanh nghiệp tiến hành chia, tách, hợp nhất, sáp nhập mà thực hiện hoán đổi cổ 

phiếu tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập nếu phát sinh thu nhập thì phần thu nhập này 

phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng chứng khoán không nhận bằng tiền mà nhận bằng 

tài sản, lợi ích vật chất khác (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ...) có phát sinh thu nhập thì phải chịu 

thuế thu nhập doanh nghiệp. Giá trị tài sản, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ... được xác định theo giá 

bán của sản phẩm trên thị trường tại thời điểm nhận tài sản. 

2. Căn cứ tính thuế: 

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán trong kỳ được xác định bằng giá bán chứng 

khoán trừ (-) giá mua của chứng khoán chuyển nhượng, trừ (-) các chi phí liên quan đến việc 

chuyển nhượng. 

- Giá bán chứng khoán được xác định như sau: 

+ Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng 

thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá bán chứng khoán là giá 

thực tế bán chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá thỏa thuận) theo thông báo của Sở giao 

dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán. 

+ Đối với chứng khoán của các công ty không thuộc các trường hợp nêu trên thì giá bán chứng 

khoán là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. 

- Giá mua của chứng khoán được xác định như sau: 

+ Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng 

thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá mua chứng khoán là 

giá thực mua chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá thỏa thuận) theo thông báo của Sở giao 

dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán. 

+ Đối với chứng khoán mua thông qua đấu giá thì giá mua chứng khoán là mức giá ghi trên 

thông báo kết quả trúng đấu giá cổ phần của tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần và giấy nộp 

tiền. 
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+ Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợp nêu trên: giá mua chứng khoán là giá 

chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. 

- Chi phí chuyển nhượng là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, 

có chứng từ, hóa đơn hợp pháp. 

Chi phí chuyển nhượng bao gồm: chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển 

nhượng; Các khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng; Phí lưu ký chứng 

khoán theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và chứng từ thu của công ty chứng 

khoán; Phí ủy thác chứng khoán căn cứ vào chứng từ thu của đơn vị nhận ủy thác; Các chi phí 

giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các chi phí khác có chứng từ chứng 

minh. 

Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác 

định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh 

nghiệp. 

Chương V 

THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Điều 16. Đối tượng chịu thuế 
1. Doanh nghiệp thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm: 

Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi ngành nghề có thu nhập từ hoạt động chuyển 

nhượng bất động sản; Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thu nhập từ hoạt động cho 

thuê lại đất. 

2. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất (gồm cả chuyển nhượng dự án gắn với 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất theo quy định của pháp luật); Thu nhập từ 

hoạt động cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp 

luật về đất đai không phân biệt có hay không có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền 

với đất; Thu nhập từ chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả các tài 

sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó nếu không tách riêng giá trị tài sản khi chuyển 

nhượng không phân biệt có hay không có chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng 

quyền thuê đất; Thu nhập từ chuyển nhượng các tài sản gắn liền với đất; Thu nhập từ chuyển 

nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà ở. 

Thu nhập từ cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không bao gồm trường 

hợp doanh nghiệp chỉ cho thuê nhà, cơ sở hạ tầng, công trình kiến trúc trên đất. 

Điều 17. Căn cứ tính thuế 
Căn cứ tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thu nhập tính thuế và thuế suất. 

Thu nhập tính thuế bằng (=) thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản lỗ của hoạt động chuyển 

nhượng bất động sản của các năm trước (nếu có). 

1. Thu nhập chịu thuế. 

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng doanh thu thu được từ 

hoạt động chuyển nhượng bất động sản trừ giá vốn của bất động sản và các khoản chi phí được 

trừ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản. 

a) Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. 

a.1) Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được xác định theo giá thực tế 

chuyển nhượng bất động sản theo hợp đồng chuyển nhượng, mua bán bất động sản phù hợp với 

quy định của pháp luật (bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm nếu có). 

Trường hợp giá chuyển quyền sử dụng đất theo hợp đồng chuyển nhượng, mua bán bất động 

sản thấp hơn giá đất tại bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

quy định tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thì tính theo giá đất do Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng chuyển 

nhượng bất động sản. 
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- Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm bên bán bàn giao bất động sản cho bên 

mua, không phụ thuộc việc bên mua đã đăng ký quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, xác 

lập quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc 

cho thuê, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ dưới mọi hình thức thì thời điểm 

xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp là thời điểm thu tiền của khách 

hàng, cụ thể: 

+ Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà xác định được chi phí tương ứng 

với doanh thu đã ghi nhận (bao gồm cả chi phí trích trước của phần dự toán hạng mục công 

trình chưa hoàn thành tương ứng với doanh thu đã ghi nhận) thì doanh nghiệp kê khai nộp thuế 

thu nhập doanh nghiệp theo doanh thu trừ chi phí. 

+ Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà chưa xác định được chi phí tương 

ứng với doanh thu thì doanh nghiệp kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 1% 

trên doanh thu thu được tiền và doanh thu này chưa phải tính vào doanh thu tính thuế thu nhập 

doanh nghiệp trong năm. 

Khi bàn giao bất động sản doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

và quyết toán lại số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp số thuế thu nhập doanh 

nghiệp đã tạm nộp thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp phải nộp 

đủ số thuế còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp đã 

tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì doanh nghiệp được trừ số thuế nộp thừa vào số thuế thu 

nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được hoàn lại số thuế đã nộp thừa. 

Đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến 

độ và kê khai tạm nộp thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu thu được tiền, doanh thu này chưa phải 

tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm đồng thời có phát sinh chi phí 

quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới khi bắt đầu chào bán vào năm phát sinh 

doanh thu thu tiền theo tiến độ thì chưa tính các khoản chi phí này vào năm phát sinh chi phí. 

Các khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới này được tính vào chi 

phí được trừ theo mức khống chế theo quy định vào năm đầu tiên bàn giao bất động sản, phát 

sinh doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

a.2) Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp được xác định như sau: 

- Trường hợp doanh nghiệp có cho thuê lại đất thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là số 

tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều 

năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được 

xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Việc chọn hình thức doanh thu trả tiền một lần chỉ 

được xác định khi doanh nghiệp đã đảm bảo hoàn thành các trách nhiệm tài chính đối với Nhà 

nước, đảm bảo các nghĩa vụ đối với các bên thuê lại đất cho hết thời hạn cho thuê lại đất. 

Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp lựa 

chọn phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thuê bên 

thuê trả trước cho nhiều năm thì việc xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp từng năm miễn 

thuế, giảm thuế căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của số năm trả tiền trước chia 

(:) số năm bên thuê trả tiền trước. 

- Trường hợp tổ chức tín dụng nhận giá trị quyền sử dụng đất bảo đảm tiền vay để thay thế cho 

việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm nếu có chuyển quyền sử dụng đất là tài sản thế chấp bảo 

đảm tiền vay thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

do các bên thỏa thuận. 

- Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất là tài sản kê biên bảo đảm thi hành án thì doanh thu để 

tính thu nhập chịu thuế là giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất do các bên đương sự thỏa 

thuận hoặc giá do Hội đồng định giá xác định. 
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Việc xác định doanh thu đối với các trường hợp nêu tại tiết a2 phải đảm bảo các nguyên tắc nêu 

tại tiết a1 điểm này. 

b) Chi phí chuyển nhượng bất động sản: 

b.1) Nguyên tắc xác định chi phí: 

- Các khoản chi được trừ để xác định thu nhập chịu thuế của hoạt động chuyển nhượng bất 

động sản trong kỳ tính thuế phải tương ứng với doanh thu để tính thu nhập chịu thuế và phải 

đảm bảo các điều kiện quy định các khoản chi được trừ và không thuộc các khoản chi không 

được trừ quy định tại Điều 6 Thông tư này. 

- Trường hợp dự án đầu tư hoàn thành từng phần và chuyển nhượng dần theo tiến độ hoàn 

thành thì các khoản chi phí chung sử dụng cho dự án, chi phí trực tiếp sử dụng cho phần dự án 

đã hoàn thành được phân bổ theo m2 đất chuyển quyền để xác định thu nhập chịu thuế của diện 

tích đất chuyển quyền; bao gồm: Chi phí đường giao thông nội bộ; khuôn viên cây xanh; chi 

phí đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước; trạm biến thế điện; chi phí bồi thường về tài sản 

trên đất; Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải 

phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt còn lại chưa được trừ vào tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất theo quy định của chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất phải nộp Ngân sách Nhà nước, các chi phí khác đầu tư trên đất liên quan đến 

chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất. 

Việc phân bổ các chi phí trên được thực hiện theo công thức sau: 

Chi phí phân 

bổ cho diện 

tích đất đã 

chuyển 

nhượng 

= 

 

Tổng chi phí đầu tư kết cấu hạ 

tầng 

x 

 

Diện tích đất 

đã chuyển 

nhượng 

 

Tổng diện tích đất được giao 

làm dự án (trừ diện tích đất sử 

dụng vào mục đích công cộng 

theo quy định pháp luật về đất) 

Trường hợp một phần diện tích của dự án không chuyển nhượng được sử dụng vào hoạt động 

kinh doanh khác thì các khoản chi phí chung nêu trên cũng phân bổ cho cả phần diện tích này 

để theo dõi, hạch toán, kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh 

khác. 

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kéo dài trong nhiều năm 

và chỉ quyết toán giá trị kết cấu hạ tầng khi toàn bộ công việc hoàn tất thì khi tổng hợp chi phí 

chuyển nhượng bất động sản cho phần diện tích đất đã chuyển quyền, doanh nghiệp được tạm 

phân bổ chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng thực tế đã phát sinh theo tỷ lệ diện tích đất đã chuyển 

quyền theo công thức nêu trên và trích trước các khoản chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế. Sau khi hoàn tất quá 

trình đầu tư xây dựng, doanh nghiệp tính toán, điều chỉnh lại phần chi phí đầu tư kết cấu hạ 

tầng đã tạm phân bổ và trích trước cho phần diện tích đã chuyển quyền cho phù hợp với tổng 

giá trị kết cấu hạ tầng. Trường hợp khi điều chỉnh lại phát sinh số thuế nộp thừa so với số thuế 

thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải nộp thì doanh nghiệp được trừ số thuế nộp thừa 

vào số thuế phải nộp của kỳ tính thuế tiếp theo hoặc được hoàn trả theo quy định hiện hành; 

nếu số thuế đã nộp chưa đủ thì doanh nghiệp có trách nhiệm nộp đủ số thuế còn thiếu theo quy 

định. 

b.2) Chi phí chuyển nhượng bất động sản được trừ bao gồm: 

- Giá vốn của đất chuyển quyền được xác định phù hợp với nguồn gốc quyền sử dụng đất, cụ 

thể như sau: 

+ Đối với đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất thì giá vốn là số tiền 

sử dụng đất, số tiền cho thuê đất thực nộp Ngân sách Nhà nước; 

+ Đối với đất nhận quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân khác thì căn cứ vào hợp đồng và chứng 

từ trả tiền hợp pháp khi nhận quyền sử dụng đất, quyền thuê đất; trường hợp không có hợp 2706



đồng và chứng từ trả tiền hợp pháp thì giá vốn được tính theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm doanh nghiệp nhận chuyển nhượng bất 

động sản. 

+ Đối với đất có nguồn gốc do góp vốn thì giá vốn là giá trị quyền sử dụng đất, quyền thuê đất 

theo biên bản định giá tài sản khi góp vốn; 

+ Trường hợp doanh nghiệp đổi công trình lấy đất của Nhà nước thì giá vốn được xác định theo 

giá trị công trình đã đổi, trừ trường hợp thực hiện theo quy định riêng của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

+ Giá trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất; 

+ Đối với đất của doanh nghiệp có nguồn gốc do thừa kế theo pháp luật dân sự; do được cho, 

biếu, tặng mà không xác định được giá vốn thì xác định theo giá các loại đất do Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định căn cứ vào Bảng khung giá các loại đất 

do Chính phủ quy định tại thời điểm thừa kế, cho, biếu, tặng. 

Trường hợp đất của doanh nghiệp được thừa kế, cho, biếu, tặng trước năm 1994 thì giá vốn 

được xác định theo giá các loại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

quyết định năm 1994 căn cứ vào Bảng khung giá các loại đất quy định tại Nghị định số 87/CP 

ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ. 

+ Đối với đất thế chấp bảo đảm tiền vay, đất là tài sản kê biên để bảo đảm thi hành án thì giá 

vốn đất được xác định tùy theo từng trường hợp cụ thể theo hướng dẫn tại các điểm nêu trên. 

- Chi phí đền bù thiệt hại về đất. 

- Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu. 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư theo quy định của pháp luật. 

Các khoản chi phí bồi thường, đền bù, hỗ trợ, tái định cư và chi phí tổ chức thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư nêu trên nếu không có hóa đơn thì được lập Bảng kê ghi rõ: tên; địa 

chỉ của người nhận; số tiền đền bù, hỗ trợ; chữ ký của người nhận tiền và được chính quyền 

phường, xã nơi có đất được đền bù, hỗ trợ xác nhận theo đúng quy định của pháp luật về bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến cấp quyền sử dụng đất. 

- Chi phí cải tạo đất, san lấp mặt bằng. 

- Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như đường giao thông, điện, cấp nước, thoát nước, 

bưu chính viễn thông... 

- Giá trị kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc có trên đất. 

- Các khoản chi phí khác liên quan đến bất động sản được chuyển nhượng. Trường hợp doanh 

nghiệp có hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau thì phải hạch toán riêng các 

khoản chi phí. Trường hợp không hạch toán riêng được chi phí của từng hoạt động thì chi phí 

chung được phân bổ theo tỷ lệ giữa doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản so với tổng 

doanh thu của doanh nghiệp. 

Không được tính vào chi phí chuyển nhượng bất động sản các khoản chi phí đã được Nhà nước 

thanh toán hoặc thanh toán bằng nguồn vốn khác. 

2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản là 

22% (từ ngày 01/01/2016 là 20%). 

3.19 Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 

19 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 
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Số thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động 

sản bằng thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản nhân (x) với thuế suất 

22%. 

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế và không áp 

dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Hồ sơ khai thuế, nộp thuế, chứng từ nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phát 

sinh tại địa phương nơi có bất động sản chuyển nhượng là căn cứ làm thủ tục quyết toán thuế 

nơi đặt trụ sở chính. 

4. Trường hợp tổ chức tín dụng nhận giá trị bất động sản là tài sản bảo đảm tiền vay để thay thế 

cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm thì tổ chức tín dụng khi được phép chuyển nhượng 

bất động sản theo quy định của pháp luật phải kê khai nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển 

nhượng bất động sản vào Ngân sách Nhà nước. Trường hợp bán đấu giá bất động sản là tài sản 

bảo đảm tiền vay thì số tiền thu được thực hiện thanh toán theo quy định của Chính phủ về bảo 

đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng và kê khai nộp thuế theo quy định. Sau khi thanh toán 

các khoản trên, số tiền còn lại được trả cho các tổ chức kinh doanh đã thế chấp bất động sản để 

bảo đảm tiền vay. 

Trường hợp tổ chức tín dụng được phép chuyển nhượng bất động sản đã được thế chấp theo 

quy định của pháp luật để thu hồi vốn nếu không xác định được giá vốn của bất động sản thì 

giá vốn được xác định bằng (=) vốn vay phải trả theo hợp đồng thế chấp bất động sản cộng (+) 

chi phí lãi vay chưa trả đến thời điểm phát mãi bất động sản thế chấp theo hợp đồng tín dụng 

cộng (+) các khoản chi phí phát sinh khi chuyển nhượng bất động sản nếu có hóa đơn, chứng từ 

hợp pháp. 

5. Trường hợp cơ quan thi hành án bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm thi hành án thì 

số tiền thu được thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền 

sử dụng đất để bảo đảm thi hành án. Tổ chức được ủy quyền bán đấu giá bất động sản thực 

hiện kê khai, khấu trừ tiền thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nộp vào Ngân sách 

Nhà nước. Trên các chứng từ ghi rõ kê khai, nộp thuế thay về bán tài sản đảm bảo thi hành án. 

Trường hợp cơ quan thi hành án chuyển nhượng bất động sản là tài sản đảm bảo thi hành án 

nếu không xác định được giá vốn của bất động sản thì giá vốn được xác định bằng (=) số tiền 

nợ phải trả nợ theo quyết định của Tòa án để thi hành án cộng (+) các khoản chi phí phát sinh 

khi chuyển nhượng bất động sản nếu có hóa đơn chứng từ hợp pháp. 

Chương VI 

ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 
1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế 

độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai. 

2. Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực 

hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt 

động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế 

suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được 

hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng. 

Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất 

kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được 

hưởng ưu đãi thuế thì phần thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế xác định 

bằng (=) tổng thu nhập tính thuế nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu hoặc chi phí được 

trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế so với tổng doanh thu hoặc tổng chi phí 

được trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. 

Trường hợp có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không thể hạch toán riêng được thì 

khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ đó xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoặc chi phí được 
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trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh hưởng ưu đãi thuế trên tổng doanh thu hoặc chi phí 

được trừ của doanh nghiệp. 

3.20 Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và không áp dụng thuế suất 20% (bao 

gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 

Thông tư số 78/2014/TT-BTC) đối với các khoản thu nhập sau: 

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển 

nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d 

Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC); thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, 

chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng 

sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam; 

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và 

thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản; 

c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của 

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. 

4.21 
 
Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp 

ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau: 

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng 

điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các 

khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu 

tư, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi 

tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được 

hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; 

b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng 

điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì 

thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt 

động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c 

Khoản 1 Điều này. 

- Doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh vận tải được hưởng ưu đãi thuế thu 

nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu 

kinh tế, khu công nghệ cao) thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

đối với thu nhập từ hoạt động dịch vụ vận tải căn cứ theo địa bàn thành lập dự án đầu tư thuộc 

địa bàn được hưởng ưu đãi thuế và có điểm đi hoặc điểm đến thuộc địa bàn thành lập dự án 

đầu tư. 

Ví dụ 15a: Năm 2015, doanh nghiệp thành lập mới tại địa bàn tỉnh Sơn La (thuộc địa bàn có 

điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải. 

Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về địa bàn 

có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 

Trong năm 2015, doanh nghiệp có nhiều tuyến xe chạy cố định (đi từ Sơn La đến thành phố Hà 

Nội và ngược lại; đi từ Sơn La đến thành phố Hạ Long và ngược lại) và tuyến xe chạy theo các 

20 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu 

nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 

số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 

21 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu 

nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 

số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 
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hợp đồng (đi từ Sơn La đến thành phố Đà Nẵng và ngược lại; đi từ thành phố Hà Nội đến 

thành phố Đà Nẵng và ngược lại; đi từ thành phố Bắc Ninh đến Sơn La). 

Việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động dịch vụ vận tải 

của doanh nghiệp căn cứ theo địa bàn thành lập dự án đầu tư (địa bàn tỉnh Sơn La - thuộc địa 

bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) và có điểm đi hoặc điểm đến thuộc địa bàn 

thành lập dự án đầu tư (địa bàn tỉnh Sơn La), cụ thể như sau: 

+ Thu nhập từ hoạt động dịch vụ vận tải đối với các tuyến xe được hưởng ưu đãi thuế thu nhập 

doanh nghiệp do có điểm đi hoặc điểm đến tại địa bàn tỉnh Sơn La: tuyến xe cố định (đi từ Sơn 

La đến thành phố Hà Nội và ngược lại; đi từ Sơn La đến thành phố Hạ Long và ngược lại) và 

tuyến xe chạy theo các hợp đồng (đi từ Sơn La đến thành phố Đà Nẵng và ngược lại; đi từ 

thành phố Bắc Ninh đến Sơn La). 

+ Thu nhập từ hoạt động dịch vụ vận tải đối với tuyến xe không được hưởng ưu đãi thuế thu 

nhập doanh nghiệp do điểm đi hoặc điểm đến không thuộc địa bàn tỉnh Sơn La: tuyến xe đi từ 

thành phố Hà Nội đến thành phố Đà Nẵng và ngược lại. 

- Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng 

điều kiện về địa bàn có phát sinh thu nhập ngoài địa bàn thực hiện dự án đầu tư thì: 

(i) Nếu khoản thu nhập này phát sinh tại địa bàn không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì không 

được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện địa bàn. 

(ii) Nếu khoản thu nhập này phát sinh tại địa bàn thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng 

ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện địa bàn. Việc xác định ưu đãi thuế thu nhập 

doanh nghiệp đối với khoản thu nhập này được xác định theo từng địa bàn căn cứ theo thời 

gian và mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tại địa bàn thực hiện dự án 

đầu tư. 

* Ví dụ 15b: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về địa bàn (hoạt động 

trong lĩnh vực sản xuất): 

Năm 2015, doanh nghiệp có dự án đầu tư mới để thực hiện dự án sản xuất tại địa bàn tỉnh Hà 

Giang (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn). Doanh nghiệp được hưởng ưu 

đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc 

biệt khó khăn. 

Trong năm 2015, doanh nghiệp bắt đầu sản xuất sản phẩm tại địa bàn tỉnh Hà Giang và xuất 

bán sản phẩm tại tỉnh Hà Giang (địa bàn thực hiện dự án - địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội 

đặc biệt khó khăn) và các tỉnh lân cận (ngoài địa bàn tỉnh Hà Giang) như tỉnh Cao Bằng (địa 

bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn), thành phố Lào Cai (địa bàn có điều kiện 

kinh tế xã hội khó khăn), thành phố Hà Nội (không thuộc địa bàn ưu đãi). Do sản phẩm bán ra 

đều sản xuất tại tỉnh Hà Giang (địa bàn thực hiện dự án đầu tư) nên thu nhập từ sản phẩm bán 

ở tỉnh Hà Giang và các tỉnh khác đều được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo 

điều kiện sản xuất tại địa bàn tỉnh Hà Giang. 

* Ví dụ 15c: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về địa bàn (hoạt động 

trong lĩnh vực xây dựng): 

Năm 2015, doanh nghiệp thành lập mới tại địa bàn tỉnh Hà Giang (địa bàn có điều kiện kinh tế 

xã hội đặc biệt khó khăn) hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Doanh nghiệp được hưởng ưu 

đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc 

biệt khó khăn. 

Trong năm 2015, doanh nghiệp thực hiện hoạt động xây dựng tại địa bàn tỉnh Hà Giang, đồng 

thời có hoạt động xây dựng tại các tỉnh lân cận như tỉnh Cao Bằng (địa bàn có điều kiện kinh 

tế xã hội đặc biệt khó khăn), thành phố Lào Cai (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn), 

thành phố Hà Nội (không thuộc địa bàn ưu đãi). Do hoạt động xây dựng thực hiện tại địa bàn 

tỉnh Hà Giang nên thu nhập từ hoạt động xây dựng tại địa bàn tỉnh Hà Giang được hưởng ưu 
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đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo địa bàn tỉnh Hà Giang. Đối với thu nhập từ hoạt động xây 

dựng tại các tỉnh lân cận thì xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: 

+ Đối với thu nhập tại địa bàn tỉnh Cao Bằng (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó 

khăn): được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức và thời gian ưu đãi thuế còn 

lại của doanh nghiệp. 

+ Đối với thu nhập tại địa bàn thành phố Lào Cai (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó 

khăn): được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện địa bàn có điều kiện kinh 

tế xã hội khó khăn theo mức và thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện tại 

địa bàn thành phố Lào Cai cho thời gian còn lại của doanh nghiệp. 

+ Đối với thu nhập tại địa bàn thành phố Hà Nội (không thuộc địa bàn ưu đãi): không được 

hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do hoạt động xây dựng thực hiện tại địa bàn không 

thuộc địa bàn ưu đãi. 

* Ví dụ 15d: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về địa bàn (hoạt động 

trong lĩnh vực dịch vụ): 

Năm 2015, doanh nghiệp thành lập mới tại địa bàn tỉnh Hà Giang (địa bàn có điều kiện kinh tế 

xã hội đặc biệt khó khăn) hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ. Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi 

thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc 

biệt khó khăn. 

Trong năm 2015, doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ tại địa bàn tỉnh Hà Giang, đồng thời có 

hoạt động dịch vụ tại các tỉnh lân cận như tỉnh Cao Bằng (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội 

đặc biệt khó khăn), thành phố Lào Cai (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn), thành 

phố Hà Nội (không thuộc địa bàn ưu đãi). Do hoạt động dịch vụ thực hiện tại địa bàn tỉnh Hà 

Giang nên thu nhập từ hoạt động dịch vụ tại địa bàn tỉnh Hà Giang được hưởng ưu đãi thuế 

thu nhập doanh nghiệp theo địa bàn tỉnh Hà Giang. Đối với thu nhập từ hoạt động dịch vụ tại 

các tỉnh lân cận thì xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: 

+ Đối với thu nhập tại địa bàn tỉnh Cao Bằng (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó 

khăn): được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức và thời gian ưu đãi thuế còn 

lại của doanh nghiệp. 

+ Đối với thu nhập tại địa bàn thành phố Lào Cai (địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó 

khăn): được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện địa bàn có điều kiện kinh 

tế xã hội khó khăn theo mức và thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện tại 

địa bàn thành phố Lào Cai cho thời gian còn lại của doanh nghiệp. 

+ Đối với thu nhập tại địa bàn thành phố Hà Nội (không thuộc địa bàn ưu đãi): không được 

hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do hoạt động dịch vụ thực hiện tại địa bàn không 

thuộc địa bàn ưu đãi. 

c) Doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% được áp dụng thuế suất 20% trên toàn bộ 

thu nhập của doanh nghiệp trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này. 

5.22 Về dự án đầu tư mới: 

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, 

Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là: 

- Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu 

của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 

22 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu 

nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 

số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 

(Khoản này đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 15 

tháng 11 năm 2014). 
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- Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ 

đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014. 

- Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn 

đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có 

Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này. 

- Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc 

biệt khó khăn. 

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định phải được cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được 

phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

b) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới 

không bao gồm các các trường hợp sau: 

- Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật; 

- Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự 

án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh; mua lại dự án đầu tư đang hoạt 

động). 

Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình 

doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về 

thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, 

tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế 

thu nhập doanh nghiệp. 

c) Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh 

nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh 

doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

giấy chứng nhận đầu tư lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản 

xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng 

nhận đầu tư nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế 

của dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn 

lại hoặc ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định. 

d) Đối với dự án đầu tư được cấp phép đầu tư mà trong Hồ sơ đăng ký đầu tư lần đầu gửi cơ 

quan cấp phép đầu tư đã đăng ký số vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư kèm tiến độ thực hiện đầu tư, 

trường hợp các giai đoạn tiếp theo thực tế có thực hiện được coi là dự án thành phần của dự 

án đầu tư đã được cấp phép lần đầu nếu thực hiện theo tiến độ (trừ trường hợp bất khả kháng, 

khó khăn do nguyên nhân khách quan trong khâu giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành 

chính của cơ quan Nhà nước, do thiên tai, hỏa hoạn hoặc khó khăn, bất khả kháng khác) thì 

các dự án thành phần của dự án đầu tư lần đầu được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại 

của dự án đầu tư lần đầu tính từ thời điểm dự án thành phần có thu nhập được hưởng ưu đãi. 

Đối với dự án đầu tư được cấp phép đầu tư trước ngày 01/01/2014 mà có thực hiện phân kỳ 

đầu tư như trường hợp nêu trên thì dự án thành phần được hưởng ưu đãi thuế theo mức ưu đãi 

đang áp dụng đối với dự án đầu tư lần đầu cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 

01/01/2014. 

Thu nhập của các dự án thành phần của dự án đầu tư lần đầu trước ngày 01/01/2014 đã được 

hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật 

trước ngày 01/01/2014 thì không thực hiện điều chỉnh lại các ưu đãi thuế đã được hưởng trước 

ngày 01/01/2014. 
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Trong thời gian triển khai các dự án thành phần theo từng giai đoạn nêu trên nếu nhà đầu tư 

được cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư (quy định tại Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 

29/11/2005 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành) cho phép gia hạn thực 

hiện dự án và doanh nghiệp thực hiện theo đúng thời hạn đã được gia hạn thì cũng được 

hưởng ưu đãi thuế theo quy định nêu trên. 

đ) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thành lập do chuyển đổi loại hình 

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đáp ứng tiêu chí về cơ sở xã hội hóa theo Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ mà doanh nghiệp trước khi chuyển đổi chưa được hưởng ưu đãi thuế 

thu nhập doanh nghiệp theo lĩnh vực ưu đãi thuế thì được hưởng ưu đãi thuế như dự án đầu tư 

mới kể từ khi chuyển đổi. 

Trường hợp doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về cơ sở xã 

hội hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đang được áp dụng thuế suất thuế thu nhập 

doanh nghiệp 10% đối với phần thu nhập từ xã hội hóa thì tiếp tục áp dụng mức thuế suất ưu 

đãi này. 

6. Về ưu đãi đối với đầu tư mở rộng 

a)23 Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy 

mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở 

rộng) thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị 

định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ 

khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực 

thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) nếu 

đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu 

nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, 

thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần 

thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) 

bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn 

hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu 

đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu 

tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy 

định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án 

đang hoạt động. 

Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

- Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối 

thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập 

doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các 

dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc 

biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP. 

23 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu 

nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 

số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 

Cụm từ “Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương 

và khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh” được thay thế bởi cụm từ “Khu công nghiệp nằm trên 

địa các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không 

bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được 

thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009” theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi 

hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các 

Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. 
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- Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài 

sản cố định trước khi đầu tư. 

- Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế 

theo luận chứng kinh tế kỹ thuật trước khi đầu tư ban đầu. 

Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng 

thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán 

riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thì thu nhập từ hoạt động đầu 

tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho 

sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp. 

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản này được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng 

hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập; trường hợp không có thu nhập chịu thuế 

trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng thì thời gian miễn 

thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư phát sinh doanh thu. 

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ 

của dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị 

định số 218/2013/NĐ-CP mà không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì ưu 

đãi thuế thực hiện theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có). 

Doanh nghiệp có dự án đầu tư đang được hưởng ưu đãi thuế mà giai đoạn năm 2009 - năm 

2013 có đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh 

không thuộc dự án đầu tư mở rộng nêu trên thì phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư bổ 

sung máy móc, thiết bị thường xuyên này cũng được hưởng ưu đãi thuế theo mức mà dự án 

đang áp dụng cho thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2014. 

Ưu đãi thuế quy định tại khoản này không áp dụng đối với các trường hợp đầu tư mở rộng do 

chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư nhưng 

vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp 

tục hoạt động sản xuất kinh doanh), mua lại doanh nghiệp hoặc mua lại dự án đầu tư đang 

hoạt động. 

Doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được 

kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước 

khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các 

điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. 

a1)24 Đối với giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, 

kinh doanh mà sử dụng quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố định của doanh nghiệp; sử dụng lợi 

nhuận sau thuế tái đầu tư; sử dụng vốn trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký với cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền để đầu tư bổ sung máy móc thiết bị thường xuyên và không tăng 

công suất sản xuất kinh doanh theo đề án kinh doanh đã đăng ký hoặc được phê duyệt thì 

không phải đầu tư mở rộng. 

b) Doanh nghiệp đang hoạt động được hưởng ưu đãi thuế có đầu tư xây dựng dây chuyền sản 

xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh, nâng cao công 

suất (gọi chung là đầu tư mở rộng) không thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của 

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp thì không được hưởng ưu đãi 

thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng mang lại. 

24 Điểm này được bổ sung theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá 

trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế, có hiệu lực kể 

từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
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Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng được thu nhập tăng thêm do đầu 

tư mở rộng thì thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập 

doanh nghiệp được lựa chọn xác định theo 1 trong 2 cách sau: 

Cách 1: 

Phần thu nhập 

tăng thêm do 

đầu tư mở 

rộng không 

áp dụng ưu 

đãi thuế thu 

nhập doanh 

nghiệp 

= 

Tổng thu nhập tính thuế 

trong năm (không bao 

gồm thu nhập khác 

không được hưởng ưu 

đãi) 

x 

Giá trị tài sản cố định đầu 

tư mở rộng đưa vào sử 

dụng cho sản xuất, kinh 

doanh 

Tổng nguyên giá tài sản cố 

định thực tế dùng cho sản 

xuất, kinh doanh 

Tổng nguyên giá tài sản cố định thực tế dùng cho sản xuất, kinh doanh gồm: giá trị tài sản cố 

định đầu tư mở rộng đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và nguyên giá tài sản cố định 

hiện có đang dùng cho sản xuất kinh doanh theo số liệu cuối kỳ trên Bảng cân đối kế toán năm. 

Cách 2: 
Phần thu nhập 

tăng thêm do 

đầu tư mở rộng 

không áp dụng 

ưu đãi thuế thu 

nhập doanh 

nghiệp 

= 

Tổng thu nhập tính thuế 

trong năm (không bao 

gồm thu nhập khác 

không được hưởng ưu 

đãi) 

x 

Giá trị vốn đầu tư mở rộng 

đưa vào sử dụng cho sản 

xuất, kinh doanh 

Tổng vốn đầu tư thực tế 

dùng cho sản xuất, kinh 

doanh 

Tổng vốn đầu tư thực tế dùng cho sản xuất kinh doanh là tổng nguồn vốn tự có, vốn vay của 

doanh nghiệp dùng cho sản xuất kinh doanh theo số liệu cuối kỳ trên Bảng cân đối kế toán 

năm. 

Doanh nghiệp chỉ được áp dụng một cách phân bổ đối với thu nhập phát sinh của một hoạt 

động đầu tư mở rộng. 

Ví dụ 16: Công ty A là một doanh nghiệp sản xuất nhựa trong khu công nghiệp tại TP. Hồ Chí 

Minh (Khu công nghiệp không thuộc địa bàn hưởng ưu đãi) và đang được hưởng ưu đãi thuế 

TNDN: áp dụng thuế suất 15% trong 12 năm kể từ khi có doanh thu, miễn thuế TNDN 3 năm 

kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% thuế TNDN trong 7 năm tiếp theo, năm 2014 Công 

ty A có đầu tư mở rộng, tổng giá trị máy móc thiết bị đầu tư mới trong năm là 5 tỷ đồng. Biết 

rằng tổng giá trị TSCĐ cuối năm 2014 là 20 tỷ đồng, tổng thu nhập tính thuế phát sinh của năm 

2014 là 1,2 tỷ đồng, trong đó thu nhập khác không được hưởng ưu đãi là 200 triệu đồng, thì: 

Thu nhập do đầu tư mở rộng không được hưởng ưu đãi là: 

Phần thu nhập tăng thêm do 

đầu tư mở rộng không áp 

dụng ưu đãi thuế thu nhập 

doanh nghiệp 

= 
(1,2 tỷ đồng - 200 

triệu đồng) 
x 

5 tỷ đồng 

= 250 triệu 

đồng 
20 tỷ 

đồng 

Thu nhập tính thuế không được hưởng ưu đãi thuế TNDN năm 2014 là: 200 triệu đồng + 250 

triệu đồng = 450 triệu đồng 

Thu nhập tính thuế được hưởng ưu đãi thuế TNDN năm 2014 là: 1,2 tỷ đồng - 450 triệu đồng = 

750 triệu đồng 

7. Trong cùng một kỳ tính thuế nếu có một khoản thu nhập thuộc diện áp dụng thuế suất thuế 

thu nhập doanh nghiệp ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác 

nhau thì doanh nghiệp tự lựa chọn một trong những trường hợp ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp có lợi nhất. 
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8. Trong thời gian được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu trong năm tính thuế mà doanh 

nghiệp không đáp ứng đủ một trong các điều kiện ưu đãi thuế quy định tại các Khoản 7, 8 và 

Khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập nghiệp doanh 

nghiệp và quy định tại Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP thì doanh nghiệp không được 

hưởng ưu đãi trong năm tính thuế đó mà phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế 

suất phổ thông và năm đó sẽ tính trừ vào thời gian được hưởng ưu đãi thuế của doanh nghiệp. 

8a.25 Trường hợp trong kỳ tính thuế đầu tiên mà dự án đầu tư của doanh nghiệp (bao gồm cả 

dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao) có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu 

đãi thuế dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế đối với dự 

án đầu tư ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu 

được hưởng ưu đãi thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian 

ưu đãi thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu 

tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định. 

9. Trường hợp trong cùng kỳ tính thuế, doanh nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh được 

hưởng ưu đãi thuế bị lỗ, hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế, thu nhập khác 

của các hoạt động kinh doanh (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động 

sản, chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, 

chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật) có 

thu nhập (hoặc ngược lại) thì doanh nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có 

thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất 

thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập. 

Trường hợp trong các kỳ tính thuế trước, doanh nghiệp đang bị lỗ (nếu còn trong thời hạn 

chuyển lỗ) thì doanh nghiệp phải chuyển lỗ tương ứng với các hoạt động có thu nhập. Nếu 

doanh nghiệp không tách riêng được lỗ của từng hoạt động thì doanh nghiệp chuyển lỗ vào thu 

nhập của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trước sau đó vẫn còn lỗ thì 

chuyển vào thu nhập của hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

(không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu 

tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, 

khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật). 

Ví dụ 17: Trong kỳ tính thuế năm 2014, DN A có phát sinh: 

- Lỗ từ hoạt động sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế là 1 tỷ đồng. 

- Lãi từ hoạt động kinh doanh máy tính không thuộc diện ưu đãi thuế là 1 tỷ đồng. 

- Lãi từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán (thu nhập khác của hoạt động kinh doanh) là 2 

tỷ đồng. 

Trường hợp này DN A được lựa chọn bù trừ giữa lỗ từ hoạt động sản xuất phần mềm và lãi từ 

hoạt động kinh doanh máy tính hoặc lãi từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán; phần thu 

nhập còn lại sẽ nộp thuế TNDN theo thuế suất của phần có thu nhập. 

Cụ thể: Bù trừ lỗ 1 tỷ đồng sản xuất phần mềm với lãi 1 tỷ đồng của hoạt động kinh doanh máy 

tính hoặc hoạt động chuyển nhượng chứng khoán. 

=> DN còn thu nhập là 2 tỷ đồng và phải nộp thuế TNDN với mức thuế suất 22% (2 tỷ đồng x 

22%). 

Ví dụ 18: Trong kỳ tính thuế năm 2014, DN B có phát sinh: 

25 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 
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- Lãi từ hoạt động sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế là 2 tỷ đồng (hoạt động này đang áp 

dụng thuế suất thuế TNDN 10%). 

- Lãi từ hoạt động kinh doanh máy tính không thuộc diện ưu đãi thuế là 2 tỷ đồng. 

- Lỗ từ hoạt động kinh doanh chứng khoán (thu nhập khác của hoạt động kinh doanh) là 1 tỷ 

đồng. 

Kỳ tính thuế năm 2013, DN B có lỗ từ hoạt động kinh doanh máy tính là 1 tỷ đồng thì khi xác 

định thu nhập chịu thuế của năm 2014, DN B phải thực hiện chuyển lỗ như sau: 

Cụ thể: 

- Bù trừ giữa lãi và lỗ phát sinh trong năm 2014: doanh nghiệp lựa chọn bù trừ lỗ của hoạt động 

kinh doanh chứng khoán vào thu nhập của hoạt động kinh doanh máy tính, hoạt động kinh 

doanh máy tính còn lãi là (2 tỷ - 1 tỷ) = 1 tỷ đồng. 

- Chuyển lỗ của hoạt động kinh doanh máy tính năm 2013 để bù trừ với lãi của hoạt động kinh 

doanh máy tính năm 2014: (1 tỷ - 1 tỷ = 0 tỷ) 

Kê khai, tính và nộp thuế TNDN của hoạt động được ưu đãi thuế: 

2 tỷ đồng x 10% = 200 triệu đồng 

=> Thuế TNDN phải nộp là: 200 triệu đồng 

Ví dụ 19: Trong kỳ tính thuế năm 2014, DN C có phát sinh: 

- Lãi từ hoạt động sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế là 2 tỷ đồng (hoạt động này đang áp 

dụng thuế suất thuế TNDN 10% ). 

- Lãi từ hoạt động kinh doanh máy tính không thuộc diện ưu đãi thuế là 2 tỷ đồng. 

- Lỗ từ hoạt động kinh doanh chứng khoán (thu nhập khác của hoạt động kinh doanh) là 1 tỷ 

đồng. 

Kỳ tính thuế năm 2013, DN C có lỗ là 2 tỷ đồng tuy nhiên doanh nghiệp không tách riêng được 

khoản lỗ này là của hoạt động nào do vậy DN C phải thực hiện bù trừ lỗ vào thu nhập của hoạt 

động đang được ưu đãi trước (hoạt động sản xuất phần mềm). 

Cụ thể: - Bù trừ giữa lãi và lỗ phát sinh năm 2014: doanh nghiệp lựa chọn bù trừ lỗ hoạt động 

kinh doanh chứng khoán vào hoạt động kinh doanh máy tính, hoạt động kinh doanh máy tính 

còn lãi là (2 tỷ - 1 tỷ) = 1 tỷ đồng 

- Chuyển lỗ của năm 2013 để bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất phần mềm năm 2014: 2 tỷ - 

2 tỷ = 0 tỷ 

Kê khai nộp thuế TNDN với mức thuế suất 22% của hoạt động kinh doanh không được hưởng 

ưu đãi thuế, cụ thể: 1 tỷ x 22% = 220 triệu đồng. 

10. Doanh nghiệp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo 

quy định, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kiểm tra phát hiện: 

- Tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp được hưởng lưu đãi thuế so với đơn vị tự kê khai (kể cả 

trường hợp doanh nghiệp chưa kê khai để được hưởng ưu đãi thuế) thì doanh nghiệp được 

hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp 

do kiểm tra, thanh tra phát hiện (bao gồm số thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm và số thuế 

thu nhập doanh nghiệp thuộc đối tượng được ưu đãi thuế theo quy định đã kê khai nhưng chưa 

xác định số thuế được ưu đãi). 

- Giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế so với đơn vị tự kê khai thì 

doanh nghiệp chỉ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định đối với số thuế 

thu nhập doanh nghiệp do kiểm tra, thanh tra phát hiện. 

- Tùy theo mức độ vi phạm của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp 

dụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định. 

Điều 19. Thuế suất ưu đãi 
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1.26 Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với: 

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại: địa bàn có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-

CP, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập 

theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao 

được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, 

ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc 

danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ 

cao; đầu tư xây dựng - kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công 

nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường 

bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ 

tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần 

mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất 

năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công 

nghệ sinh học. 

Dự án đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, 

đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga phải phát sinh doanh thu, 

thu nhập từ quá trình hoạt động của các dự án đầu tư nêu trên thì mới thuộc diện được hưởng 

ưu đãi thuế. Trường hợp các doanh nghiệp thực hiện thi công, xây dựng các công trình này thì 

phần thu nhập từ hoạt động thi công, xây dựng không được hưởng ưu đãi thuế theo quy định 

này. 

c) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, 

bao gồm: sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc và phân tích môi 

trường; xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; 

tái chế, tái sử dụng chất thải; 

d) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy 

định của Luật công nghệ cao. 

Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy 

định của Luật công nghệ cao được hưởng ưu đãi về thuế suất kể từ năm được cấp Giấy chứng 

nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hưởng 

ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động công nghệ cao, ứng dụng 

công nghệ cao và các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp từ hoạt động công nghệ cao, ứng 

dụng công nghệ cao do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 

18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư 

này). 

Trường hợp doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đã hưởng hết 

ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế 

thu nhập doanh nghiệp mà được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh 

nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì mức ưu đãi đối với doanh nghiệp công nghệ 

26 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu 

nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 

số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 

Điểm đ Khoản này đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC, có hiệu lực 

kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
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cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được xác định bằng mức ưu đãi áp 

dụng cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

quy định tại khoản 1 Điều 15 và khoản 1 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP trừ đi thời 

gian ưu đãi đã hưởng đối với doanh nghiệp mới thành lập, dự án đầu tư mới thành lập (cả về 

thuế suất và thời gian miễn, giảm nếu có). 

đ)27 Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự 

án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một 

trong hai tiêu chí sau: 

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 

năm kể từ thời điểm được phép đầu tư lần đầu theo quy định của pháp luật đầu tư và có tổng 

doanh thu tối thiểu đạt 10 (mười) nghìn tỷ đồng/năm chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh 

thu từ dự án đầu tư (chậm nhất năm thứ 4 kể từ năm có doanh thu doanh nghiệp phải đạt tổng 

doanh thu tối thiểu 10 (mười) nghìn tỷ đồng/năm). 

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 (sáu) nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 

năm kể từ thời điểm được phép đầu tư lần đầu theo quy định của pháp luật đầu tư và sử dụng 

thường xuyên trên 3.000 lao động chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu từ dự án đầu 

tư (chậm nhất năm thứ 4 kể từ năm có doanh thu doanh nghiệp phải đạt điều kiện sử dụng số 

lao động thường xuyên bình quân năm trên 3.000 lao động). 

Số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư 

số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội. 

Trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm này (không kể bị chậm 

tiến độ do nguyên nhân khách quan trong khâu giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành 

chính của cơ quan nhà nước hoặc do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn và được cơ quan cấp phép 

đầu tư chấp thuận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) thì doanh nghiệp không được 

hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp phải kê khai, nộp số tiền 

thuế thu nhập doanh nghiệp đã kê khai hưởng ưu đãi của các năm trước (nếu có) và nộp tiền 

chậm nộp tiền thuế theo quy định, nhưng doanh nghiệp không bị xử phạt về hành vi khai sai 

theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

e) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản 

xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản, có quy mô vốn đầu tư 

tối thiểu 12 (mười hai) nghìn tỷ đồng, sử dụng công nghệ phải được thẩm định theo quy định 

của Luật công nghệ cao, Luật khoa học và công nghệ, thực hiện giải ngân tổng vốn đầu tư 

đăng ký không quá 5 năm kể từ thời ngày được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu 

tư. 

g) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh 

mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

- Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao theo quy định của Luật công nghệ cao; 

- Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt - may; da - giầy; điện tử 

- tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đến ngày 01 tháng 01 

năm 2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu 

chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương. 

27 Điểm này được đính chính tại Điều 1 Quyết định số 2465/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 96/2015/TT-BTC 

ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 

12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ 

sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 

18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài 

chính, có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2015. 
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Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp thực hiện theo Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành tại 

Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; khi các văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan đến Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát 

triển có sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan. 

2.28 Các trường hợp được kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi: 

a) Đối với dự án đầu tư quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1 Điều này có quy mô lớn và công 

nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư. 

b) Đối với dự án quy định tại điểm e Khoản 1 Điều này đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

- Sản xuất sản phẩm hàng hóa có khả năng cạnh tranh toàn cầu, doanh thu đạt trên 20.000 tỷ 

đồng/năm chậm nhất sau 5 năm kể từ khi có doanh thu từ dự án đầu tư; 

- Sử dụng thường xuyên bình quân trên 6.000 lao động; 

- Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hạ tầng kinh tế kỹ thuật, bao gồm: đầu tư phát triển nhà máy 

nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước, cầu, đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, 

cảng biển, cảng sông, sân bay, nhà ga, năng lượng mới, năng lượng sạch, công nghiệp tiết 

kiệm năng lượng, dự án lọc hóa dầu. 

c) Căn cứ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài 

thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Khoản này nhưng thời gian kéo dài thêm 

không quá 15 (mười lăm) năm. 

3. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với: 

a)29 Phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào 

tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, giám định tư pháp (sau đây gọi chung là 

lĩnh vực xã hội hóa). 

Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa 

được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định. 

b) Phần thu nhập của hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản. 

Hoạt động xuất bản bao gồm các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm theo quy 

định tại Luật Xuất bản. 

Xuất bản phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 4 của Luật Xuất bản và Điều 2 Nghị định số 

111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ. Trường hợp các quy định của Luật Xuất bản, 

Nghị định số 111/2005/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực 

xuất bản có sự thay đổi thì áp dụng theo các quy định mới tương ứng, phù hợp với các văn bản 

này. 

c) Phần thu nhập từ hoạt động báo in (kể cả quảng cáo trên báo in) của cơ quan báo chí theo 

quy định của Luật Báo chí. 

d) Phần thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, 

cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 Luật nhà ở. 

Nhà ở xã hội quy định tại điểm này là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các 

thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho 

28 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu 

nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT- BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 

số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 

29 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu 

nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 

số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 
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thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở 

xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở và việc xác định thu nhập được áp dụng thuế suất 

10% quy định tại điểm này không phụ thuộc vào thời điểm ký hợp đồng bán, cho thuê hoặc cho 

thuê mua nhà ở xã hội. 

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội ký hợp đồng chuyển 

nhượng nhà có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ trước ngày 01/01/2014 và còn 

tiếp tục thu tiền kể từ ngày 01/01/2014 (doanh nghiệp đã kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp trên thu nhập hoặc theo tỷ lệ trên doanh thu thu được tiền) và có thời điểm bàn giao nhà 

kể từ ngày 01/01/2014 thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng nhà này được áp dụng thuế 

suất 10%. 

Thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất 10% tại khoản này là thu 

nhập từ việc bán, cho thuê, cho thuê mua phát sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Trường hợp 

doanh nghiệp không hạch toán riêng được phần thu nhập từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở 

xã hội phát sinh từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 thì thu nhập được áp dụng thuế suất 10% được 

xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoạt động bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên 

tổng doanh thu trong thời gian tương ứng của doanh nghiệp. 

e)30 Thu nhập của doanh nghiệp từ: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; thu nhập từ trồng trọt, chăn 

nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn; Nuôi trồng 

lâm sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; Sản xuất, nhân và lai tạo giống cây 

trồng, vật nuôi; Sản xuất, khai thác và tinh chế muối trừ sản xuất muối quy định tại khoản 1 

Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP; Đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản 

nông, thủy sản và thực phẩm, bao gồm cả đầu tư để trực tiếp bảo quản hoặc đầu tư để cho thuê 

bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm. 

f) Phần thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 

diêm nghiệp không thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn. 

3a.31 Thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong 

lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó 

khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 

4. Thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian mười năm (10 năm) áp dụng đối với: 

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ; 

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới: sản xuất thép cao cấp; sản xuất 

sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, 

ngư, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy 

sản; phát triển ngành nghề truyền thống (bao gồm xây dựng và phát triển các ngành nghề 

truyền thống về sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm, các sản phẩm 

văn hóa). 

30 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu 

nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 

số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 
31 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 
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Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới vào các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế quy định tại 

khoản này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thuế suất 17%. 

5. Thuế suất ưu đãi 20% trong suốt thời gian hoạt động (từ ngày 01/01/2016 chuyển sang áp 

dụng thuế suất 17%) được áp dụng đối với Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng hợp tác xã và Tổ 

chức tài chính vi mô. 

Đối với Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng hợp tác xã và Tổ chức tài chính vi mô thành lập 

mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ sau khi hết thời hạn áp dụng thuế suất 

10% quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này thì chuyển sang áp dụng mức thuế suất 20%; từ 

ngày 01/01/2016 chuyển sang áp dụng thuế suất 17%. 

Tổ chức tài chính vi mô quy định tại Khoản này là tổ chức được thành lập và hoạt động theo 

quy định của Luật các tổ chức tín dụng. 

6. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên 

doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. 

Đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được 

tính từ năm được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao; đối với dự án ứng dụng công nghệ cao được tính từ năm được cấp giấy 

chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao. 

Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế 
1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với: 

a)32 Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông 

tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này); 

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực 

hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP. 

2. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp theo đối với thu nhập 

của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn 

không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn 

quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 

3.33 Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ 

thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 

18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại 

Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận 

lợi). 

Địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại khoản này là các quận nội thành 

của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, 

không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô 

thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009; trường hợp khu 

công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi 

thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa. 

32 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu 

nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 

số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 
33 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 

số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy 

định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. 
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Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại khoản này thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ quy định về phân loại đô thị và 

văn bản sửa đổi Nghị định này (nếu có). 

4.34 Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên 

doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp 

doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu 

từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư 

mới phát sinh doanh thu. 

Ví dụ 20: Năm 2014, doanh nghiệp A có dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm, nếu 

năm 2014 doanh nghiệp A đã có thu nhập chịu thuế từ dự án sản xuất sản phẩm phần mềm thì 

thời gian miễn giảm thuế được tính liên tục kể từ năm 2014. Trường hợp dự án đầu tư mới sản 

xuất sản phẩm phần mềm của doanh nghiệp A phát sinh doanh thu từ năm 2014, đến năm 2016 

dự án đầu tư mới của doanh nghiệp A vẫn chưa có thu nhập chịu thuế thì thời gian miễn giảm 

thuế được tính liên tục kể từ năm 2017. 

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định nêu trên được tính từ năm được cấp Giấy chứng 

nhận công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao. 

5.35 (được bãi bỏ) 

Điều 21. Các trường hợp giảm thuế khác 
1. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 đến 100 

lao động nữ, trong đó số lao động nữ chiếm trên 50% tổng 150 lao động có mặt thường xuyên 

hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ mà số lao động nữ chiếm trên 30% tổng số 

lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải 

nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ theo hướng dẫn tại tiết a điểm 2.9 

Khoản 2 Điều 6 Thông tư này nếu hạch toán riêng được. 

Các đơn vị sự nghiệp, cơ quan văn phòng thuộc các Tổng công ty không trực tiếp sản xuất kinh 

doanh thì không giảm thuế theo Khoản này. 

2. Doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số được giảm thuế thu nhập doanh 

nghiệp phải nộp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động là người dân tộc thiểu số 

hướng dẫn tại tiết b điểm 2.9 Khoản 2 Điều 6 Thông tư này nếu hạch toán riêng được. 

3. Doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho các 

tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được giảm 50% số thuế 

thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên phần thu nhập từ chuyển giao công nghệ. 

Điều 22. Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 
Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, 

giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ 

quan thuế. 

34 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu 

nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 

số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 

35 Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 
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Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện được 

hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ 

vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường 

hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn 

thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo 

quy định. 

Chương VII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN36 

36 Điều 7 Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 

06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 

08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 

31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính 

về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014 quy định như sau: 

“Điều 7. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 

Đối với những trường hợp thực hiện thủ tục, biểu mẫu theo các Thông tư quy định tại khoản 2 Điều này mà doanh nghiệp 

cần thời gian chuẩn bị thì doanh nghiệp được chủ động lựa chọn thủ tục, biểu mẫu theo quy định hiện hành và theo quy 

định sửa đổi, bổ sung để tiếp tục thực hiện đến hết 31/10/2014 mà không cần thông báo, đăng ký với cơ quan thuế. Tổng 

cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy định này. 

2. Bãi bỏ các hướng dẫn, mẫu biểu tại các Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC 

ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư 

số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 

18/6/2014 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tại Thông tư này. 

3. Các thủ tục hành chính về thuế khác không được hướng dẫn tại Thông tư này tiếp tục thực hiện theo các văn bản pháp 

luật hiện hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ sở kinh doanh phản ánh kịp thời về Bộ Tài 

chính để được nghiên cứu giải quyết./.” 

- Điều 22, Điều 24 và Điều 25 Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 

tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ 

ngày 15 tháng 11 năm 2014 quy định như sau: 

“Điều 22. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. 

Riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014. 

Điều 24. Tạm thời chưa thực hiện truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả trường hợp đã ban hành Quyết định xử 

lý truy thu thuế hoặc doanh nghiệp đang trong thời gian xử lý khiếu nại) đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh 

vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường nhưng chưa đáp ứng theo Danh mục chi tiết các loại 

hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn 

hóa, thể thao, môi trường do Thủ tướng Chính phủ quy định cho đến khi có hướng dẫn mới của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền. 

Điều 25. Trách nhiệm thi hành 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện đúng theo 

quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

2. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện theo nội dung Thông tư này.  

3. Tổ chức thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu 

giải quyết./.” 

- Điều 14 và Điều 15 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 

12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật 

về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 

10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015 quy định như sau: 
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“Điều 14. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

từ năm 2015 trở đi. 

- Đối với các doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác năm dương lịch thì: 

+ Việc chuyển tiếp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (thời gian miễn thuế, giảm thuế, thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi) 

theo quy định tại Thông tư này được tính cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015. 

+ Các nội dung sửa đổi, bổ sung khác thực hiện từ ngày 01/01/2015. 

- Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài phát sinh từ kỳ tính thuế năm 2014 trở về trước doanh nghiệp thực hiện kê 

khai, nộp thuế theo quy định tại Thông tư về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm tương ứng; từ năm 2015 chuyển 

khoản thu nhập trên về nước thì không phải thực hiện kê khai, nộp thuế đối với khoản thu nhập này. Khoản thu nhập từ dự 

án đầu tư tại nước ngoài từ kỳ tính thuế năm 2015 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

2. Bãi bỏ điểm 2.21 Khoản 2 Điều 6, Khoản 5 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và các nội dung hướng dẫn về thuế thu 

nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính và các ngành ban hành không phù hợp với quy định tại Thông tư này. 

Điều 15. Trách nhiệm thi hành 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện đúng theo 

quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

2. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo nội dung Thông tư này. 

3. Doanh nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu 

giải quyết./.” 

- Điều 18 Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý phát triển khoa học và 

công nghệ của doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 quy định như sau: 

“Điều 18. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 và áp dụng cho việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ 

khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016. 

2. Các văn bản sau hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành: 

a) Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; 

b) Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, 

quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; 

c) Thông tư số 105/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2011/TT-

BTC ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát 

triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; 

d) Điều 10 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 

218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập doanh 

nghiệp; 

đ) Mẫu số 03-6/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị 

định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ. 

3. Đối với các doanh nghiệp đã thành lập Quỹ và trích lập quỹ theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây, kể từ ngày 

Thông tư này có hiệu lực, các nội dung chi và việc quản lý Quỹ được thực hiện theo quy định của Thông tư này. 

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

bằng các văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bản mới. 

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ 

Tài chính để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.” 

- Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu 

thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 

2016 quy định như sau: 
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Điều 23. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 8 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập 

doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi. 

2. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mà tính đến hết kỳ tính thuế năm 2013 còn đang trong thời 

gian thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả trường hợp đang 

được hưởng ưu đãi hoặc chưa được hưởng ưu đãi) theo quy định của các văn bản quy phạm 

pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp thì tiếp tục được hưởng cho thời gian còn lại theo quy 

định của các văn bản đó; trường hợp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Nghị 

định số 218/2013/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp thì được lựa chọn ưu đãi thuộc diện 

đang được hưởng hoặc ưu đãi theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về thuế thu 

nhập doanh nghiệp theo diện ưu đãi đối với dự án đầu tư mới (bao gồm mức thuế suất, thời 

gian miễn thuế, giảm thuế) cho thời gian còn lại nếu đang thuộc diện hưởng ưu đãi về thuế thu 

nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư hoặc theo diện ưu đãi 

đối với đầu tư mở rộng cho thời gian còn lại nếu đang thuộc diện được hưởng ưu đãi theo diện 

đầu tư mở rộng. Dự án đầu tư mở rộng được lựa chọn chuyển đổi ưu đãi theo quy định tại 

Khoản này là dự án đầu tư mở rộng triển khai từ ngày 31/12/2008 trở về trước và các dự án này 

đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2009 trở về trước. 

Việc xác định thời gian còn lại để hưởng ưu đãi thuế được tính liên tục kể từ khi thực hiện quy 

định về ưu đãi thuế tại các văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, về khuyến 

khích đầu tư trong nước và về thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành trước ngày Thông tư này 

có hiệu lực thi hành. 

Khoảng thời gian còn lại bằng số năm doanh nghiệp còn được hưởng ưu đãi thuế (thuế suất ưu 

đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) theo hướng dẫn tại Thông tư trừ đi số năm doanh nghiệp 

đã được hưởng ưu đãi (thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) theo quy định của các 

văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc xác định khoảng 

thời gian ưu đãi còn lại nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc: 

- Đến hết kỳ tính thuế năm 2013, doanh nghiệp đã hết thời gian được hưởng ưu đãi về thuế suất 

theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp thì không được 

chuyển sang áp dụng ưu đãi về thuế (thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) cho thời 

gian còn lại theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

- Đến hết kỳ tính thuế năm 2013, doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế 

(thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) theo các văn bản quy phạm pháp luật trước 

đây về thuế thu nhập doanh nghiệp thì tiếp tục hưởng số năm được áp dụng thuế suất và mức 

thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế cho thời gian còn lại theo hướng dẫn tại Thông 

tư này. 

“Điều 6. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị 

gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và 

Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành, trừ Khoản 2 Điều này. 

2. Điều 4 của Thông tư này áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016. 

Điều 7. Trách nhiệm thi hành 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện đúng theo 

quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

2. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện theo nội dung Thông tư này. 

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu 

giải quyết./.” 
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- Đến hết kỳ tính thuế năm 2013, doanh nghiệp đang được hưởng thuế suất ưu đãi, nhưng vừa 

hết thời gian được miễn thuế theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập 

doanh nghiệp thì không hưởng thời gian miễn thuế mà chỉ hưởng toàn bộ số năm giảm thuế 

theo hướng dẫn tại Thông tư này, tiếp tục hưởng số năm áp dụng thuế suất và mức thuế suất ưu 

đãi cho thời gian còn lại theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

- Đến hết kỳ tính thuế năm 2013, doanh nghiệp đang được hưởng thuế suất ưu đãi, đang trong 

thời gian giảm thuế theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh 

nghiệp thì số năm giảm thuế còn lại bằng số năm giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này 

trừ (-) số năm doanh nghiệp đã giảm thuế đến hết kỳ tính thuế năm 2013, tiếp tục hưởng số 

năm áp dụng thuế suất và mức thuế suất ưu đãi cho thời gian còn lại theo hướng dẫn tại Thông 

tư này. 

- Đến hết kỳ tính thuế năm 2013, doanh nghiệp đã hết thời gian miễn thuế, giảm thuế theo các 

văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp thì không thuộc diện 

hưởng ưu đãi thuế (thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) theo hướng dẫn tại Thông 

tư này. 

2a.37 Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư 

hoặc đã thực hiện đầu tư trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 

2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công 

nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 

71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư 

mở rộng theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015. 

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31/12/2008 đang đầu tư xây dựng 

dở dang, trong năm 2009 dự án vẫn tiếp tục quá trình đầu tư xây dựng dở dang và từ năm 

2010 trở đi mới hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh 

vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) 

theo quy định tại thời điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng thì được lựa chọn hưởng ưu 

đãi đối với phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng theo quy định tại các văn bản quy phạm 

pháp luật tại thời điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng hoặc theo quy định của Luật số 

32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn 

lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015. 

2b.38 Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào khu công nghiệp trong giai đoạn năm 2009 - 

năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc 

địa bàn ưu đãi) theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, 

Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính 

thuế năm 2015. 

37 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 

38 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 
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2c.39 Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào địa bàn mà trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 chưa 

thuộc địa bàn ưu đãi thuế (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao), đến 

ngày 01 tháng 01 năm 2015 thuộc địa bàn ưu đãi thuế quy định tại Luật số 32/2013/QH13, 

Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế theo 

quy định tại Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015. 

Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư vào địa bàn ưu đãi thuế nhưng được hưởng mức ưu 

đãi thấp hơn, đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế về địa bàn được 

hưởng mức ưu đãi cao hơn quy định tại Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Luật số 

32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn 

lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.  

2d.40 Sau ngày 01 tháng 01 năm 2015 địa bàn nơi doanh nghiệp đang có dự án đầu tư được 

chuyển đổi thành địa bàn ưu đãi thuế thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian 

còn lại kể từ kỳ tính thuế khi chuyển đổi. 

2đ.41 Đối với các trường hợp chuyển đổi ưu đãi nêu tại khoản 2a, 2b, 2c Điều này đến kỳ tính 

thuế năm 2015 chưa có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được 

tính liên tục từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế. Đối với các 

trường hợp chuyển đổi ưu đãi nêu tại khoản 2a, 2b, 

2c nêu trên đến kỳ tính thuế năm 2015 chưa có thu nhập từ dự án đầu tư thì thời gian miễn 

thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư được 

hưởng ưu đãi thuế (nếu doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ 

năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm 

thứ tư dự án đầu tư phát sinh doanh thu). 

3.42 Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy 

chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào 

39 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 

40 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 
41 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 

42 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu 

nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư 

số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 

Cụm từ “Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương 

và khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh” được thay thế bởi cụm từ “Khu công nghiệp nằm trên 

địa các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không 

bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được 

thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009” theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi 2728



hoạt động, chưa phát sinh doanh thu thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo 

dự án đầu tư mới theo quy định tại Luật số 32/2013/QH13; Luật số 71/2014/QH13 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. 

Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mở rộng trước thời điểm ngày 01/01/2014 và đưa dự án 

đầu tư mở rộng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh doanh thu kể từ ngày 01/01/2014 

nếu dự án đầu tư mở rộng này thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, 

khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc 

biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I 

trực thuộc tỉnh) thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng 

thêm do đầu tư mở rộng mang lại theo hướng dẫn tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC. 

4. Thông tư này thay thế Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính. 

5. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính và các ngành 

ban hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này. 

6. Việc giải quyết những tồn tại về thuế, quyết toán thuế, miễn thuế, giảm thuế và xử lý vi 

phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp trước kỳ tính thuế năm 2014 thực hiện theo các 

quy định tương ứng hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành trước kỳ tính thuế năm 

2014. 

7. Trường hợp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có tham gia ký kết một Hiệp định 

hoặc Điều ước quốc tế mà Hiệp định hoặc Điều ước quốc tế đó có quy định về việc nộp thuế 

thu nhập doanh nghiệp khác với nội dung hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo quy 

định của Điều ước quốc tế đó. 

8.43 Doanh nghiệp còn thời gian hưởng ưu đãi thuế theo điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu nhưng bị 

ngừng ưu đãi thuế do thực hiện cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đối với hoạt 

động dệt, may từ 11/01/2007 và hoạt động khác từ 01/01/2012 thì được lựa chọn kết hợp không 

đồng thời, không đồng bộ ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế để tiếp tục được 

hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại kể từ năm 2007 đối với hoạt 

động dệt, may hoặc kể từ năm 2012 đối với hoạt động khác, tương ứng với các điều kiện ưu đãi 

thuế mà thực tế doanh nghiệp đáp ứng (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ 

xuất khẩu, do sử dụng nguyên liệu trong nước) quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về 

thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực trong thời gian từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy 

phép thành lập đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành hoặc theo quy 

định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm bị điều 

chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO. 

Trường hợp doanh nghiệp đã lựa chọn phương án chuyển đổi theo văn bản trước đây (không 

phân biệt trường hợp doanh nghiệp đã hoặc chưa được kiểm tra, thanh tra thuế), nếu thực hiện 

chuyển đổi theo hướng dẫn tại Thông tư này có lợi hơn thì doanh nghiệp được phép lựa chọn 

chuyển đổi lại theo hướng dẫn tại Thông tư này. Doanh nghiệp thực hiện khai điều chỉnh, bổ 

sung theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế và 

không bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi khai sai do điều chỉnh lại. Trường hợp 

sau khi khai điều chỉnh, bổ sung doanh nghiệp có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp 

thì được bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ thuế tiếp theo hoặc được hoàn lại số đã nộp thừa 

hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các 

Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. 
43 Khoản này được bổ sung theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 

91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định 

về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. 
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theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện điều chỉnh theo cam kết WTO đối với 

hoạt động dệt may theo các văn bản trước đây nếu bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế, tính tiền 

chậm nộp và doanh nghiệp đã thực hiện nộp tiền phạt và tiền chậm nộp thì không thực hiện 

điều chỉnh lại. 

Điều 24. Trách nhiệm thi hành 
1. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo 

nội dung Thông tư này. 

2. Doanh nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này thực hiện theo các hướng dẫn tại 

Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về 

Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết. 

 

 XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn 
 

BẢNG KÊ DANH MỤC MẪU BIỂU BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ THUẾ THU 

NHẬP DOANH NGHIỆP 

1. Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn (Mẫu số 01). 

2. Bảng kê thanh toán tiền điện, nước (Mẫu số 02). 

3. Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục (Mẫu số 03). 

4. Biên bản xác nhận tài trợ cho y tế (Mẫu số 04). 

5. Biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai (Mẫu số 05). 

6. Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết (Mẫu số 06). 

7. Biên bản xác nhận tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc 

địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (Mẫu số 07). 

8. Tờ khai thuế TNDN đối với việc bán toàn bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do tổ chức làm chủ sở hữu (Mẫu số 08). 

 Mẫu số: 01/TNDN 

(Ban hành kèm theo 

Thông tư số 78/2014/TT-

BTC của Bộ Tài chính) 
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BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN 
(Ngày..... tháng.... năm.......) 

- Tên doanh 

nghiệp:.............................................................. 

.............................................................................................. 
Mã số thuế: 

- Địa chỉ:...................................................................................................................... 

- Địa chỉ nơi tổ chức thu mua:..................................................................................... 

- Người phụ trách thu mua:......................................................................................... 

Ngày tháng 

năm mua hàng 

Người bán Hàng hóa mua vào 

Ghi 

chú 

Tên 

người 

bán 

Địa 

chỉ 

Số CMT 

nhân dân 

Tên 

mặt 

hàng 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Tổng giá 

thanh toán 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

- Tổng giá trị hàng hóa mua vào:.......................................................................... 

Ngày.... tháng.... năm 201..... 

NGƯỜI LẬP BẢNG KÊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên, đóng dấu) 

  

Ghi chú: 

- Căn cứ vào số thực tế các mặt hàng trên mà đơn vị mua của người bán không có hóa đơn, lập 

bảng kê khai theo thứ tự thời gian mua hàng, doanh nghiệp ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê, 

tổng hợp bảng kê hàng tháng. Hàng hóa mua vào lập theo bảng kê này được căn cứ vào chứng 

từ mua bán giữa người bán và người mua lập trong đó ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng 

mua, ngày, tháng mua, địa chỉ, số CMTND của người bán và ký nhận của bên bán và bên mua. 

- Đối với doanh nghiệp có tổ chức các trạm nơi thu mua ở nhiều nơi thì từng trạm thu mua phải 

lập từng bảng kê riêng. Doanh nghiệp lập bảng kê tổng hợp chung của các trạm. 

 

 Mẫu số: 02/TNDN 

(Ban hành kèm theo 

Thông tư số 78/2014/TT-

BTC của Bộ Tài chính) 

BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC44 (được bãi bỏ) 

 Mẫu số: 03/TNDN 

(Ban hành kèm theo 

Thông tư số 78/2014/TT-

BTC của Bộ Tài chính) 

 

  

44 Mẫu biểu này được bãi bỏ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh 

nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 

151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015. 
2731



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO GIÁO DỤC 

Chúng tôi gồm có: 
Tên doanh nghiệp [đơn vị tài trợ]: 

Địa chỉ:  Số điện thoại:  

Mã số thuế: 

Tên cơ sở giáo dục/Học sinh, sinh viên/Cơ quan, tổ chức (đơn vị nhận tài trợ): 

Địa chỉ:  Số điện thoại:  

Mã số thuế (nếu có): 

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [cơ sở giáo dục, học sinh, sinh viên] nhằm 

mục đích: 

- Tài trợ cho trường học □ 

- Tài trợ thiết bị phục vụ việc giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học □ 

- Tài trợ học bổng □ 

- Tổ chức cuộc thi..... □ 

Với tổng giá trị của khoản tài trợ là......................................................................  

Bằng tiền:..............................................................................................................  

Hiện vật:............................... quy ra trị giá VND:................................................  

Giấy tờ có giá........................ quy ra trị giá VND.................................................  

(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ ). 

[Tên cơ sở giáo dục; tên học sinh, sinh viên; cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ] 

cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người 

nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Biên bản này được lập vào hồi... tại.............. ngày... tháng... năm.... và được lập thành....... bản 

như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. 

 

BÊN NHẬN TÀI TRỢ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ 
(Ký tên, đóng dấu) 

  

 Mẫu số: 04/TNDN 

(Ban hành kèm theo 

Thông tư số 78/2014/TT-

BTC của Bộ Tài chính) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO Y TẾ 

Chúng tôi gồm có: 
Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ): 

Địa chỉ:   Số điện thoại:  

Mã số thuế: 

Tên cơ sở y tế /đơn vị nhận tài trợ: 

Địa chỉ:  Số điện thoại:  

Mã số thuế (nếu có): 

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [cơ sở y tế/ đơn vị nhận tài trợ]: 

- Tài trợ cho cơ sở y tế □ 

- Tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc □ 

- Tài trợ bằng tiền □ 

Với tổng giá trị của khoản tài trợ là......................................................................  

Bằng tiền:..............................................................................................................  

Hiện vật:.......................................... quy ra trị giá VND:.....................................  

Giấy tờ có giá.................................. quy ra trị giá VND.......................................  

(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ). 

[Tên cơ sở y tế/đơn vị nhận tài trợ] cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường 

hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

Biên bản này được lập vào hồi... tại..... ngày... tháng... năm.... và được lập thành..... bản như 

nhau, mỗi bên giữ 01 bản. 

 

BÊN NHẬN TÀI TRỢ GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 
   

 Mẫu số: 05/TNDN 

(Ban hành kèm theo 

Thông tư số 78/2014/TT-

BTC của Bộ Tài chính) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI 

Chúng tôi gồm có: 
Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ): 

Địa chỉ:  Số điện thoại:  

Mã số thuế: 

Bên nhận tài trợ [Tên đơn vị nhận tài trợ hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ]: 

Địa chỉ:  Số điện thoại:  

Mã số thuế (nếu có): 

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [đơn vị nhận tài trợ] để khắc phục hậu quả 

thiên tai:................................................................................................. 

Với tổng giá trị của khoản tài trợ là......................................................................  

Bằng tiền:..............................................................................................................  

Hiện vật:.................................... quy ra trị giá VND:...........................................  

Giấy tờ có giá............................ quy ra trị giá VND.............................................  

(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ). 

[Tên đơn vị nhận tài trợ] cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử 

dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Biên bản này được lập vào hồi... tại......... ngày... tháng... năm.... và được lập thành..... bản như 

nhau, mỗi bên giữ 01 bản. 

 

BÊN NHẬN TÀI TRỢ 
(Ký tên, đóng dấu) 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên, đóng dấu) 

  

 Mẫu số: 06/TNDN 

(Ban hành kèm theo 

Thông tư số 78/2014/TT-

BTC của Bộ Tài chính) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA, NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT 

Chúng tôi gồm có: 
Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ): 

Địa chỉ:   Số điện thoại:  

Mã số thuế: 

Bên nhận tài trợ: [Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ] 

Địa chỉ:   Số điện thoại: 

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [cá nhân, tổ chức] để xây nhà tình nghĩa/ xây 

nhà đại đoàn kết. 

Với tổng giá trị của khoản tài trợ là......................................................................  

Bằng tiền:..............................................................................................................  

Hiện vật:..................................... quy ra trị giá VND:..........................................  

Giấy tờ có giá............................. quy ra trị giá VND...........................................  

(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ ). 

[Tên cá nhân hưởng tài trợ hoặc tổ chức có chức năng huy động tài trợ] cam kết sử dụng đúng 

mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới 

đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Biên bản này được lập vào hồi... tại................... ngày... tháng... năm.... và được lập thành....... 

bản như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. 

 

BÊN NHẬN TÀI TRỢ 
(Ký tên, đóng dấu) 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 Mẫu số: 07/TNDN 

(Ban hành kèm theo 

Thông tư số 78/2014/TT-

BTC của Bộ Tài chính) 

 

  

2735



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ THEO CHƯƠNG TRÌNH NHÀ NƯỚC DÀNH CHO 

CÁC ĐỊA PHƯƠNG THUỘC ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẶC BIỆT 

KHÓ KHĂN 

Chúng tôi gồm có: 
Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ): 

Địa chỉ:  Số điện thoại:  

Mã số thuế: 

Bên nhận tài trợ: [Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ] 

Địa chỉ:  Số điện thoại: 

Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [cá nhân, tổ chức] theo chương trình Nhà nước 

dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 

Với tổng giá trị của khoản tài trợ là......................................................................  

Bằng tiền:..............................................................................................................  

Hiện vật:............................................ quy ra trị giá VND:...................................  

Giấy tờ có giá.................................... quy ra trị giá VND.....................................  

(kèm theo các chứng từ liên quan khác của khoản tài trợ). 

[Tên cá nhân hưởng tài trợ hoặc tổ chức có chức năng huy động tài trợ] cam kết sử dụng đúng 

mục đích của khoản tài trợ. Trường hợp sử dụng sai mục đích, người nhận tài trợ ký tên dưới 

đây xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Biên bản này được lập vào hồi.... tại ngày...... tháng... năm.... và được lập thành......... bản như 

nhau, mỗi bên giữ 01 bản. 

 

BÊN NHẬN TÀI TRỢ 
(Ký tên, đóng dấu) 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 Mẫu số: 08/TNDN 

(Ban hành kèm theo 

Thông tư số 78/2014/TT-

BTC của Bộ Tài chính) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động bán toàn bộ Công ty 

TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn 

với bất động sản) 

[01] Kỳ tính thuế: □ Từng lần phát sinh: Ngày............ tháng......... năm.........  

[02] Lần đầu □  [03] Bổ sung lần thứ: □ 

1. Bên chuyển nhượng: 
[04] Tên người nộp thuế........................................................................................................  

[05] Mã số 

thuế:  

[06] Địa chỉ trụ sở:.................................................................................................................  

[07] Quận/huyện:.................................. [08] tỉnh/thành phố:................................................  

[09] Điện thoại:..................................... [10] Fax:............................. [11] Email:................. 

2. Bên nhận chuyển nhượng: 
[12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng:...................................................................  

[13] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân): 

 
[14] Địa chỉ:...........................................................................................................................  

[15] Hợp đồng chuyển nhượng: Số:.... ngày.... tháng.... năm có công chứng hoặc chứng thực tại 

UBND phường (xã) xác nhận ngày... tháng... năm.... (nếu có). 

[16] Tên Đại lý thuế (nếu có):.................................................................................. 

[17] Mã số thuế: 
 

[18] Địa chỉ:...........................................................................................................................  

[19] Quận/huyện:......................................... [20] tỉnh/thành phố:.........................................  

[21] Điện thoại:............................................ [22] Fax:...................... [23] Email:.................  

[24] Hợp đồng đại lý: số.............................. ngày................................................................. 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu 
Mã chỉ 

tiêu 
Số tiền 

(1) (2) (3) (4) 

1 
Doanh thu của hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với 

chuyển nhượng bất động sản 
[25]  

2 
Chi phí của hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với 

chuyển nhượng bất động sản 
[26]  

 Trong đó:   

2.1 - Giá vốn của đất chuyển nhượng [27]  

2.2 - Chi phí đền bù thiệt hại về đất [28]  

2.3 - Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu [29]  

2.4 - Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng [30]  

2.5 - Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng [31]  

2.6 
- Chi phí khác (bao gồm cả giá mua của phần vốn chuyển 

nhượng) 
[32]  

3 Thu nhập từ hoạt động bán toàn bộ Công ty có gắn với [33]  2737



chuyển nhượng bất động sản ([33] = [25]-[26]) 

4 
Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được chuyển 

kỳ này 
[34]  

5 

Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ hoạt 

động bán toàn bộ Công ty có gắn với chuyển nhượng bất 

động sản ([35] = [33]-[34]) 

[35]  

6 Thuế suất thuế TNDN (22%) [36]  

7 Thuế TNDN phải nộp ([37] = [35] x [36]) [37]  

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê 

khai./. 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ  

Họ và tên:..................................  

Chứng chỉ hành nghề số............ 

......., ngày.... tháng.... năm.... 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI 

NỘP THUẾ 
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu 

có)) 
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BỘ TÀI CHÍNH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Số: 10/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018 

NGHỊ ĐỊNH1 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ 

TRỊ GIA TĂNG 

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

1. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung

một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 

và riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ 

năm 2014; 

2. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết

thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

3. Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị 

gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 

năm 2016. 

4. Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế

quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị 

định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 

năm 2017. 

5. Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung

một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 

12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 

02 năm 2018. 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 

2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

thuế giá trị gia tăng2, 

Chương 1 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia 

tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng về người nộp thuế, đối 

tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế, hoàn 

thuế và nơi nộp thuế. 

Điều 2. Người nộp thuế 
1. Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng 

hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập khẩu). 
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2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ (kể cả trường hợp mua dịch 

vụ gắn với hàng hóa) của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân 

ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân mua dịch vụ là người 

nộp thuế, trừ trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng quy định tại Điểm b 

Khoản 3 Điều này. 

Quy định về cơ sở thường trú và cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Khoản này 

thực hiện theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật thuế thu nhập 

cá nhân. 

3. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng: 

a) Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển 

nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác. 

b) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài 

không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại 

Việt Nam, bao gồm các trường hợp: Sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị (bao gồm 

cả vật tư, phụ tùng thay thế); quảng cáo, tiếp thị; xúc tiến đầu tư và thương mại; môi giới bán 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ; đào tạo; chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế giữa Việt 

Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam. 

c) Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng bán tài 

sản. 

d) Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã. 

đ) Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ 

qua sơ chế thông thường được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp quy định tại 

Khoản 1 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng. 

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể quy định tại các Khoản 2 và 3 Điều này. 

Điều 3. Đối tượng không chịu thuế 
Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 5 Luật thuế giá trị 

gia tăng, khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và 

khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu 

thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế3. 

1.4 Đối với các sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa 

đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia 

tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế qua sơ chế thông thường là sản phẩm 

mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình 

thức bảo quản thông thường khác. 

1b.5 Phân bón; thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm 

các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột 

cá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi 

khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang). 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các loại 

thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác và các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi 

thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Khoản này. 

1c.6 Tàu đánh bắt xa bờ; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp 

gồm: Máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phẳng đồng 

ruộng; máy gieo hạt; máy cấy; máy trồng mía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy 

vun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch 

lúa, ngô, mía, cà phê, bông; máy thu hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máy hái chè; máy tuốt 

đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà 

phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nông sản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, điều...), 
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thủy sản; máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu 

hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vắt sữa và các loại máy chuyên dùng khác. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các loại 

máy chuyên dùng khác dùng cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị 

gia tăng theo quy định tại Khoản này. 

2. Một số dịch vụ quy định tại Khoản 8 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 1 Điều 1 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng được quy định như sau: 

a)7 Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức: 

- Cho vay; 

- Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; 

- Bảo lãnh; 

- Cho thuê tài chính; 

- Phát hành thẻ tín dụng; 

- Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế; 

- Bán tài sản bảo đảm tiền vay, bao gồm cả trường hợp bên đi vay vốn tự bán tài sản bảo đảm 

theo ủy quyền của bên cho vay để trả nợ khoản vay có bảo đảm. Trường hợp người có tài sản 

bảo đảm không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng để xử lý tài 

sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật thì không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng; 

- Cung cấp thông tin tín dụng theo quy định của Luật Ngân hàng nhà nước; 

- Hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật. 

b) Dịch vụ cho vay của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng; 

c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh 

phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư 

chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch 

vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, 

dịch vụ liên quan đến chứng khoán đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán 

và hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán. 

d) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư, 

kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh, chuyển 

nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn 

khác theo quy định của pháp luật. 

đ) Bán nợ. 

e) Kinh doanh ngoại tệ. 

g) Bán tài sản bảo đảm của khoản nợ của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do 

Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam. 

3.8 Dịch vụ khám, chữa bệnh quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế bao gồm cả vận 

chuyển, xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh. 

Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý 

thuế bao gồm cả chăm sóc về y tế, dinh dưỡng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giải 

trí, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho người cao tuổi, người khuyết tật. 

4. Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; 

dịch vụ tang lễ. 

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Khoản 

này. 

5. Đối với hoạt động duy tu, sửa chữa, xây dựng các công trình quy định tại Khoản 12 Điều 5 

Luật thuế giá trị gia tăng nếu có sử dụng nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn đóng góp của nhân 
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dân (bao gồm cả vốn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân), vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn 

vốn khác không vượt quá 50% tổng số vốn sử dụng cho công trình thì đối tượng không chịu 

thuế là toàn bộ giá trị công trình. 

Đối tượng chính sách xã hội bao gồm: Người có công theo quy định của pháp luật về người có 

công; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước; người thuộc hộ nghèo, 

cận nghèo và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

6.9 Vận chuyển hành khách công cộng quy định tại khoản 16 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng 

gồm vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện (bao gồm cả tàu điện) theo các 

tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của pháp luật 

về giao thông. 

7. Tàu bay quy định tại Khoản 17 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng bao gồm cả động cơ tàu bay. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan ban hành Danh mục máy móc, 

thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở phân biệt với loại 

trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ; Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận 

tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại 

trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát 

triển mỏ dầu, khí đốt; Danh mục tàu bay, dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước đã sản xuất 

được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu tạo tài sản cố 

định của doanh nghiệp, thuê của nước ngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, để cho thuê và 

cho thuê lại. 

8. Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh quy định tại Khoản 18 Điều 5 Luật 

thuế giá trị gia tăng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, thống nhất với Bộ Tài chính quy 

định cụ thể. 

9. Hàng hóa nhập khẩu quy định tại Khoản 19 Điều 5 của Luật thuế giá trị gia tăng được quy 

định cụ thể như sau: 

a) Đối với hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại nhập khẩu phải được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Đối với quà tặng cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ 

trang nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng. 

c) Định mức hàng hóa nhập khẩu là quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam thực hiện theo 

quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng. 

d) Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang 

theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế. 

đ) Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân 

đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. 

10. Trường hợp chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại 

Khoản 21 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng mà có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì 

đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ 

chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế giá trị gia tăng được 

tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với 

máy móc, thiết bị. 

11.10 Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm 

khác. 

Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, 

khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% 

giá thành sản xuất sản phẩm trở lên trừ các trường hợp sau: 
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- Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh trực tiếp 

khai thác và chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản 

phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu (quy trình chế biến khép kín 

hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng công đoạn) thì sản phẩm xuất khẩu 

này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% nếu đáp ứng được các điều kiện 

theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng. 

- Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh mua về chế 

biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó 

lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu (quy trình chế biến khép kín hoặc thành lập phân 

xưởng, nhà máy chế biến theo từng công đoạn) thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp 

dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm 

c khoản 2 Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng. 

- Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là tài nguyên, khoáng sản 

(tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác) do cơ sở kinh doanh mua về chế 

biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu thì sản phẩm xuất khẩu này 

thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% nếu đáp ứng được các điều kiện 

theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng. 

Tài nguyên, khoáng sản quy định tại khoản 23 Điều 5 của Luật thuế giá trị gia tăng là tài 

nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không 

kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than. 

Trị giá tài nguyên, khoáng sản đưa vào chế biến được xác định như sau: Đối với tài nguyên, 

khoáng sản trực tiếp khai thác là chi phí trực tiếp, gián tiếp khai thác ra tài nguyên, khoáng 

sản không bao gồm chi phí vận chuyển tài nguyên, khoáng sản từ nơi khai thác đến nơi chế 

biến; đối với tài nguyên, khoáng sản mua để chế biến tiếp là giá thực tế mua không bao gồm 

chi phí vận chuyển tài nguyên, khoáng sản từ nơi mua đến nơi chế biến. 

Chi phí năng lượng gồm: Nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng. 

Tỷ lệ trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm 

được xác định căn cứ vào quyết toán năm trước và tỷ lệ này được áp dụng ổn định trong năm 

xuất khẩu. Trường hợp năm đầu tiên xuất khẩu sản phẩm thì tỷ lệ trị giá tài nguyên, khoáng 

sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm được xác định theo phương án đầu 

tư và tỷ lệ này được áp dụng ổn định trong năm xuất khẩu; trường hợp không có phương án 

đầu tư thì tỷ lệ trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản 

phẩm được xác định theo thực tế của sản phẩm xuất khẩu. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc xác định tài 

nguyên, khoáng sản khai thác chưa được chế biến thành sản phẩm khác quy định tại khoản 

này. 

12. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm 

triệu đồng trở xuống. 

Bộ Tài chính hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu từ một trăm triệu đồng trở 

xuống không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Khoản này. 

Chương 2 

CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ 

Điều 4. Giá tính thuế 
Giá tính thuế thực hiện theo quy định tại Điều 7 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 2 Điều 1 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. 

1. Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế giá 

trị gia tăng; đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ 

đặc biệt nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường là 

giá bán đã có thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa chịu 
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thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế 

bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng. 

Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), 

cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và cộng (+) với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). 

Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu. 

Đối với trường hợp mùa dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định này giá tính thuế là giá 

thanh toán ghi trong hợp đồng mua dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng. 

2. Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho là giá tính thuế 

giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm trao đổi, tiêu 

dùng nội bộ, biếu, tặng, cho. Riêng biếu, tặng giấy mời (không thu tiền) xem các cuộc biểu 

diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thì người đẹp và người mẫu, thi đấu thể thao do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật thì giá tính thuế được xác định 

bằng không (0). 

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá 

tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 

nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp 

thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho. 

Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ quy định tại Khoản này là hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh 

doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng, không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng 

để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của cơ sở. 

3. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển 

nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng. 

a)11 Giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng được quy định cụ thể như sau: 

- Trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất 

được trừ để tính thuế giá trị gia tăng bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước 

(không kể tiền sử dụng đất được miễn, giảm) và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo 

quy định của pháp luật; 

- Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá 

đất trúng đấu giá; 

- Trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để 

tính thuế giá trị gia tăng là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước (không bao gồm tiền 

thuê đất được miễn, giảm) và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; 

- Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá 

nhân thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất tại thời điểm nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có); cơ sở kinh doanh không 

được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị 

quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế giá trị gia tăng. Nếu giá đất được trừ không bao 

gồm giá trị cơ sở hạ tầng thì cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu 

vào của cơ sở hạ tầng chưa tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế giá 

trị gia tăng. Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá 

đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân thì 

giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá ghi trong hợp đồng góp vốn. Trường hợp 

giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp hơn giá đất nhận góp vốn thì chỉ được trừ giá đất 

theo giá chuyển nhượng; 

- Trường hợp cơ sở kinh doanh bất động sản thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao 

(BT) thanh toán bằng giá trị quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng 

là giá tại thời điểm ký hợp đồng BT theo quy định của pháp luật; nếu tại thời điểm ký hợp đồng 
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BT chưa xác định được giá thì giá đất được trừ là giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định để thanh toán công trình. 

b) Trường hợp xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc 

cho thuê, giá tính thuế giá trị gia tăng là số tiền thu được theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến 

độ thu tiền ghi trong hợp đồng trừ (-) giá đất được trừ tương ứng với tỷ lệ % số tiền thu được 

trên tổng giá trị hợp đồng. 

4. Khai, tính và nộp thuế giá trị gia tăng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam12: 

a) Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy 

định của pháp luật về thuế. 

b) Việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện thuộc Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam được thực hiện như sau: 

- Các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và hạch toán phụ 

thuộc Tổng công ty phát điện thực hiện khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu 

trừ thuế đối với hoạt động sản xuất điện tại địa phương nơi đóng trụ sở công ty. 

- Số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất điện được xác định như sau: 

Số thuế GTGT phải nộp 

của hoạt động sản xuất 

điện 

= Số thuế GTGT đầu ra - 
Số thuế GTGT đầu vào được 

khấu trừ 

- Số thuế GTGT đầu ra được xác định như sau: 

Số thuế GTGT đầu ra = 
Sản lượng 

điện 
x Giá tính thuế x 

Thuế suất thế GTGT  

(10%) 

Trong đó: 

Sản lượng điện là sản lượng giao nhận theo đồng hồ đo đếm điện có xác nhận giữa công ty sản 

xuất điện với Công ty truyền tải điện và công ty mua bán điện. 

Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với điện của các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện là giá bán 

điện cho khách hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện. Trường hợp các công ty 

sản xuất điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và hạch toán phụ thuộc các 

Tổng công ty phát điện không trực tiếp bán điện cho khách hàng thì giá tính thuế giá trị gia 

tăng được xác định như sau: 

Giá tính thuế đối với điện của các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc là giá bán điện cho 

công ty mẹ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm để áp 

dụng thống nhất nhưng không thấp hơn chi phí sản xuất điện bình quân năm trước liền kề 

(không bao gồm chi phí lãi vay và chênh lệch tỷ giá) của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ 

thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc Tổng 

công ty phát điện. 

Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với công ty nhiệt điện là giá bán cho công ty mẹ do Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm để áp dụng thống nhất nhưng 

không thấp hơn giá mua điện bình quân năm trước liền kề của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

- Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ là tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa 

đơn mua hàng hóa, dịch vụ đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế theo quy định của Luật thuế 

giá trị gia tăng. 

5. Đối với dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược, là số tiền 

thu từ hoạt động này đã bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả thưởng cho khách. 

6. Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật 

thuế giá trị gia tăng và Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị 

gia tăng bao gồm cả phụ thu, phụ phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng. 

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể giá tính thuế quy định tại Điều này. 
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Điều 5. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng 
1. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở 

hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa 

thu được tiền. 

2. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung 

ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền 

hay chưa thu được tiền. 

3. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với một số 

trường hợp đặc thù. 

Điều 6. Thuế suất 
Thuế suất thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng và 

Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. 

1. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế, hàng hóa, 

dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng 

và Khoản 1 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng khi xuất 

khẩu, trừ các hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điểm đ Khoản này. 

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở 

nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung 

cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật. 

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm: Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, bán vào khu phi 

thuế quan; công trình xây dựng, lắp đặt ở nước ngoài, trong khu phi thuế quan; hàng hóa bán 

mà điểm giao, nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam; phụ tùng, vật tư thay thế để sửa chữa, bảo 

dưỡng phương tiện, máy móc thiết bị cho bên nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; xuất 

khẩu tại chỗ và các trường hợp khác được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật; 

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước 

ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, tiêu dùng trong khu phi 

thuế quan. 

Trường hợp cung cấp dịch vụ mà hoạt động cung cấp vừa diễn ra tại Việt Nam, vừa diễn ra ở 

ngoài Việt Nam nhưng hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa hai người nộp thuế tại Việt Nam 

hoặc có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với phần giá trị dịch vụ 

thực hiện ở ngoài Việt Nam, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng hóa nhập 

khẩu được áp dụng thuế suất 0% trên toàn bộ giá trị hợp đồng. Trường hợp, hợp đồng không 

xác định riêng phần giá trị dịch vụ thực hiện tại Việt Nam thì giá tính thuế được xác định theo 

tỷ lệ (%) chi phí phát sinh tại Việt Nam trên tổng chi phí. 

Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ. 

Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và các 

trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

c) Vận tải quốc tế quy định tại khoản này bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hóa theo 

chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi 

và đến ở nước ngoài. Trường hợp, hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng vận tải nội địa 

thì vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa. 

d) Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu quy định tại các Điểm a, b Khoản này được áp dụng thuế suất 

0% phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 9 Nghị định này và một số 

trường hợp hàng hóa, dịch vụ được áp dụng mức thuế suất 0% theo điều kiện do Bộ Tài chính 

quy định. 

đ)13 Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% gồm: 

- Chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; 

- Dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài; 
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- Dịch vụ cấp tín dụng ra nước ngoài; 

- Chuyển nhượng vốn ra nước ngoài; 

- Đầu tư chứng khoán ra nước ngoài; 

- Dịch vụ tài chính phái sinh; 

- Dịch vụ bưu chính, viễn thông; 

- Sản phẩm xuất khẩu quy định tại khoản 11 Điều 3 Nghị định này; 

- Hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan; 

- Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu. 

e) Bộ Tài chính quy định cụ thể một số trường hợp hàng hóa, dịch vụ khác cung ứng cho tổ 

chức, cá nhân ở nước ngoài được áp dụng thuế suất 0% và hàng hóa, dịch vụ cung ứng cho tổ 

chức, cá nhân nước ngoài nhưng tiêu dùng ở Việt Nam không được áp dụng mức thuế suất 0%. 

2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật thuế 

giá trị gia tăng và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia 

tăng. Một số trường hợp áp dụng mức thuế suất 5% được quy định cụ thể như sau: 

a) Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá 

trị gia tăng không bao gồm các loại nước uống đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khát 

khác thuộc diện áp dụng mức thuế suất 10%. 

b)14 Các sản phẩm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng bao gồm: 

- Quặng để sản xuất phân bón là các quặng làm nguyên liệu để sản xuất phân bón; 

- Thuốc phòng trừ sâu bệnh bao gồm thuốc bảo vệ thực vật và các loại thuốc phòng trừ sâu 

bệnh khác; 

- Các chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng. 

c) (được bãi bỏ)15 
d) Dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia 

tăng gồm: Phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, xay sát, bảo quản lạnh, ướp muối và các hình 

thức bảo quản thông thường khác; 

đ) Thực phẩm tươi sống quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng gồm các 

loại thực phẩm chưa được làm chín hoặc chế biến thành các sản phẩm khác. 

Lâm sản chưa qua chế biến quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng bao 

gồm các sản phẩm rừng tự nhiên khai thác thuộc nhóm: Song, mây, tre, nứa, nấm, mộc nhĩ; rễ, 

lá, hoa, cây làm thuốc, nhựa cây và các loại lâm sản khác. 

e) Sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh 

quy định tại Điểm 1, Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng. 

g) Nhà ở xã hội quy định tại Điểm q Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 3 Điều 

1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ 

chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, 

về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được 

thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

Điều 7. Phương pháp khấu trừ thuế 
Phương pháp khấu trừ thuế thực hiện theo quy định tại Điều 10 Luật thuế giá trị gia tăng và 

Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. 

1. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp tính theo phương pháp khấu trừ bằng số thuế giá trị gia tăng 

đầu ra trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. 

2. Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra 

ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. 

Thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ 

chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đó. 
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Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị 

gia tăng đầu ra được xác định bằng giá thanh toán trừ (-) giá tính thuế xác định theo quy định 

tại Điểm k Khoản 1 Điều 7 Luật thuế giá trị gia tăng. 

3. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ được xác định căn cứ vào: 

a) Số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ; chứng từ nộp 

thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu hoặc nộp thuế đối với trường hợp mua dịch vụ quy 

định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định này. 

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán đã bao gồm thuế 

giá trị gia tăng thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ xác định bằng giá thanh toán 

trừ (-) giá tính thuế quy định tại Điểm k Khoản 1 Điều 7 Luật thuế giá trị gia tăng. 

b) Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 

Nghị định này. 

4. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với: 

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên từ bán hàng 

hóa, cung ứng dịch vụ và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của 

pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp 

tính trực tiếp quy định tại Điều 8 Nghị định này. 

Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là hai năm liên tục. 

Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính doanh thu làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế 

giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế 

quy định tại Điểm này. 

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế gồm: 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng 

dịch vụ dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo 

quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ; 

- Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế 

giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ; 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy 

móc, thiết bị, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng 

nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; 

- Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra. 

c) Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, 

thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam 

kê khai khấu trừ nộp thay. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở kinh 

doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá 

trị gia tăng quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này. 

5. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể quy định tại Điều này. 

Điều 8. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng 
Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 11 Luật thuế 

giá trị gia tăng và Khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia 

tăng. 

1. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá 

trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% áp dụng đối với hoạt động mua, bán, 

chế tác vàng bạc, đá quý. 

Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý 

bán ra trừ (-) giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng. 
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Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra là giá thực tế bán ghi trên hóa đơn bán vàng, bạc, 

đá quý, bao gồm cả tiền công chế tác (nếu có), thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu, phí 

thu thêm mà bên bán được hưởng. 

Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào được xác định bằng giá trị vàng, bạc, đá quý 

mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế giá trị gia tăng dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá 

quý bán ra tương ứng. 

Trường hợp trong kỳ tính thuế phát sinh giá trị gia tăng âm (-) của vàng, bạc, đá quý thì được 

tính bù trừ vào giá trị gia tăng dương (+) của vàng, bạc, đá quý. Trường hợp không có phát sinh 

giá trị gia tăng dương (+) hoặc giá trị gia tăng dương (+) không đủ bù trừ giá trị gia tăng âm (-) 

thì được kết chuyển để trừ vào giá trị gia tăng của kỳ sau trong năm. Kết thúc năm dương lịch, 

giá trị gia tăng âm (-) không được kết chuyển tiếp sang năm sau. 

2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ 

lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau: 

a) Đối tượng áp dụng: 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh 

thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy 

định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định này; 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện quy định tại 

Khoản 4 Điều 7 Nghị định này; 

- Hộ, cá nhân kinh doanh; 

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư và các tổ chức 

khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy 

định của pháp luật, trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến 

hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí quy định tại Điểm c Khoản 4 

Điều 7 Nghị định này. 

- Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ quy định 

tại Điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định này. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở kinh 

doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá 

trị gia tăng quy định tại Khoản 1 Điều này. 

b) Tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như 

sau: 

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%; 

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%; 

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%; 

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%. 

c) Doanh thu để tính thuế giá trị gia tăng là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn 

bán hàng, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh 

doanh được hưởng. 

3. Hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ 

kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì nộp thuế giá trị gia tăng theo 

phương pháp khoán thuế quy định tại Điều 38 Luật quản lý thuế. 

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng quy định tại 

Điều này. 

Chương 3 

KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ 

Điều 9. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 
Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Luật thuế giá trị 

gia tăng và Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. 
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1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ 

thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau: 

a) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào 

không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất và thuế giá trị gia 

tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ hình thành tài sản cố định là nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, 

phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động trong khu vực 

sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp. 

b)16 Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng 

thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu 

trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị 

gia tăng đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng 

được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ % giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ 

chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan hướng dẫn việc xác định tổng doanh thu 

hàng hóa, dịch vụ bán ra làm cơ sở xác định tỷ lệ khấu trừ thuế giá trị gia tăng quy định tại 

Khoản này phù hợp từng lĩnh vực. 

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung có sử dụng 

sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng qua các khâu để sản xuất mặt hàng 

chịu thuế giá trị gia tăng thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của các khâu được khấu trừ toàn 

bộ. 

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh có dự án đầu tư thực hiện đầu tư theo nhiều giai đoạn, bao 

gồm cả cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập, có phương án sản xuất, kinh doanh tổ chức 

sản xuất khép kín, hạch toán tập trung và sử dụng sản phẩm thuộc đối tượng không chịu thuế 

giá trị gia tăng để sản xuất ra mặt hàng chịu thuế giá trị gia tăng nhưng trong giai đoạn đầu tư 

xây dựng cơ bản có cung cấp hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng thì số thuế giá 

trị gia tăng đầu vào trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định được khấu trừ toàn 

bộ. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ không hình thành tài sản cố định 

được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh số 

hàng hóa, dịch vụ bán ra. 

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh có dự án đầu tư, bao gồm cả cơ sở sản xuất, kinh doanh 

mới thành lập, vừa đầu tư vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị 

gia tăng, vừa đầu tư vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì số 

thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản được 

tạm khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng so 

với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra theo phương án sản xuất, kinh doanh của cơ 

sở kinh doanh, số thuế tạm khấu trừ được điều chỉnh theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hàng 

hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra 

trong ba năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu. 

Bộ Tài chính hướng dẫn xác định tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá 

trị gia tăng so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra và việc tạm khấu trừ, điều 

chỉnh đối với số thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định tại Điểm này. 

c)17 Thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế giá trị gia 

tăng đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này, trong các trường hợp 

sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ 

theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành: Tài 

sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản 

cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, 
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bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo; tàu bay 

dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành 

khách, kinh doanh du lịch, khách sạn. 

Đối với tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ: ô tô sử dụng cho kinh 

doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu 

và lái thử cho kinh doanh ô tô) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số thuế giá trị gia tăng đầu 

vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ. 

d) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng thì không được khấu trừ, trừ trường hợp quy định 

tại Điểm đ và Điểm e khoản này. 

đ) Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh mua vào để sản xuất kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ 

nhân đạo, viện trợ không hoàn lại quy định tại Khoản 19 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng được 

khấu trừ toàn bộ. 

e) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm 

dò, phát triển mỏ dầu khí được khấu trừ toàn bộ. 

g) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định 

số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng 

đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan 

thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. 

h) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ không tính thuế giá trị gia tăng quy định tại các Điểm a, d và đ Khoản 3 Điều 2 

Nghị định này được khấu trừ toàn bộ. 

i) Đối với số thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch 

toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố 

định, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi 

triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

i1)18 Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định, phục vụ cho sản 

xuất: Phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh 

bắt xa bờ, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước 

không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu 

nhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào 

phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc 

diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 10 Nghị định này. 

k) Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia 

tăng khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia 

tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu tiên kê khai, nộp thuế theo phương 

pháp khấu trừ thuế. 

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi chuyển sang 

nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng được tính số thuế giá trị gia tăng 

của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ 

thuế mà chưa khấu trừ hết vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; thu nhập 

doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời 

gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn theo quy định tại Điều 10 Nghị định 

này và các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi 

hành. 

l) Bộ Tài chính quy định cụ thể một số trường hợp cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ 

thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức, cá 

nhân khác mà hóa đơn mang tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền. 
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2. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào: 

a) Có hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia 

tăng hàng hóa ở khâu nhập khẩu, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp mua 

dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định này. 

b)19 Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, nhập 

khẩu, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào, nhập khẩu từng lần có giá trị 

dưới 20 triệu đồng. 

Đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, cơ sở kinh 

doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh 

toán không dùng tiền mặt của hàng hóa dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ 

thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do 

chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ 

thuế giá trị gia tăng đầu vào. 

Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào 

với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra cũng được coi là thanh toán không dùng tiền mặt; trường 

hợp sau khi bù trừ mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng 

trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán không dùng tiền 

mặt. 

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng, nhưng 

mua nhiều lần trong cùng ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ 

thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

c) Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% ngoài các điều kiện quy 

định tại Điểm a và Điểm b Khoản này còn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

- Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu hoặc ủy thác gia công hàng hóa xuất khẩu, 

hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan; 

- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không dùng tiền mặt và các chứng 

từ khác theo quy định của pháp luật; đối với hàng hóa xuất khẩu phải có tờ khai hải quan. 

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được thanh toán dưới hình thức bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất 

khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, trả nợ thay Nhà nước thì cũng được coi là thanh toán 

không dùng tiền mặt. 

Các trường hợp: Bên mua nước ngoài mất khả năng thanh toán do lâm vào tình trạng phá sản; 

hàng hóa xuất khẩu không đảm bảo chất lượng phải tiêu hủy ngay tại cửa khẩu nước nhập và 

hàng hóa xuất khẩu bị tổn thất do nguyên nhân khách quan trong quá trình vận chuyển ngoài 

biên giới Việt Nam, phải có chứng từ, giấy tờ xác nhận của bên thứ ba thay thế cho chứng từ 

thanh toán không dùng tiền mặt thì cũng được coi là chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện đối với một số trường hợp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ 

đặc thù được áp dụng thuế suất 0% và hồ sơ, chứng từ thay thế cho chứng từ thanh toán không 

dùng tiền mặt. 

Điều 10. Hoàn thuế giá trị gia tăng20 
1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế 

giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo 

tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. 

2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau: 

a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế 

giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu 

khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên 

thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, 

trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế 
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của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn 

thuế giá trị gia tăng. 

Trường hợp dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì cơ quan thuế có thể sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán để quyết định việc hoàn thuế giá trị gia tăng và phải chịu trách nhiệm về quyết định của 

mình. 

b) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương 

pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong 

giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì số 

thuế giá trị gia tăng đầu vào bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản 

xuất kinh doanh tại trụ sở chính, sau khi bù trừ nếu số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch 

vụ mua vào sử dụng cho đầu tư còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia 

tăng cho dự án đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Cơ sở kinh doanh phải 

kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng đối với dự án đầu tư. 

c) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa 

được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường 

hợp: 

- Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ 

các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 

Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế là dự án đầu tư của 

cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng cơ sở kinh doanh chưa 

được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa được cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa có 

văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có 

điều kiện mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định 

của pháp luật về đầu tư. 

Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không bảo 

đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế là dự án 

đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng trong quá 

trình hoạt động cơ sở kinh doanh bị thu hồi giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện; bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện; bị thu hồi văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đầu tư 

kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc trong quá trình hoạt động cơ sở 

kinh doanh không đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy 

định của pháp luật về đầu tư thì thời điểm không hoàn thuế giá trị gia tăng được tính từ thời 

điểm cơ sở kinh doanh bị thu hồi một trong các loại giấy tờ nêu trên hoặc từ thời điểm cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh không đáp ứng được các điều 

kiện về đầu tư kinh doanh có điều kiện. 

- Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 

hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng 

với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư. 

Việc xác định tài nguyên, khoáng sản; trị giá tài nguyên, khoáng sản và thời điểm xác định trị 

giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 3 

Nghị định này. 
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3.21 Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với 

trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: Hàng 

hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu 

ra nước ngoài, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên 

thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị 

gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý 

tiếp theo; trường hợp vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ 

nội địa nếu sau khi bù trừ với số thuế phải nộp, số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được 

khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh 

được hoàn thuế. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế giá trị gia tăng đầu vào sử 

dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, trường hợp không hạch toán riêng 

được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch 

vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ 

kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại. 

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp: Hàng hóa nhập 

khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn 

hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan; hàng hóa xuất khẩu không thực 

hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan. 

Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng 

hóa xuất khẩu không bị xử lý đối với hành vi buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên 

giới, trốn thuế, gian lận thuế gian lận thương mại trong thời gian hai năm liên tục; người nộp 

thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

4. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế 

giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, 

tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế 

giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết. 

Cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng 

phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của 

hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia 

tăng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. Việc kê khai, tính nộp thuế trong trường hợp 

chuyển nhượng dự án đầu tư, bán tài sản của dự án đầu tư hoặc chuyển đổi mục đích sản xuất, 

kinh doanh của dự án đầu tư thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

5. Việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các chương trình; dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo 

được quy định như sau: 

a) Chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ 

định việc quản lý chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không 

hoàn lại được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả cho hàng hóa, dịch vụ mua tại Việt Nam để 

phục vụ cho chương trình, dự án; 

b) Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại, tiền viện trợ nhân đạo của tổ 

chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ 

không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả 

cho hàng hóa, dịch vụ đó. 

6. Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu 

đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế giá 

trị gia tăng đã trả ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá 

thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng. 
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7. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập 

cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt 

Nam mang theo người khi xuất cảnh. 

8. Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Điều 11. Nơi nộp thuế 
1. Người nộp thuế kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng tại địa phương nơi sản xuất, kinh doanh. 

2. Người nộp thuế kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản 

xuất hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với 

tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải nộp thuế giá trị gia tăng tại địa phương nơi có cơ 

sở sản xuất và địa phương nơi đóng trụ sở chính. 

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể quy định tại Điều này. 

Chương 4 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH22 

Điều 12. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và thay thế các Nghị định 

số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 và số 121/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 

năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá 

trị gia tăng. 

Bãi bỏ Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 quy định chi 

tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật thuế giá trị gia tăng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

2. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  

  XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

Vũ Thị Mai 
  

 
1 Văn bản này được hợp nhất từ 06 Nghị định sau: 

- Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 

01 năm 2014; 

- Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 và 

riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ 

năm 2014; 
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- Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; 

- Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị 

gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 

năm 2016. 

- Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế 

quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị 

định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 

năm 2017. 

- Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 

12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 

02 năm 2018. 

Văn bản hợp nhất này không thay thế 06 Nghị định nêu trên. 

2 - Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều tại các Nghị định quy định về thuế có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 22 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về 

thuế.” 

- Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định về thuế có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007 và Luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 22 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại 

các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.” 
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- Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia 

tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc 

biệt và Luật quản lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật 

quản lý thuế,” 

- Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế 

quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị 

định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật đầu tư ngày 28 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 

ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc 

biệt, Luật quản lý thuế ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 

năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá 

trị gia tăng.” 

- Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 

12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ có căn cứ ban hành như sau: 

"Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế ngày 06 tháng 4 

năm 2016; 

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính 

phủ." 

3 Đoạn này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 100/2016/ 

NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
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số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ 

đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 

100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế 

tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

5 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 

12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

6 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 

12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

7 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 12/2015/ 

NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về 

thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

8 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 100/2016/ 

NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ 

đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

9 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 

100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế 

tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

10 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/ NĐ-

CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 

02 năm 2015 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 

11 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu 

lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

12 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 10/2017/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 

tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật 

thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017. 

13 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 

và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

14 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu 

lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

15 Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 

12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 
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điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu 

lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

16 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 

12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

17 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy 

định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. 

18 Điểm này được bổ sung theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu 

lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

19 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu 

lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

20 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/ 

NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ 

đặc biệt và Luật quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016; riêng Khoản 3 Điều 

này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 

năm 2015 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 

21 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 

146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 

22 - Điều 5 của Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 

2014 và riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh 

nghiệp từ năm 2014 quy định như sau: 

“Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. Riêng quy định tại Điều 1 

Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014. 

2. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.” 

- Điều 6 của Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 quy định như sau: 

“Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành. 

2. Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu 

nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế quy định tại các Điều 7, 8 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 

2759



tháng 8 năm 2010; Khoản 9 Điều 4 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 

và Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ. 

3. Bãi bỏ Điểm n Khoản 2 Điều 3 và Điểm g Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày

26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ. 

4. Bãi bỏ các Điều 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21 và các quy định về thu nhập từ kinh doanh tại các

Điều 12, 13 và 14 tại Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ. 

5. Bãi bỏ Điểm c Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của

Chính phủ. 

6. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này”. 

- Điều 5 của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế quy định như sau: 

“Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, trừ quy định tại khoản 2 Điều

này. 

2. Khoản 2 Điều 3 của Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.” 

- Điều 3, Điều 4 của Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ 

ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung 

khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định như sau: 

“Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2017. Bãi bỏ Quy chế 

quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Nghị định số 82/2014/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng thành viên, Tổng 

giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.” 

- Điều 3, Điều 4 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và 

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định như sau: 

"Điều 3. Điều khoản thi hành 
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2018. 

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
1. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này." 

2760



QUỐC HỘI 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
Luật số: 91/2015/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015 

BỘ LUẬT 

DÂN SỰ 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Bộ luật dân sự. 

Phần thứ nhất 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp 

nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được 

hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây 

gọi chung là quan hệ dân sự). 

Điều 2. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự 
1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền dân sự được công nhận, tôn trọng,

bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. 

2. Quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do

quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. 

Điều 3. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự 
1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử;

được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản. 

2. Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở

tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của 

luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác 

tôn trọng. 

3. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một

cách thiện chí, trung thực. 

4. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích

quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. 

5. Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không

đúng nghĩa vụ dân sự. 

Điều 4. Áp dụng Bộ luật dân sự 
1. Bộ luật này là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự.

2. Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể không được trái

với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này. 

3. Trường hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhưng vi phạm khoản 2

Điều này thì quy định của Bộ luật này được áp dụng. 

4. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật này và điều ước quốc tế mà Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều 

ước quốc tế. 

Điều 5. Áp dụng tập quán 
1. Tập quán là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân,

pháp nhân trong quan hệ dân sự cụ thể, được hình thành và lặp đi lặp lại nhiều lần trong một 
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thời gian dài, được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng 

dân cư hoặc trong một lĩnh vực dân sự. 

2. Trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định thì có thể áp dụng tập

quán nhưng tập quán áp dụng không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự 

quy định tại Điều 3 của Bộ luật này. 

Điều 6. Áp dụng tương tự pháp luật 
1. Trường hợp phát sinh quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự mà các bên

không có thỏa thuận, pháp luật không có quy định và không có tập quán được áp dụng thì áp 

dụng quy định của pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự tương tự. 

2. Trường hợp không thể áp dụng tương tự pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều này thì áp

dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này, án lệ, lẽ 

công bằng. 

Điều 7. Chính sách của Nhà nước đối với quan hệ dân sự 
1. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự phải bảo đảm giữ gìn bản sắc dân

tộc, tôn trọng và phát huy phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết, tương thân, 

tương ái, mỗi người vì cộng đồng, cộng đồng vì mỗi người và các giá trị đạo đức cao đẹp của 

các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. 

2. Trong quan hệ dân sự, việc hòa giải giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật được

khuyến khích. 

Chương II 

XÁC LẬP, THỰC HIỆN VÀ BẢO VỆ QUYỀN DÂN SỰ 

Điều 8. Căn cứ xác lập quyền dân sự 
Quyền dân sự được xác lập từ các căn cứ sau đây: 

1. Hợp đồng.

2. Hành vi pháp lý đơn phương.

3. Quyết định của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của luật.

4. Kết quả của lao động, sản xuất, kinh doanh; kết quả của hoạt động sáng tạo ra đối tượng

quyền sở hữu trí tuệ. 

5. Chiếm hữu tài sản.

6. Sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật.

7. Bị thiệt hại do hành vi trái pháp luật.

8. Thực hiện công việc không có ủy quyền.

9. Căn cứ khác do pháp luật quy định.

Điều 9. Thực hiện quyền dân sự 
1. Cá nhân, pháp nhân thực hiện quyền dân sự theo ý chí của mình, không được trái với quy

định tại Điều 3 và Điều 10 của Bộ luật này. 

2. Việc cá nhân, pháp nhân không thực hiện quyền dân sự của mình không phải là căn cứ làm

chấm dứt quyền, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

Điều 10. Giới hạn việc thực hiện quyền dân sự 
1. Cá nhân, pháp nhân không được lạm dụng quyền dân sự của mình gây thiệt hại cho người

khác, để vi phạm nghĩa vụ của mình hoặc thực hiện mục đích khác trái pháp luật. 

2. Trường hợp cá nhân, pháp nhân không tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều này thì Tòa án

hoặc cơ quan có thẩm quyền khác căn cứ vào tính chất, hậu quả của hành vi vi phạm mà có thể 

không bảo vệ một phần hoặc toàn bộ quyền của họ, buộc bồi thường nếu gây thiệt hại và có thể 

áp dụng chế tài khác do luật quy định. 

Điều 11. Các phương thức bảo vệ quyền dân sự 
Khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền tự bảo vệ theo 

quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền: 

1. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự của mình.
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2. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm. 

3. Buộc xin lỗi, cải chính công khai. 

4. Buộc thực hiện nghĩa vụ. 

5. Buộc bồi thường thiệt hại. 

6. Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền. 

7. Yêu cầu khác theo quy định của luật. 

Điều 12. Tự bảo vệ quyền dân sự 
Việc tự bảo vệ quyền dân sự phải phù hợp với tính chất, mức độ xâm phạm đến quyền dân sự 

đó và không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của 

Bộ luật này. 

Điều 13. Bồi thường thiệt hại 
Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ 

trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. 

Điều 14. Bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền 
1. Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự của cá 

nhân, pháp nhân. 

Trường hợp quyền dân sự bị xâm phạm hoặc có tranh chấp thì việc bảo vệ quyền được thực 

hiện theo pháp luật tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài. 

Việc bảo vệ quyền dân sự theo thủ tục hành chính được thực hiện trong trường hợp luật quy 

định. Quyết định giải quyết vụ việc theo thủ tục hành chính có thể được xem xét lại tại Tòa án. 

2. Tòa án không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng; 

trong trường hợp này, quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Bộ luật này được áp dụng. 

Điều 15. Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền 
Khi giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền dân sự, Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác có 

quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền. 

Trường hợp quyết định cá biệt bị hủy thì quyền dân sự bị xâm phạm được khôi phục và có thể 

được bảo vệ bằng các phương thức quy định tại Điều 11 của Bộ luật này. 

Chương III 

CÁ NHÂN 

Mục 1. NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ, NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ 

NHÂN 

Điều 16. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân 
1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ 

dân sự. 

2. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau. 

3. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó 

chết. 

Điều 17. Nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân 
1. Quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản. 

2. Quyền sở hữu, quyền thừa kế và quyền khác đối với tài sản. 

3. Quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó. 

Điều 18. Không hạn chế năng lực pháp luật dân sự của cá nhân 
Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác 

có liên quan quy định khác. 

Điều 19. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân 
Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, 

thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. 

Điều 20. Người thành niên 
1. Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên. 
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2. Người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại các điều 

22, 23 và 24 của Bộ luật này. 

Điều 21. Người chưa thành niên 
1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi. 

2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó 

xác lập, thực hiện. 

3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải 

được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt 

hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. 

4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch 

dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch 

dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý. 

Điều 22. Mất năng lực hành vi dân sự 
1. Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ 

được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức 

hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên 

cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần. 

Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của 

chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, 

Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp 

luật xác lập, thực hiện. 

Điều 23. Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 
1. Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm 

chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của người này, 

người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, trên cơ sở kết luận giám 

định pháp y tâm thần, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người 

giám hộ. 

2. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì 

theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, 

tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi. 

Điều 24. Hạn chế năng lực hành vi dân sự 
1. Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình 

thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa 

án có thể ra quyết định tuyên bố người này là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

Tòa án quyết định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự 

và phạm vi đại diện. 

2. Việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị Tòa án tuyên bố 

hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao 

dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày hoặc luật liên quan có quy định khác. 

3. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì theo yêu 

cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức 

hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

Mục 2. QUYỀN NHÂN THÂN 

Điều 25. Quyền nhân thân 
1. Quyền nhân thân được quy định trong Bộ luật này là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, 

không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. 
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2. Việc xác lập, thực hiện quan hệ dân sự liên quan đến quyền nhân thân của người chưa thành 

niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

phải được người đại diện theo pháp luật của người này đồng ý theo quy định của Bộ luật này, 

luật khác có liên quan hoặc theo quyết định của Tòa án. 

Việc xác lập, thực hiện quan hệ dân sự liên quan đến quyền nhân thân của người bị tuyên bố 

mất tích, người đã chết phải được sự đồng ý của vợ, chồng hoặc con thành niên của người đó; 

trường hợp không có những người này thì phải được sự đồng ý của cha, mẹ của người bị tuyên 

bố mất tích, người đã chết, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. 

Điều 26. Quyền có họ, tên 
1. Cá nhân có quyền có họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có). Họ, tên của một người được xác 

định theo họ, tên khai sinh của người đó. 

2. Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha 

mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường hợp chưa xác 

định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ. 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được nhận làm con nuôi thì 

họ của trẻ em được xác định theo họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo thỏa thuận của cha 

mẹ nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi hoặc mẹ nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của 

người đó. 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa được nhận làm con 

nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em 

đó hoặc theo đề nghị của người có yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ em, nếu trẻ em đang được 

người đó tạm thời nuôi dưỡng. 

Cha đẻ, mẹ đẻ được quy định trong Bộ luật này là cha, mẹ được xác định dựa trên sự kiện sinh 

đẻ; người nhờ mang thai hộ với người được sinh ra từ việc mang thai hộ theo quy định của 

Luật hôn nhân và gia đình. 

3. Việc đặt tên bị hạn chế trong trường hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người 

khác hoặc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật 

này. 

Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không 

đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ. 

4. Cá nhân xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự theo họ, tên của mình. 

5. Việc sử dụng bí danh, bút danh không được gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của 

người khác. 

Điều 27. Quyền thay đổi họ 
1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ 

trong trường hợp sau đây: 

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại; 

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ 

nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi; 

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ 

cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ; 

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho 

con; 

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình; 

e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố 

nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân 

hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi; 

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ; 

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định. 
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2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó. 

3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác 

lập theo họ cũ. 

Điều 28. Quyền thay đổi tên 
1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên 

trong trường hợp sau đây: 

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình 

cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó; 

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con 

nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ 

đã đặt; 

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con; 

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình; 

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù 

hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước 

khi thay đổi; 

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính; 

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định. 

2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó. 

3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được 

xác lập theo tên cũ. 

Điều 29. Quyền xác định, xác định lại dân tộc 
1. Cá nhân có quyền xác định, xác định lại dân tộc của mình. 

2. Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trường hợp cha 

đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo dân tộc của cha 

đẻ hoặc mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha đẻ, mẹ đẻ; trường hợp không có thỏa thuận thì dân tộc 

của con được xác định theo tập quán; trường hợp tập quán khác nhau thì dân tộc của con được 

xác định theo tập quán của dân tộc ít người hơn. 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được nhận làm con nuôi thì 

được xác định dân tộc theo dân tộc của cha nuôi hoặc mẹ nuôi theo thỏa thuận của cha mẹ 

nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi hoặc mẹ nuôi thì dân tộc của trẻ em được xác định theo dân 

tộc của người đó. 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa được nhận làm con 

nuôi thì được xác định dân tộc theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó 

hoặc theo đề nghị của người đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em vào thời điểm đăng ký khai sinh 

cho trẻ em. 

3. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại dân tộc trong 

trường hợp sau đây: 

a) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai 

dân tộc khác nhau; 

b) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp con nuôi đã xác định được 

cha đẻ, mẹ đẻ của mình. 

4. Việc xác định lại dân tộc cho người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi phải được 

sự đồng ý của người đó. 

5. Cấm lợi dụng việc xác định lại dân tộc nhằm mục đích trục lợi hoặc gây chia rẽ, phương hại 

đến sự đoàn kết của các dân tộc Việt Nam. 

Điều 30. Quyền được khai sinh, khai tử 
1. Cá nhân từ khi sinh ra có quyền được khai sinh. 

2. Cá nhân chết phải được khai tử. 
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3. Trẻ em sinh ra mà sống được từ hai mươi bốn giờ trở lên mới chết thì phải được khai sinh và 

khai tử; nếu sinh ra mà sống dưới hai mươi bốn giờ thì không phải khai sinh và khai tử, trừ 

trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ có yêu cầu. 

4. Việc khai sinh, khai tử do pháp luật về hộ tịch quy định. 

Điều 31. Quyền đối với quốc tịch 
1. Cá nhân có quyền có quốc tịch. 

2. Việc xác định, thay đổi, nhập, thôi, trở lại quốc tịch Việt Nam do Luật quốc tịch Việt Nam 

quy định. 

3. Quyền của người không quốc tịch cư trú, sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam được bảo đảm 

theo luật. 

Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh 
1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. 

Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. 

Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có 

hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình 

ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ: 

a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; 

b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động 

thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến 

danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. 

3. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu 

cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu 

hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp 

xử lý khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 33. Quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể 
1. Cá nhân có quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, quyền được pháp 

luật bảo hộ về sức khỏe. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật. 

2. Khi phát hiện người bị tai nạn, bệnh tật mà tính mạng bị đe dọa thì người phát hiện có trách 

nhiệm hoặc yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có điều kiện cần thiết đưa ngay đến cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh nơi gần nhất; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện việc 

khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Việc gây mê, mổ, cắt bỏ, cấy ghép mô, bộ phận cơ thể người; thực hiện kỹ thuật, phương 

pháp khám, chữa bệnh mới trên cơ thể người; thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất cứ 

hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể người phải được sự đồng ý của người đó và phải 

được tổ chức có thẩm quyền thực hiện. 

Trường hợp người được thử nghiệm là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân 

sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc là bệnh nhân bất tỉnh thì phải 

được cha, mẹ, vợ, chồng, con thành niên hoặc người giám hộ của người đó đồng ý; trường hợp 

có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân mà không chờ được ý kiến của những người 

nêu trên thì phải có quyết định của người có thẩm quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Việc khám nghiệm tử thi được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có sự đồng ý của người đó trước khi chết; 

b) Có sự đồng ý của cha, mẹ, vợ, chồng, con thành niên hoặc người giám hộ nếu không có ý 

kiến của người đó trước khi chết; 

c) Theo quyết định của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền trong trường hợp luật quy định. 

Điều 34. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín 
1. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. 
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2. Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân 

phẩm, uy tín của mình. 

Việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín có thể được thực hiện sau khi cá nhân chết theo yêu 

cầu của vợ, chồng hoặc con thành niên; trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu 

của cha, mẹ của người đã chết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. 

3. Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên 

phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện 

thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được 

hủy bỏ. 

4. Trường hợp không xác định được người đã đưa tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, 

uy tín của mình thì người bị đưa tin có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thông tin đó là không 

đúng. 

5. Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu 

cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công 

khai và bồi thường thiệt hại. 

Điều 35. Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 
1. Cá nhân có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống hoặc hiến mô, bộ phận cơ 

thể, hiến xác của mình sau khi chết vì mục đích chữa bệnh cho người khác hoặc nghiên cứu y 

học, dược học và các nghiên cứu khoa học khác. 

2. Cá nhân có quyền nhận mô, bộ phận cơ thể của người khác để chữa bệnh cho mình. Cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh, pháp nhân có thẩm quyền về nghiên cứu khoa học có quyền nhận bộ 

phận cơ thể người, lấy xác để chữa bệnh, thử nghiệm y học, dược học và các nghiên cứu khoa 

học khác. 

3. Việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người, hiến, lấy xác phải tuân thủ theo các điều kiện và 

được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người 

và hiến, lấy xác và luật khác có liên quan. 

Điều 36. Quyền xác định lại giới tính 
1. Cá nhân có quyền xác định lại giới tính. 

Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người 

đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học 

nhằm xác định rõ giới tính. 

2. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

3. Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch 

theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác 

định lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan. 

Điều 37. Chuyển đổi giới tính 
Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới 

tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có 

quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và 

luật khác có liên quan. 

Điều 38. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình 
1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật 

bảo vệ. 

2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật 

cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên 

quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy 

định khác. 

3. Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư 

khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. 
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Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình 

thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật 

quy định. 

4. Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí 

mật gia đình của nhau mà mình đã biết được trong quá trình xác lập, thực hiện hợp đồng, trừ 

trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 39. Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình 
1. Cá nhân có quyền kết hôn, ly hôn, quyền bình đẳng của vợ chồng, quyền xác định cha, mẹ, 

con, quyền được nhận làm con nuôi, quyền nuôi con nuôi và các quyền nhân thân khác trong 

quan hệ hôn nhân, quan hệ cha mẹ và con và quan hệ giữa các thành viên gia đình. 

Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha, mẹ đều có quyền và nghĩa vụ 

như nhau đối với cha, mẹ của mình. 

2. Cá nhân thực hiện quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình theo quy định của Bộ luật 

này, Luật hôn nhân và gia đình và luật khác có liên quan. 

Mục 3. NƠI CƯ TRÚ 

Điều 40. Nơi cư trú của cá nhân 
1. Nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó thường xuyên sinh sống. 

2. Trường hợp không xác định được nơi cư trú của cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều này 

thì nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó đang sinh sống. 

3. Trường hợp một bên trong quan hệ dân sự thay đổi nơi cư trú gắn với việc thực hiện quyền, 

nghĩa vụ thì phải thông báo cho bên kia biết về nơi cư trú mới. 

Điều 41. Nơi cư trú của người chưa thành niên 
1. Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú 

khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người 

chưa thành niên thường xuyên chung sống. 

2. Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha, 

mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định. 

Điều 42. Nơi cư trú của người được giám hộ 
1. Nơi cư trú của người được giám hộ là nơi cư trú của người giám hộ. 

2. Người được giám hộ có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của người giám hộ nếu được 

người giám hộ đồng ý hoặc pháp luật có quy định. 

Điều 43. Nơi cư trú của vợ, chồng 
1. Nơi cư trú của vợ, chồng là nơi vợ, chồng thường xuyên chung sống. 

2. Vợ, chồng có thể có nơi cư trú khác nhau nếu có thỏa thuận. 

Điều 44. Nơi cư trú của quân nhân 
1. Nơi cư trú của quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự là nơi đơn vị của quân nhân đó 

đóng quân. 

2. Nơi cư trú của sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 

là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo quy định tại khoản 

1 Ðiều 40 của Bộ luật này. 

Điều 45. Nơi cư trú của người làm nghề lưu động 
Nơi cư trú của người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác 

là nơi đăng ký tàu, thuyền, phương tiện đó, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo quy định tại 

khoản 1 Ðiều 40 của Bộ luật này. 

Mục 4. GIÁM HỘ 

Điều 46. Giám hộ 
1. Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, 

được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi 

chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người 
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chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ). 

2. Trường hợp giám hộ cho người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải được 

sự đồng ý của người đó nếu họ có năng lực thể hiện ý chí của mình tại thời điểm yêu cầu. 

3. Việc giám hộ phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật về hộ tịch. 

Người giám hộ đương nhiên mà không đăng ký việc giám hộ thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ 

của người giám hộ. 

Điều 47. Người được giám hộ 
1. Người được giám hộ bao gồm: 

a) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ; 

b) Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ 

đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi 

dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều không có điều 

kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ; 

c) Người mất năng lực hành vi dân sự; 

d) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

2. Một người chỉ có thể được một người giám hộ, trừ trường hợp cha, mẹ cùng giám hộ cho 

con hoặc ông, bà cùng giám hộ cho cháu. 

Điều 48. Người giám hộ 
1. Cá nhân, pháp nhân có đủ điều kiện quy định tại Bộ luật này được làm người giám hộ. 

2. Trường hợp người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ cho mình thì 

khi họ ở tình trạng cần được giám hộ, cá nhân, pháp nhân được lựa chọn là người giám hộ nếu 

người này đồng ý. Việc lựa chọn người giám hộ phải được lập thành văn bản có công chứng 

hoặc chứng thực. 

3. Một cá nhân, pháp nhân có thể giám hộ cho nhiều người. 

Điều 49. Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ 
Cá nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ: 

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 

2. Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người 

giám hộ. 

3. Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa 

được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân 

phẩm, tài sản của người khác. 

4. Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên. 

Điều 50. Điều kiện của pháp nhân làm người giám hộ 
Pháp nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ: 

1. Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ. 

2. Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ. 

Điều 51. Giám sát việc giám hộ 
1. Người thân thích của người được giám hộ thỏa thuận cử người giám sát việc giám hộ trong 

số những người thân thích hoặc chọn cá nhân, pháp nhân khác làm người giám sát việc giám 

hộ. 

Việc cử, chọn người giám sát việc giám hộ phải được sự đồng ý của người đó. Trường hợp 

giám sát việc giám hộ liên quan đến quản lý tài sản của người được giám hộ thì người giám sát 

phải đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ. 

Người thân thích của người được giám hộ là vợ, chồng, cha, mẹ, con của người được giám hộ; 

nếu không có ai trong số những người này thì người thân thích của người được giám hộ là ông, 

bà, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được giám hộ; nếu cũng không có ai trong số những 
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người này thì người thân thích của người được giám hộ là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, 

dì ruột của người được giám hộ. 

2. Trường hợp không có người thân thích của người được giám hộ hoặc những người thân thích 

không cử, chọn được người giám sát việc giám hộ theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người giám hộ cử cá nhân hoặc pháp nhân giám sát việc 

giám hộ. Trường hợp có tranh chấp về việc cử, chọn người giám sát việc giám hộ thì Tòa án 

quyết định. 

3. Người giám sát việc giám hộ phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ nếu là cá nhân, 

có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám sát nếu là pháp nhân; có điều kiện cần thiết 

để thực hiện việc giám sát. 

4. Người giám sát việc giám hộ có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Theo dõi, kiểm tra người giám hộ trong việc thực hiện giám hộ; 

b) Xem xét, có ý kiến kịp thời bằng văn bản về việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự quy 

định tại Điều 59 của Bộ luật này; 

c) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giám hộ xem xét thay đổi hoặc chấm dứt việc 

giám hộ, giám sát việc giám hộ. 

Điều 52. Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên 
Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 

Điều 47 của Bộ luật này được xác định theo thứ tự sau đây: 

1. Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có 

đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ 

trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ. 

2. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 Điều này thì ông nội, bà nội, ông 

ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người 

trong số họ làm người giám hộ. 

3. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì bác ruột, 

chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ. 

Điều 53. Người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự 
Trường hợp không có người giám hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này thì 

người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự được xác định như sau: 

1. Trường hợp vợ là người mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng 

là người mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ. 

2. Trường hợp cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự hoặc một người mất năng lực hành 

vi dân sự, còn người kia không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con cả là người 

giám hộ; nếu người con cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì người con tiếp theo có 

đủ điều kiện làm người giám hộ là người giám hộ. 

3. Trường hợp người thành niên mất năng lực hành vi dân sự chưa có vợ, chồng, con hoặc có 

mà vợ, chồng, con đều không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì cha, mẹ là người giám hộ. 

Điều 54. Cử, chỉ định người giám hộ 
1. Trường hợp người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự không có người giám 

hộ đương nhiên theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 của Bộ luật này thì Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ. 

Trường hợp có tranh chấp giữa những người giám hộ quy định tại Điều 52 và Điều 53 của Bộ 

luật này về người giám hộ hoặc tranh chấp về việc cử người giám hộ thì Tòa án chỉ định người 

giám hộ. 

Trường hợp cử, chỉ định người giám hộ cho người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi trở lên thì 

phải xem xét nguyện vọng của người này. 

2. Việc cử người giám hộ phải được sự đồng ý của người được cử làm người giám hộ. 

2771



3. Việc cử người giám hộ phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ lý do cử người giám hộ, 

quyền, nghĩa vụ cụ thể của người giám hộ, tình trạng tài sản của người được giám hộ. 

4. Trừ trường hợp áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này, người giám hộ của 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi do Tòa án chỉ định trong số những người 

giám hộ quy định tại Điều 53 của Bộ luật này. Trường hợp không có người giám hộ theo quy 

định trên, Tòa án chỉ định người giám hộ hoặc đề nghị một pháp nhân thực hiện việc giám hộ. 

Điều 55. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ chưa đủ mười lăm tuổi 
1. Chăm sóc, giáo dục người được giám hộ. 

2. Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự, trừ trường hợp pháp luật quy 

định người chưa đủ mười lăm tuổi có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. 

3. Quản lý tài sản của người được giám hộ. 

4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. 

Điều 56. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ từ đủ mười lăm tuổi 

đến chưa đủ mười tám tuổi 
1. Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự, trừ trường hợp pháp luật quy 

định người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể tự mình xác lập, thực hiện 

giao dịch dân sự. 

2. Quản lý tài sản của người được giám hộ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. 

Điều 57. Nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực hành vi 

dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 
1. Người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ; 

b) Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự; 

c) Quản lý tài sản của người được giám hộ; 

d) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. 

2. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi có nghĩa vụ theo 

quyết định của Tòa án trong số các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 58. Quyền của người giám hộ 
1. Người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có các quyền 

sau đây: 

a) Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu thiết yếu 

của người được giám hộ; 

b) Được thanh toán các chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản của người được giám hộ; 

c) Đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự và thực hiện 

các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người 

được giám hộ. 

2. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi có quyền theo quyết 

định của Tòa án trong số các quyền quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 59. Quản lý tài sản của người được giám hộ 
1. Người giám hộ của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự có trách 

nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản của chính mình; được thực hiện giao 

dịch dân sự liên quan đến tài sản của người được giám hộ vì lợi ích của người được giám hộ. 

Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và giao dịch dân sự 

khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý của người giám 

sát việc giám hộ. 

Người giám hộ không được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho người khác. Các giao 

dịch dân sự giữa người giám hộ với người được giám hộ có liên quan đến tài sản của người 
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được giám hộ đều vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì lợi ích của người được 

giám hộ và có sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ. 

2. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi được quản lý tài sản 

của người được giám hộ theo quyết định của Tòa án trong phạm vi được quy định tại khoản 1 

Điều này. 

Điều 60. Thay đổi người giám hộ 
1. Người giám hộ được thay đổi trong trường hợp sau đây: 

a) Người giám hộ không còn đủ các điều kiện quy định tại Điều 49, Điều 50 của Bộ luật này; 

b) Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, mất năng lực hành vi dân sự, mất tích; pháp nhân 

làm giám hộ chấm dứt tồn tại; 

c) Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ; 

d) Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ. 

2. Trường hợp thay đổi người giám hộ đương nhiên thì những người được quy định tại Điều 52 

và Điều 53 của Bộ luật này là người giám hộ đương nhiên; nếu không có người giám hộ đương 

nhiên thì việc cử, chỉ định người giám hộ được thực hiện theo quy định tại Điều 54 của Bộ luật 

này. 

3. Thủ tục thay đổi người giám hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch. 

Điều 61. Chuyển giao giám hộ 
1. Khi thay đổi người giám hộ thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có người giám hộ mới, 

người đã thực hiện việc giám hộ phải chuyển giao giám hộ cho người thay thế mình. 

2. Việc chuyển giao giám hộ phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ lý do chuyển giao và 

tình trạng tài sản, vấn đề khác có liên quan của người được giám hộ tại thời điểm chuyển giao. 

Cơ quan cử, chỉ định người giám hộ, người giám sát việc giám hộ chứng kiến việc chuyển giao 

giám hộ. 

3. Trường hợp thay đổi người giám hộ quy định tại khoản 1 Điều 60 của Bộ luật này thì cơ 

quan cử, chỉ định người giám hộ lập biên bản, ghi rõ tình trạng tài sản, vấn đề khác có liên 

quan của người được giám hộ, quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình thực hiện việc giám hộ 

để chuyển giao cho người giám hộ mới với sự chứng kiến của người giám sát việc giám hộ. 

Điều 62. Chấm dứt việc giám hộ 
1. Việc giám hộ chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

a) Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

b) Người được giám hộ chết; 

c) Cha, mẹ của người được giám hộ là người chưa thành niên đã có đủ điều kiện để thực hiện 

quyền, nghĩa vụ của mình; 

d) Người được giám hộ được nhận làm con nuôi. 

2. Thủ tục chấm dứt việc giám hộ thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch. 

Điều 63. Hậu quả chấm dứt việc giám hộ 
1. Trường hợp người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người được giám 

hộ, chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám 

hộ cho người được giám hộ. 

2. Trường hợp người được giám hộ chết thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt việc 

giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người thừa kế hoặc giao tài sản cho người quản 

lý di sản của người được giám hộ, chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì 

lợi ích của người được giám hộ cho người thừa kế của người được giám hộ; nếu hết thời hạn đó 

mà chưa xác định được người thừa kế thì người giám hộ tiếp tục quản lý tài sản của người được 

giám hộ cho đến khi tài sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế và thông 

báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ. 
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3. Trường hợp chấm dứt việc giám hộ quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 62 của Bộ 

luật này thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh 

toán tài sản và chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người 

được giám hộ cho cha, mẹ của người được giám hộ. 

4. Việc thanh toán tài sản và chuyển giao quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều này được lập thành 

văn bản với sự giám sát của người giám sát việc giám hộ. 

Mục 5. THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ, TUYÊN BỐ 

MẤT TÍCH, TUYÊN BỐ CHẾT 

Điều 64. Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của 

người đó 
Khi một người biệt tích 06 tháng liền trở lên thì những người có quyền, lợi ích liên quan có 

quyền yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định của 

pháp luật về tố tụng dân sự và có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của 

người vắng mặt tại nơi cư trú quy định tại Điều 65 của Bộ luật này. 

Điều 65. Quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú 
1. Theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án giao tài sản của người vắng mặt 

tại nơi cư trú cho người sau đây quản lý: 

a) Đối với tài sản đã được người vắng mặt ủy quyền quản lý thì người được ủy quyền tiếp tục 

quản lý; 

b) Đối với tài sản chung thì do chủ sở hữu chung còn lại quản lý; 

c) Đối với tài sản do vợ hoặc chồng đang quản lý thì vợ hoặc chồng tiếp tục quản lý; nếu vợ 

hoặc chồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 

vi, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì con thành niên hoặc cha, mẹ của người vắng mặt 

quản lý. 

2. Trường hợp không có những người được quy định tại khoản 1 Điều này thì Tòa án chỉ định 

một người trong số những người thân thích của người vắng mặt tại nơi cư trú quản lý tài sản; 

nếu không có người thân thích thì Tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản. 

Điều 66. Nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú 
1. Giữ gìn, bảo quản tài sản của người vắng mặt như tài sản của chính mình. 

2. Bán ngay tài sản là hoa màu, sản phẩm khác có nguy cơ bị hư hỏng. 

3. Thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, thanh toán nợ đến hạn, nghĩa vụ tài chính khác của người 

vắng mặt bằng tài sản của người đó theo quyết định của Tòa án. 

4. Giao lại tài sản cho người vắng mặt khi người này trở về và phải thông báo cho Tòa án biết; 

nếu có lỗi trong việc quản lý tài sản mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. 

Điều 67. Quyền của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú 
1. Quản lý tài sản của người vắng mặt. 

2. Trích một phần tài sản của người vắng mặt để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, nghĩa vụ thanh 

toán nợ đến hạn, nghĩa vụ tài chính khác của người vắng mặt. 

3. Được thanh toán các chi phí cần thiết trong việc quản lý tài sản của người vắng mặt. 

Điều 68. Tuyên bố mất tích 
1. Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông 

báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác 

thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên 

quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích. 

Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác 

định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp 

theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì 

thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng. 
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2. Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án giải quyết 

cho ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. 

3. Quyết định của Tòa án tuyên bố một người mất tích phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi cư trú cuối cùng của người bị tuyên bố mất tích để ghi chú theo quy định của pháp luật 

về hộ tịch. 

Điều 69. Quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích 
Người đang quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú quy định tại Điều 65 của Bộ luật 

này tiếp tục quản lý tài sản của người đó khi người đó bị Tòa án tuyên bố mất tích và có các 

quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Bộ luật này. 

Trường hợp Tòa án giải quyết cho vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích ly hôn thì tài 

sản của người mất tích được giao cho con thành niên hoặc cha, mẹ của người mất tích quản lý; 

nếu không có những người này thì giao cho người thân thích của người mất tích quản lý; nếu 

không có người thân thích thì Tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản. 

Điều 70. Hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích 
1. Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo 

yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ 

quyết định tuyên bố mất tích đối với người đó. 

2. Người bị tuyên bố mất tích trở về được nhận lại tài sản do người quản lý tài sản chuyển giao 

sau khi đã thanh toán chi phí quản lý. 

3. Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích đã được ly hôn thì dù người bị 

tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống, quyết định cho ly hôn 

vẫn có hiệu lực pháp luật. 

4. Quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích phải được gửi cho Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố mất tích để ghi chú theo quy định của 

pháp luật về hộ tịch. 

Điều 71. Tuyên bố chết 
1. Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là 

đã chết trong trường hợp sau đây: 

a) Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà 

vẫn không có tin tức xác thực là còn sống; 

b) Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin 

tức xác thực là còn sống; 

c) Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên 

tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy 

định khác; 

d) Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống; thời hạn này được tính 

theo quy định tại khoản 1 Điều 68 của Bộ luật này. 

2. Căn cứ vào các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Tòa án xác định ngày chết của 

người bị tuyên bố là đã chết. 

3. Quyết định của Tòa án tuyên bố một người là đã chết phải được gửi cho Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố là đã chết để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ 

tịch. 

Điều 72. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết 
1. Khi quyết định của Tòa án tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật thì quan hệ 

về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của người đó được giải quyết như đối với 

người đã chết. 

2. Quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được giải quyết như đối với người 

đã chết; tài sản của người đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

Điều 73. Hủy bỏ quyết định tuyên bố chết 2775



1. Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì 

theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy 

bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết. 

2. Quan hệ nhân thân của người bị tuyên bố là đã chết được khôi phục khi Tòa án ra quyết định 

hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết, trừ trường hợp sau đây: 

a) Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã được Tòa án cho ly hôn theo quy định tại 

khoản 2 Điều 68 của Bộ luật này thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật; 

b) Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người khác thì việc kết hôn 

đó vẫn có hiệu lực pháp luật. 

3. Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản 

thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn. 

Trường hợp người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này còn sống mà cố tình 

giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì người đó phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa 

lợi, lợi tức; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. 

4. Quan hệ tài sản giữa vợ và chồng được giải quyết theo quy định của Bộ luật này, Luật hôn 

nhân và gia đình. 

5. Quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết phải được gửi cho 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người bị tuyên bố là đã chết để ghi chú theo quy định 

của pháp luật về hộ tịch. 

Chương IV 

PHÁP NHÂN 

Điều 74. Pháp nhân 
1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan; 

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này; 

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; 

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. 

2. Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định 

khác. 

Điều 75. Pháp nhân thương mại 
1. Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận 

được chia cho các thành viên. 

2. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác. 

3. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định 

của Bộ luật này, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 76. Pháp nhân phi thương mại 
1. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu 

có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên. 

2. Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi 

thương mại khác. 

3. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân phi thương mại được thực hiện theo quy 

định của Bộ luật này, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của pháp luật có 

liên quan. 

Điều 77. Điều lệ của pháp nhân 
1. Pháp nhân phải có điều lệ trong trường hợp pháp luật có quy định. 

2. Điều lệ của pháp nhân có những nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên gọi của pháp nhân; 
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b) Mục đích và phạm vi hoạt động của pháp nhân; 

c) Trụ sở chính; chi nhánh, văn phòng đại diện, nếu có; 

d) Vốn điều lệ, nếu có; 

đ) Đại diện theo pháp luật của pháp nhân; 

e) Cơ cấu tổ chức; thể thức cử, bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nhiệm vụ và quyền hạn 

của các chức danh của cơ quan điều hành và các cơ quan khác; 

g) Điều kiện trở thành thành viên hoặc không còn là thành viên của pháp nhân, nếu là pháp 

nhân có thành viên; 

h) Quyền, nghĩa vụ của các thành viên, nếu là pháp nhân có thành viên; 

i) Thể thức thông qua quyết định của pháp nhân; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; 

k) Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ; 

l) Ðiều kiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi hình thức, giải thể pháp nhân. 

Điều 78. Tên gọi của pháp nhân 
1. Pháp nhân phải có tên gọi bằng tiếng Việt. 

2. Tên gọi của pháp nhân phải thể hiện rõ loại hình tổ chức của pháp nhân và phân biệt với các 

pháp nhân khác trong cùng một lĩnh vực hoạt động. 

3. Pháp nhân phải sử dụng tên gọi của mình trong giao dịch dân sự. 

4. Tên gọi của pháp nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ. 

Điều 79. Trụ sở của pháp nhân 
1. Trụ sở của pháp nhân là nơi đặt cơ quan điều hành của pháp nhân. Trường hợp thay đổi trụ 

sở thì pháp nhân phải công bố công khai. 

2. Địa chỉ liên lạc của pháp nhân là địa chỉ trụ sở của pháp nhân. Pháp nhân có thể chọn nơi 

khác làm địa chỉ liên lạc. 

Điều 80. Quốc tịch của pháp nhân 
Pháp nhân được thành lập theo pháp luật Việt Nam là pháp nhân Việt Nam. 

Điều 81. Tài sản của pháp nhân 
Tài sản của pháp nhân bao gồm vốn góp của chủ sở hữu, sáng lập viên, thành viên của pháp 

nhân và tài sản khác mà pháp nhân được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật này, 

luật khác có liên quan. 

Điều 82. Thành lập, đăng ký pháp nhân 
1. Pháp nhân được thành lập theo sáng kiến của cá nhân, pháp nhân hoặc theo quyết định của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Đăng ký pháp nhân bao gồm đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi và đăng ký khác theo quy 

định của pháp luật. 

3. Việc đăng ký pháp nhân phải được công bố công khai. 

Điều 83. Cơ cấu tổ chức của pháp nhân 
1. Pháp nhân phải có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều 

hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập 

pháp nhân. 

2. Pháp nhân có cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điều 84. Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân 
1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân. 

2. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân. 

3. Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện trong phạm vi do pháp nhân giao, bảo vệ lợi ích 

của pháp nhân. 

4. Việc thành lập, chấm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân phải được đăng ký 

theo quy định của pháp luật và công bố công khai. 

5. Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp 

nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền. 
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6. Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng 

đại diện xác lập, thực hiện. 

Điều 85. Đại diện của pháp nhân 
Đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Người 

đại diện của pháp nhân phải tuân theo quy định về đại diện tại Chương IX Phần này. 

Điều 86. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân 
1. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ 

dân sự. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật này, 

luật khác có liên quan quy định khác. 

2. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu pháp nhân phải đăng ký hoạt động thì năng 

lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm ghi vào sổ đăng ký. 

3. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân chấm dứt kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân. 

Điều 87. Trách nhiệm dân sự của pháp nhân 
1. Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người 

đại diện xác lập, thực hiện nhân danh pháp nhân. 

Pháp nhân chịu trách nhiệm dân sự về nghĩa vụ do sáng lập viên hoặc đại diện của sáng lập 

viên xác lập, thực hiện để thành lập, đăng ký pháp nhân, trừ trường hợp có thỏa thuận khác 

hoặc luật có quy định khác. 

2. Pháp nhân chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản của mình; không chịu trách nhiệm thay cho 

người của pháp nhân đối với nghĩa vụ dân sự do người của pháp nhân xác lập, thực hiện không 

nhân danh pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

3. Người của pháp nhân không chịu trách nhiệm dân sự thay cho pháp nhân đối với nghĩa vụ 

dân sự do pháp nhân xác lập, thực hiện, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

Điều 88. Hợp nhất pháp nhân 
1. Các pháp nhân có thể hợp nhất thành một pháp nhân mới. 

2. Sau khi hợp nhất, các pháp nhân cũ chấm dứt tồn tại kể từ thời điểm pháp nhân mới được 

thành lập; quyền và nghĩa vụ dân sự của pháp nhân cũ được chuyển giao cho pháp nhân mới. 

Điều 89. Sáp nhập pháp nhân 
1. Một pháp nhân có thể được sáp nhập (sau đây gọi là pháp nhân được sáp nhập) vào một pháp 

nhân khác (sau đây gọi là pháp nhân sáp nhập). 

2. Sau khi sáp nhập, pháp nhân được sáp nhập chấm dứt tồn tại; quyền và nghĩa vụ dân sự của 

pháp nhân được sáp nhập được chuyển giao cho pháp nhân sáp nhập. 

Điều 90. Chia pháp nhân 
1. Một pháp nhân có thể chia thành nhiều pháp nhân. 

2. Sau khi chia, pháp nhân bị chia chấm dứt tồn tại; quyền, nghĩa vụ dân sự của pháp nhân bị 

chia được chuyển giao cho các pháp nhân mới. 

Điều 91. Tách pháp nhân 
1. Một pháp nhân có thể tách thành nhiều pháp nhân. 

2. Sau khi tách, pháp nhân bị tách và pháp nhân được tách thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự 

của mình phù hợp với mục đích hoạt động. 

Điều 92. Chuyển đổi hình thức của pháp nhân 
1. Pháp nhân có thể được chuyển đổi hình thức thành pháp nhân khác. 

2. Sau khi chuyển đổi hình thức, pháp nhân được chuyển đổi chấm dứt tồn tại kể từ thời điểm 

pháp nhân chuyển đổi được thành lập; pháp nhân chuyển đổi kế thừa quyền, nghĩa vụ dân sự 

của pháp nhân được chuyển đổi. 

Điều 93. Giải thể pháp nhân 
1. Pháp nhân giải thể trong trường hợp sau đây: 

a) Theo quy định của điều lệ; 
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b) Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

c) Hết thời hạn hoạt động được ghi trong điều lệ hoặc trong quyết định của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền; 

d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Trước khi giải thể, pháp nhân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài sản. 

Điều 94. Thanh toán tài sản của pháp nhân bị giải thể 
1. Tài sản của pháp nhân bị giải thể được thanh toán theo thứ tự sau đây: 

a) Chi phí giải thể pháp nhân; 

b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao 

động theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao 

động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 

c) Nợ thuế và các khoản nợ khác. 

2. Sau khi đã thanh toán hết chi phí giải thể pháp nhân và các khoản nợ, phần còn lại thuộc về 

chủ sở hữu pháp nhân, các thành viên góp vốn, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này 

hoặc pháp luật có quy định khác. 

3. Trường hợp quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã thanh toán hết chi phí giải thể và các khoản nợ quy 

định tại khoản 1 Điều này, tài sản còn lại được chuyển giao cho quỹ khác có cùng mục đích 

hoạt động. 

Trường hợp không có quỹ khác có cùng mục đích hoạt động nhận tài sản chuyển giao hoặc quỹ 

bị giải thể do hoạt động vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì tài sản của quỹ bị 

giải thể thuộc về Nhà nước. 

Điều 95. Phá sản pháp nhân 
Việc phá sản pháp nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản. 

Điều 96. Chấm dứt tồn tại pháp nhân 
1. Pháp nhân chấm dứt tồn tại trong trường hợp sau đây: 

a) Hợp nhất, sáp nhập, chia, chuyển đổi hình thức, giải thể pháp nhân theo quy định tại các điều 

88, 89, 90, 92 và 93 của Bộ luật này; 

b) Bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản. 

2. Pháp nhân chấm dứt tồn tại kể từ thời điểm xóa tên trong sổ đăng ký pháp nhân hoặc từ thời 

điểm được xác định trong quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Khi pháp nhân chấm dứt tồn tại, tài sản của pháp nhân được giải quyết theo quy định của Bộ 

luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Chương V 

NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

Ở TRUNG ƯƠNG, Ở ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ 

Điều 97. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở Trung 

ương, ở địa phương trong quan hệ dân sự 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở địa phương 

khi tham gia quan hệ dân sự thì bình đẳng với các chủ thể khác và chịu trách nhiệm dân sự theo 

quy định tại Điều 99 và Điều 100 của Bộ luật này. 

Điều 98. Đại diện tham gia quan hệ dân sự 
Việc đại diện cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung 

ương, ở địa phương tham gia quan hệ dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước. Việc đại diện thông 

qua cá nhân, pháp nhân khác chỉ được thực hiện trong các trường hợp và theo trình tự, thủ tục 

do pháp luật quy định. 

Điều 99. Trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự 
1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở địa 

phương chịu trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự của mình bằng tài sản mà mình là đại diện chủ sở 
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hữu và thống nhất quản lý, trừ trường hợp tài sản đã được chuyển giao cho pháp nhân theo quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

2. Pháp nhân do Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở Trung 

ương, ở địa phương thành lập không chịu trách nhiệm về nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ dân sự 

của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở địa 

phương. 

3. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở địa 

phương không chịu trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự của pháp nhân do mình thành lập, bao gồm 

cả doanh nghiệp nhà nước, trừ trường hợp Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ 

quan nhà nước ở Trung ương, ở địa phương bảo lãnh cho nghĩa vụ dân sự của pháp nhân này 

theo quy định của pháp luật. 

4. Cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở địa phương không chịu trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự 

của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, ở 

địa phương, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. 

Điều 100. Trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở địa phương trong quan hệ dân sự với một bên 

là nhà nước, pháp nhân, cá nhân nước ngoài 
1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở địa 

phương chịu trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự do mình xác lập với nhà nước, pháp nhân, cá nhân 

nước ngoài trong trường hợp sau đây: 

a) Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về việc 

từ bỏ quyền miễn trừ; 

b) Các bên trong quan hệ dân sự có thỏa thuận từ bỏ quyền miễn trừ;  

c) Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở địa 

phương từ bỏ quyền miễn trừ. 

2. Trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự của nhà nước, cơ quan nhà nước của nước ngoài khi tham 

gia quan hệ dân sự với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở 

Trung ương, ở địa phương, pháp nhân, cá nhân Việt Nam được áp dụng tương tự khoản 1 Điều 

này. 

Chương VI 

HỘ GIA ĐÌNH, TỔ HỢP TÁC VÀ TỔ CHỨC KHÁC KHÔNG CÓ TƯ CÁCH PHÁP 

NHÂN TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ 

Điều 101. Chủ thể trong quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ 

chức khác không có tư cách pháp nhân 
1. Trường hợp hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia quan 

hệ dân sự thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp 

nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện 

tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ 

trường hợp có thỏa thuận khác. Khi có sự thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho bên 

tham gia quan hệ dân sự biết. 

Trường hợp thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân 

tham gia quan hệ dân sự không được các thành viên khác ủy quyền làm người đại diện thì 

thành viên đó là chủ thể của quan hệ dân sự do mình xác lập, thực hiện. 

2. Việc xác định chủ thể của quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình sử dụng đất được 

thực hiện theo quy định của Luật đất đai. 

Điều 102. Tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có 

tư cách pháp nhân 
1. Việc xác định tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, quyền, nghĩa vụ đối với tài sản 

này được xác định theo quy định tại Điều 212 của Bộ luật này. 
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2. Việc xác định tài sản chung của các thành viên tổ hợp tác, quyền, nghĩa vụ đối với tài sản 

này được xác định theo quy định tại Điều 506 của Bộ luật này. 

3. Việc xác định tài sản chung của các thành viên của tổ chức khác không có tư cách pháp 

nhân, quyền, nghĩa vụ đối với tài sản này được xác định theo thỏa thuận của các thành viên, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Điều 103. Trách nhiệm dân sự của thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không 

có tư cách pháp nhân 
1. Nghĩa vụ dân sự phát sinh từ việc tham gia quan hệ dân sự của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ 

chức khác không có tư cách pháp nhân được bảo đảm thực hiện bằng tài sản chung của các 

thành viên. 

2. Trường hợp các thành viên không có hoặc không đủ tài sản chung để thực hiện nghĩa vụ 

chung thì người có quyền có thể yêu cầu các thành viên thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại 

Điều 288 của Bộ luật này. 

3. Trường hợp các bên không có thỏa thuận, hợp đồng hợp tác hoặc luật không có quy định 

khác thì các thành viên chịu trách nhiệm dân sự quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này theo 

phần tương ứng với phần đóng góp tài sản của mình, nếu không xác định được theo phần tương 

ứng thì xác định theo phần bằng nhau. 

Điều 104. Hậu quả pháp lý đối với giao dịch dân sự do thành viên không có quyền đại 

diện hoặc vượt quá phạm vi đại diện xác lập, thực hiện 
1. Trường hợp thành viên không có quyền đại diện mà xác lập, thực hiện giao dịch dân sự nhân 

danh các thành viên khác của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân 

hoặc người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện thì hậu quả pháp lý của giao 

dịch được áp dụng theo quy định tại các Điều 130, 142 và 143 của Bộ luật này. 

2. Giao dịch dân sự do bên không có quyền đại diện hoặc vượt quá phạm vi đại diện xác lập, 

thực hiện mà gây thiệt hại cho thành viên khác của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không 

có tư cách pháp nhân hoặc người thứ ba thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại. 

Chương VII 

TÀI SẢN 

Điều 105. Tài sản 
1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. 

2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện 

có và tài sản hình thành trong tương lai. 

Điều 106. Đăng ký tài sản 
1. Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là bất động sản được đăng ký theo quy định của 

Bộ luật này và pháp luật về đăng ký tài sản. 

2. Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là động sản không phải đăng ký, trừ trường hợp 

pháp luật về đăng ký tài sản có quy định khác. 

3. Việc đăng ký tài sản phải được công khai. 

Điều 107. Bất động sản và động sản 
1. Bất động sản bao gồm: 

a) Đất đai; 

b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; 

c) Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; 

d) Tài sản khác theo quy định của pháp luật. 

2. Động sản là những tài sản không phải là bất động sản. 

Điều 108. Tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai 
1. Tài sản hiện có là tài sản đã hình thành và chủ thể đã xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối 

với tài sản trước hoặc tại thời điểm xác lập giao dịch. 

2. Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm: 
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a) Tài sản chưa hình thành; 

b) Tài sản đã hình thành nhưng chủ thể xác lập quyền sở hữu tài sản sau thời điểm xác lập giao 

dịch. 

Điều 109. Hoa lợi, lợi tức 
1. Hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại. 

2. Lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản. 

Điều 110. Vật chính và vật phụ 
1. Vật chính là vật độc lập, có thể khai thác công dụng theo tính năng. 

2. Vật phụ là vật trực tiếp phục vụ cho việc khai thác công dụng của vật chính, là một bộ phận 

của vật chính, nhưng có thể tách rời vật chính. 

3. Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật chính thì phải chuyển giao cả vật phụ, trừ trường 

hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 111. Vật chia được và vật không chia được 
1. Vật chia được là vật khi bị phân chia vẫn giữ nguyên tính chất và tính năng sử dụng ban đầu. 

2. Vật không chia được là vật khi bị phân chia thì không giữ nguyên được tính chất và tính 

năng sử dụng ban đầu. 

Khi cần phân chia vật không chia được thì phải trị giá thành tiền để chia. 

Điều 112. Vật tiêu hao và vật không tiêu hao 
1. Vật tiêu hao là vật khi đã qua một lần sử dụng thì mất đi hoặc không giữ được tính chất, hình 

dáng và tính năng sử dụng ban đầu. 

Vật tiêu hao không thể là đối tượng của hợp đồng cho thuê hoặc hợp đồng cho mượn. 

2. Vật không tiêu hao là vật khi đã qua sử dụng nhiều lần mà cơ bản vẫn giữ được tính chất, 

hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu. 

Điều 113. Vật cùng loại và vật đặc định 
1. Vật cùng loại là những vật có cùng hình dáng, tính chất, tính năng sử dụng và xác định được 

bằng những đơn vị đo lường. 

Vật cùng loại có cùng chất lượng có thể thay thế cho nhau. 

2. Vật đặc định là vật phân biệt được với các vật khác bằng những đặc điểm riêng về ký hiệu, 

hình dáng, màu sắc, chất liệu, đặc tính, vị trí. 

Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật đặc định thì phải giao đúng vật đó. 

Điều 114. Vật đồng bộ 
Vật đồng bộ là vật gồm các phần hoặc các bộ phận ăn khớp, liên hệ với nhau hợp thành chỉnh 

thể mà nếu thiếu một trong các phần, các bộ phận hoặc có phần hoặc bộ phận không đúng quy 

cách, chủng loại thì không sử dụng được hoặc giá trị sử dụng của vật đó bị giảm sút. 

Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật đồng bộ thì phải chuyển giao toàn bộ các phần hoặc 

các bộ phận hợp thành, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 115. Quyền tài sản 
Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền 

sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác. 

Chương VIII 

GIAO DỊCH DÂN SỰ 

Điều 116. Giao dịch dân sự 
Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc 

chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. 

Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự 
1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự 

được xác lập; 

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện; 
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c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo 

đức xã hội. 

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường 

hợp luật có quy định. 

Điều 118. Mục đích của giao dịch dân sự 
Mục đích của giao dịch dân sự là lợi ích mà chủ thể mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch 

đó. 

Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự 
1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. 

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy 

định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản. 

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, 

chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó. 

Điều 120. Giao dịch dân sự có điều kiện 
1. Trường hợp các bên có thỏa thuận về điều kiện phát sinh hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự thì 

khi điều kiện đó xảy ra, giao dịch dân sự phát sinh hoặc hủy bỏ. 

2. Trường hợp điều kiện làm phát sinh hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự không thể xảy ra được do 

hành vi cố ý cản trở trực tiếp hoặc gián tiếp của một bên thì coi như điều kiện đó đã xảy ra; 

trường hợp có sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của một bên cố ý thúc đẩy cho điều kiện xảy 

ra thì coi như điều kiện đó không xảy ra. 

Điều 121. Giải thích giao dịch dân sự 
1. Giao dịch dân sự có nội dung không rõ ràng, khó hiểu, được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau 

và không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này thì việc giải thích giao dịch dân sự đó được thực 

hiện theo thứ tự sau đây: 

a) Theo ý chí đích thực của các bên khi xác lập giao dịch; 

b) Theo nghĩa phù hợp với mục đích của giao dịch; 

c) Theo tập quán nơi giao dịch được xác lập. 

2. Việc giải thích hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 404 của Bộ luật này; việc 

giải thích nội dung di chúc được thực hiện theo quy định tại Điều 648 của Bộ luật này. 

Điều 122. Giao dịch dân sự vô hiệu 
Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 117 của Bộ luật này 

thì vô hiệu, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác. 

Điều 123. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội 
Giao dịch dân sự có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì vô 

hiệu. 

Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi 

nhất định. 

Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa 

nhận và tôn trọng. 

Điều 124. Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo 
1. Khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch dân sự 

khác thì giao dịch dân sự giả tạo vô hiệu, còn giao dịch dân sự bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ 

trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên 

quan. 

2. Trường hợp xác lập giao dịch dân sự giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì 

giao dịch dân sự đó vô hiệu. 

Điều 125. Giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi 

dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực 

hành vi dân sự xác lập, thực hiện 2783



1. Khi giao dịch dân sự do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác 

lập, thực hiện thì theo yêu cầu của người đại diện của người đó, Tòa án tuyên bố giao dịch đó 

vô hiệu nếu theo quy định của pháp luật giao dịch này phải do người đại diện của họ xác lập, 

thực hiện hoặc đồng ý, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Giao dịch dân sự của người quy định tại khoản 1 Điều này không bị vô hiệu trong trường 

hợp sau đây: 

a) Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự nhằm đáp 

ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người đó; 

b) Giao dịch dân sự chỉ làm phát sinh quyền hoặc chỉ miễn trừ nghĩa vụ cho người chưa thành 

niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, 

người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự với người đã xác lập, thực hiện giao dịch với họ; 

c) Giao dịch dân sự được người xác lập giao dịch thừa nhận hiệu lực sau khi đã thành niên hoặc 

sau khi khôi phục năng lực hành vi dân sự. 

Điều 126. Giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn 
1. Trường hợp giao dịch dân sự được xác lập có sự nhầm lẫn làm cho một bên hoặc các bên 

không đạt được mục đích của việc xác lập giao dịch thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Tòa 

án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Giao dịch dân sự được xác lập có sự nhầm lẫn không vô hiệu trong trường hợp mục đích xác 

lập giao dịch dân sự của các bên đã đạt được hoặc các bên có thể khắc phục ngay được sự 

nhầm lẫn làm cho mục đích của việc xác lập giao dịch dân sự vẫn đạt được. 

Điều 127. Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép 
Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa, cưỡng ép thì có quyền yêu 

cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu. 

Lừa dối trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm 

cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự 

nên đã xác lập giao dịch đó. 

Đe dọa, cưỡng ép trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ ba làm 

cho bên kia buộc phải thực hiện giao dịch dân sự nhằm tránh thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, 

danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của mình hoặc của người thân thích của mình. 

Điều 128. Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được 

hành vi của mình 
Người có năng lực hành vi dân sự nhưng đã xác lập giao dịch vào đúng thời điểm không nhận 

thức và làm chủ được hành vi của mình thì có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự 

đó là vô hiệu. 

Điều 129. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức 
Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường 

hợp sau đây: 

1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không 

đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ 

trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu 

lực của giao dịch đó. 

2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công 

chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong 

giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực 

của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng 

thực. 

Điều 130. Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần 
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Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần khi một phần nội dung của giao dịch dân sự vô hiệu nhưng 

không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của giao dịch. 

Điều 131. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu 
1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự 

của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập. 

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau 

những gì đã nhận. 

Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả. 

3. Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó. 

4. Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường. 

5. Việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do Bộ 

luật này, luật khác có liên quan quy định. 

Điều 132. Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu 
1. Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu quy định tại các Điều 125, 126, 

127, 128 và 129 của Bộ luật này là 02 năm, kể từ ngày: 

a) Người đại diện của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự biết hoặc phải 

biết người được đại diện tự mình xác lập, thực hiện giao dịch; 

b) Người bị nhầm lẫn, bị lừa dối biết hoặc phải biết giao dịch được xác lập do bị nhầm lẫn, do 

bị lừa dối; 

c) Người có hành vi đe dọa, cưỡng ép chấm dứt hành vi đe dọa, cưỡng ép; 

d) Người không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình xác lập giao dịch; 

đ) Giao dịch dân sự được xác lập trong trường hợp giao dịch dân sự không tuân thủ quy định 

về hình thức. 

2. Hết thời hiệu quy định tại khoản 1 Điều này mà không có yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự 

vô hiệu thì giao dịch dân sự có hiệu lực. 

3. Đối với giao dịch dân sự quy định tại Điều 123 và Điều 124 của Bộ luật này thì thời hiệu yêu 

cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu không bị hạn chế. 

Điều 133. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu 
1. Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng đối tượng của giao dịch là tài sản không phải 

đăng ký đã được chuyển giao cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch được xác lập, thực hiện 

với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại Điều 167 của Bộ luật này. 

2. Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay 

tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó 

không bị vô hiệu. 

Trường hợp tài sản phải đăng ký mà chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thì giao dịch dân sự với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận 

được tài sản này thông qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền hoặc giao dịch với người mà 

theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau 

đó chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa. 

3. Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình, nếu giao dịch dân sự 

với người này không bị vô hiệu theo quy định tại khoản 2 Điều này nhưng có quyền khởi kiện, 

yêu cầu chủ thể có lỗi dẫn đến việc giao dịch được xác lập với người thứ ba phải hoàn trả 

những chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại. 
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Chương IX 

ĐẠI DIỆN 

Điều 134. Đại diện 
1. Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì 

lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, 

thực hiện giao dịch dân sự. 

2. Cá nhân, pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá 

nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác 

lập, thực hiện giao dịch đó. 

3. Trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng 

lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện. 

Điều 135. Căn cứ xác lập quyền đại diện 
Quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (sau 

đây gọi là đại diện theo ủy quyền); theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo 

điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là đại diện theo 

pháp luật). 

Điều 136. Đại diện theo pháp luật của cá nhân 
1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên. 

2. Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định. 

3. Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

Điều 137. Đại diện theo pháp luật của pháp nhân 
1. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm: 

a) Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ; 

b) Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật; 

c) Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án. 

2. Một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật và mỗi người đại diện có quyền 

đại diện cho pháp nhân theo quy định tại Điều 140 và Điều 141 của Bộ luật này. 

Điều 138. Đại diện theo ủy quyền 
1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao 

dịch dân sự. 

2. Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa 

thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự 

liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có 

tư cách pháp nhân. 

3. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy 

quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi 

trở lên xác lập, thực hiện. 

Điều 139. Hậu quả pháp lý của hành vi đại diện 
1. Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện với người thứ ba phù hợp với phạm vi 

đại diện làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện. 

2. Người đại diện có quyền xác lập, thực hiện hành vi cần thiết để đạt được mục đích của việc 

đại diện. 

3. Trường hợp người đại diện biết hoặc phải biết việc xác lập hành vi đại diện là do bị nhầm 

lẫn, bị lừa dối, bị đe dọa, cưỡng ép mà vẫn xác lập, thực hiện hành vi thì không làm phát sinh 

quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người được đại diện biết hoặc phải 

biết về việc này mà không phản đối. 
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Điều 140. Thời hạn đại diện 
1. Thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp không xác định được thời hạn đại diện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì 

thời hạn đại diện được xác định như sau: 

a) Nếu quyền đại diện được xác định theo giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện được 

tính đến thời điểm chấm dứt giao dịch dân sự đó; 

b) Nếu quyền đại diện không được xác định với giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện là 

01 năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền đại diện. 

3. Đại diện theo ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

a) Theo thỏa thuận; 

b) Thời hạn ủy quyền đã hết; 

c) Công việc được ủy quyền đã hoàn thành; 

d) Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền; 

đ) Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; người được đại diện, người đại diện là 

pháp nhân chấm dứt tồn tại; 

e) Người đại diện không còn đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 134 của Bộ luật này; 

g) Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được. 

4. Đại diện theo pháp luật chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

a) Người được đại diện là cá nhân đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi 

phục; 

b) Người được đại diện là cá nhân chết; 

c) Người được đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại; 

d) Căn cứ khác theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan. 

Điều 141. Phạm vi đại diện 
1. Người đại diện chỉ được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện theo căn 

cứ sau đây: 

a) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền; 

b) Điều lệ của pháp nhân; 

c) Nội dung ủy quyền; 

d) Quy định khác của pháp luật. 

2. Trường hợp không xác định được cụ thể phạm vi đại diện theo quy định tại khoản 1 Điều 

này thì người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi 

ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

3. Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng 

không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính 

mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp 

luật có quy định khác. 

4. Người đại diện phải thông báo cho bên giao dịch biết về phạm vi đại diện của mình. 

Điều 142. Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực 

hiện 
1. Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh 

quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ một trong các trường hợp sau đây: 

a) Người được đại diện đã công nhận giao dịch; 

b) Người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý; 

c) Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết 

về việc người đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình không có quyền đại diện. 

2. Trường hợp giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không 

làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện thì người không có quyền đại diện 
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vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình, trừ trường hợp người đã giao 

dịch biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện mà vẫn giao dịch. 

3. Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực 

hiện hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự đã xác lập và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp 

người đó biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện mà vẫn giao dịch hoặc trường 

hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

4. Trường hợp người không có quyền đại diện và người đã giao dịch cố ý xác lập, thực hiện 

giao dịch dân sự mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải chịu trách nhiệm liên đới bồi 

thường thiệt hại. 

Điều 143. Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá 

phạm vi đại diện 
1. Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm 

phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được thực hiện vượt 

quá phạm vi đại diện, trừ một trong các trường hợp sau đây: 

a) Người được đại diện đồng ý; 

b) Người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý; 

c) Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết 

về việc người đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình vượt quá phạm vi đại diện. 

2. Trường hợp giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện 

không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được xác 

lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện thì người đại diện phải thực hiện nghĩa vụ đối với 

người đã giao dịch với mình về phần giao dịch vượt quá phạm vi đại diện, trừ trường hợp 

người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch. 

3. Người đã giao dịch với người đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc hủy 

bỏ giao dịch dân sự đối với phần vượt quá phạm vi đại diện hoặc toàn bộ giao dịch dân sự và 

yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc vượt quá 

phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch hoặc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

4. Trường hợp người đại diện và người giao dịch với người đại diện cố ý xác lập, thực hiện 

giao dịch dân sự vượt quá phạm vi đại diện mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải 

chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại. 

Chương X 

THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU 

Mục 1. THỜI HẠN 

Điều 144. Thời hạn 
1. Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác. 

2. Thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện 

có thể sẽ xảy ra. 

Điều 145. Áp dụng cách tính thời hạn 
1. Cách tính thời hạn được áp dụng theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

2. Thời hạn được tính theo dương lịch, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 146. Quy định về thời hạn, thời điểm tính thời hạn 
1. Trường hợp các bên có thỏa thuận về thời hạn là một năm, nửa năm, một tháng, nửa tháng, 

một tuần, một ngày, một giờ, một phút mà khoảng thời gian diễn ra không liền nhau thì thời 

hạn đó được tính như sau: 

a) Một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày; 

b) Nửa năm là sáu tháng; 

c) Một tháng là ba mươi ngày; 

d) Nửa tháng là mười lăm ngày; 
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đ) Một tuần là bảy ngày; 

e) Một ngày là hai mươi tư giờ; 

g) Một giờ là sáu mươi phút; 

h) Một phút là sáu mươi giây. 

2. Trường hợp các bên thỏa thuận về thời điểm đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng thì thời điểm 

đó được quy định như sau: 

a) Đầu tháng là ngày đầu tiên của tháng; 

b) Giữa tháng là ngày thứ mười lăm của tháng; 

c) Cuối tháng là ngày cuối cùng của tháng. 

3. Trường hợp các bên thỏa thuận về thời điểm đầu năm, giữa năm, cuối năm thì thời điểm đó 

được quy định như sau: 

a) Đầu năm là ngày đầu tiên của tháng một; 

b) Giữa năm là ngày cuối cùng của tháng sáu; 

c) Cuối năm là ngày cuối cùng của tháng mười hai. 

Điều 147. Thời điểm bắt đầu thời hạn 
1. Khi thời hạn được xác định bằng phút, giờ thì thời hạn được bắt đầu từ thời điểm đã xác 

định. 

2. Khi thời hạn được xác định bằng ngày, tuần, tháng, năm thì ngày đầu tiên của thời hạn 

không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày được xác định. 

3. Khi thời hạn bắt đầu bằng một sự kiện thì ngày xảy ra sự kiện không được tính mà tính từ 

ngày tiếp theo liền kề của ngày xảy ra sự kiện đó. 

Điều 148. Kết thúc thời hạn 
1. Khi thời hạn tính bằng ngày thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của 

thời hạn. 

2. Khi thời hạn tính bằng tuần thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày tương ứng của 

tuần cuối cùng của thời hạn. 

3. Khi thời hạn tính bằng tháng thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày tương ứng của 

tháng cuối cùng của thời hạn; nếu tháng kết thúc thời hạn không có ngày tương ứng thì thời hạn 

kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng đó. 

4. Khi thời hạn tính bằng năm thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày, tháng tương 

ứng của năm cuối cùng của thời hạn. 

5. Khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết 

thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó. 

6. Thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn vào lúc hai mươi tư giờ của ngày đó. 

Mục 2. THỜI HIỆU 

Điều 149. Thời hiệu 
1. Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp 

lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định. 

Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan. 

2. Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc 

các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, 

quyết định giải quyết vụ, việc. 

Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường 

hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ. 

Điều 150. Các loại thời hiệu 
1. Thời hiệu hưởng quyền dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được 

hưởng quyền dân sự. 

2. Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì người có 

nghĩa vụ dân sự được miễn việc thực hiện nghĩa vụ. 
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3. Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải 

quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì 

mất quyền khởi kiện. 

4. Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền yêu cầu Tòa án 

giải quyết việc dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, lợi ích 

quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền yêu cầu. 

Điều 151. Cách tính thời hiệu 
Thời hiệu được tính từ thời điểm bắt đầu ngày đầu tiên của thời hiệu và chấm dứt tại thời điểm 

kết thúc ngày cuối cùng của thời hiệu. 

Điều 152. Hiệu lực của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự 
Trường hợp pháp luật quy định cho các chủ thể được hưởng quyền dân sự hoặc được miễn trừ 

nghĩa vụ dân sự theo thời hiệu thì chỉ sau khi thời hiệu đó kết thúc, việc hưởng quyền dân sự 

hoặc miễn trừ nghĩa vụ dân sự mới có hiệu lực. 

Điều 153. Tính liên tục của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự 
1. Thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự có tính liên tục từ khi bắt đầu cho 

đến khi kết thúc; nếu có sự kiện làm gián đoạn thì thời hiệu phải được tính lại từ đầu, sau khi 

sự kiện làm gián đoạn chấm dứt. 

2. Thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự bị gián đoạn khi có một trong các 

sự kiện sau đây: 

a) Có sự giải quyết bằng một quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đối với quyền, nghĩa vụ dân sự đang được áp dụng thời hiệu; 

b) Quyền, nghĩa vụ dân sự đang được áp dụng thời hiệu mà bị người có quyền, nghĩa vụ liên 

quan tranh chấp và đã được giải quyết bằng một bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của 

Tòa án. 

3. Thời hiệu cũng được tính liên tục trong trường hợp việc hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa 

vụ dân sự được chuyển giao hợp pháp cho người khác. 

Điều 154. Bắt đầu thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân 

sự 
1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải 

biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được tính từ ngày phát sinh quyền yêu cầu, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Điều 155. Không áp dụng thời hiệu khởi kiện 
Thời hiệu khởi kiện không áp dụng trong trường hợp sau đây: 

1. Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản. 

2. Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định 

khác. 

3. Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai. 

4. Trường hợp khác do luật quy định. 

Điều 156. Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu 

giải quyết việc dân sự 
Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc 

dân sự là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện sau đây: 

1. Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền 

yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu. 

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và 

không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. 
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Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có 

quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm 

hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình; 

2. Chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện, người có quyền yêu cầu 

là người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chưa có người đại diện khác 

thay thế trong trường hợp sau đây: 

a) Người đại diện chết nếu là cá nhân, chấm dứt tồn tại nếu là pháp nhân;  

b) Người đại diện vì lý do chính đáng mà không thể tiếp tục đại diện được. 

Điều 157. Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự 
1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại trong trường hợp sau đây: 

a) Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi 

kiện; 

b) Bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người 

khởi kiện; 

c) Các bên đã tự hòa giải với nhau. 

2. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện quy 

định tại khoản 1 Điều này. 

Phần thứ hai 

QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN 

Chương XI 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Mục 1. NGUYÊN TẮC XÁC LẬP, THỰC HIỆN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI 

VỚI TÀI SẢN 

Điều 158. Quyền sở hữu 
Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở 

hữu theo quy định của luật. 

Điều 159. Quyền khác đối với tài sản 
1. Quyền khác đối với tài sản là quyền của chủ thể trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc 

quyền sở hữu của chủ thể khác. 

2. Quyền khác đối với tài sản bao gồm:  

a) Quyền đối với bất động sản liền kề;  

b) Quyền hưởng dụng; 

c) Quyền bề mặt. 

Điều 160. Nguyên tắc xác lập, thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản 
1. Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản được xác lập, thực hiện trong trường hợp Bộ luật 

này, luật khác có liên quan quy định. 

Quyền khác đối với tài sản vẫn có hiệu lực trong trường hợp quyền sở hữu được chuyển giao, 

trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. 

2. Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản nhưng không 

được trái với quy định của luật, gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, 

lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. 

3. Chủ thể có quyền khác đối với tài sản được thực hiện mọi hành vi trong phạm vi quyền được 

quy định tại Bộ luật này, luật khác có liên quan nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh 

hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở 

hữu tài sản hoặc của người khác. 

Điều 161. Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản 2791



1. Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thực hiện theo quy định của Bộ 

luật này, luật khác có liên quan; trường hợp luật không có quy định thì thực hiện theo thỏa 

thuận của các bên; trường hợp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì thời 

điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là thời điểm tài sản được chuyển giao. 

Thời điểm tài sản được chuyển giao là thời điểm bên có quyền hoặc người đại diện hợp pháp 

của họ chiếm hữu tài sản. 

2. Trường hợp tài sản chưa được chuyển giao mà phát sinh hoa lợi, lợi tức thì hoa lợi, lợi tức 

thuộc về bên có tài sản chuyển giao, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 162. Chịu rủi ro về tài sản 
1. Chủ sở hữu phải chịu rủi ro về tài sản thuộc sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác hoặc Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. 

2. Chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải chịu rủi ro về tài sản trong phạm vi quyền của 

mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với chủ sở hữu tài sản hoặc Bộ luật này, luật khác có 

liên quan quy định khác. 

Mục 2. BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN 

Điều 163. Bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản 
1. Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái luật quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản. 

2. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng 

khẩn cấp, phòng chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản 

của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường. 

Điều 164. Biện pháp bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản 
1. Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền tự bảo vệ, ngăn chặn bất kỳ 

người nào có hành vi xâm phạm quyền của mình bằng những biện pháp không trái với quy 

định của pháp luật. 

2. Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền khác buộc người có hành vi xâm phạm quyền phải trả lại tài sản, chấm dứt 

hành vi cản trở trái pháp luật việc thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và yêu 

cầu bồi thường thiệt hại. 

Điều 165. Chiếm hữu có căn cứ pháp luật 
1. Chiếm hữu có căn cứ pháp luật là việc chiếm hữu tài sản trong trường hợp sau đây: 

a) Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản; 

b) Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản; 

c) Người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự phù hợp với quy định 

của pháp luật; 

d) Người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu, tài sản 

bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm phù hợp với điều kiện theo quy định 

của Bộ luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan; 

đ) Người phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước bị thất lạc phù hợp với điều 

kiện theo quy định của Bộ luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan; 

e) Trường hợp khác do pháp luật quy định. 

2. Việc chiếm hữu tài sản không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này là chiếm hữu 

không có căn cứ pháp luật. 

Điều 166. Quyền đòi lại tài sản 
1. Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền đòi lại tài sản từ người chiếm 

hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật. 

2. Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ sự chiếm hữu của chủ thể đang có quyền khác 

đối với tài sản đó. 

Điều 167. Quyền đòi lại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu 
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Chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu 

ngay tình trong trường hợp người chiếm hữu ngay tình có được động sản này thông qua hợp 

đồng không có đền bù với người không có quyền định đoạt tài sản; trường hợp hợp đồng này là 

hợp đồng có đền bù thì chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản nếu động sản đó bị lấy cắp, bị mất 

hoặc trường hợp khác bị chiếm hữu ngoài ý chí của chủ sở hữu. 

Điều 168. Quyền đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc bất động sản từ người 

chiếm hữu ngay tình 
Chủ sở hữu được đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc bất động sản từ người 

chiếm hữu ngay tình, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 133 của Bộ luật này. 

Điều 169. Quyền yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật đối với việc thực hiện 

quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản 
Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản, chủ thể có quyền yêu cầu người có 

hành vi cản trở trái pháp luật phải chấm dứt hành vi đó hoặc có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền khác buộc người đó chấm dứt hành vi vi phạm. 

Điều 170. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại 
Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền yêu cầu người có hành vi xâm 

phạm quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản bồi thường thiệt hại. 

Mục 3. GIỚI HẠN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN 

Điều 171. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản trong 

trường hợp xảy ra tình thế cấp thiết 
1. Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa trực 

tiếp lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác mà không còn 

cách nào khác là phải có hành động gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn. 

2. Trong tình thế cấp thiết, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản không được cản 

trở người khác dùng tài sản của mình hoặc cản trở người khác gây thiệt hại đối với tài sản đó 

để ngăn chặn, làm giảm mối nguy hiểm hoặc thiệt hại lớn hơn có nguy cơ xảy ra. 

3. Gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền 

khác đối với tài sản. Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản bị thiệt hại trong tình 

thế cấp thiết được bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 595 của Bộ luật này. 

Điều 172. Nghĩa vụ bảo vệ môi trường 
Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì chủ thể phải tuân theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường; nếu làm ô nhiễm môi trường thì phải chấm dứt hành vi gây ô 

nhiễm, thực hiện các biện pháp để khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại. 

Điều 173. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 
Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì chủ thể phải tôn trọng, bảo đảm trật 

tự, an toàn xã hội, không được lạm dụng quyền để gây mất trật tự, an toàn xã hội, làm thiệt hại 

đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. 

Điều 174. Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng 
Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải tuân theo pháp 

luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật 

về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, 

người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh. 

Điều 175. Ranh giới giữa các bất động sản 
1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở 

lên mà không có tranh chấp. 

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, 

mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung. 
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2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới 

của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử 

dụng đất của người khác. 

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền 

sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới 

thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 176. Mốc giới ngăn cách các bất động sản 
1. Chủ sở hữu bất động sản chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên 

phần đất thuộc quyền sử dụng của mình. 

2. Các chủ sở hữu bất động sản liền kề có thể thỏa thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng 

rào, trồng cây, xây tường ngăn trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; 

những vật mốc giới này là sở hữu chung của các chủ thể đó. 

Trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất 

động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên 

tạo nên chịu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không 

đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường 

ngăn phải dỡ bỏ. 

3. Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kề không được trổ cửa 

sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất 

động sản liền kề đồng ý. 

Trường hợp nhà xây riêng biệt nhưng tường sát liền nhau thì chủ sở hữu cũng chỉ được đục 

tường, đặt kết cấu xây dựng đến giới hạn ngăn cách tường của mình. 

Đối với cây là mốc giới chung, các bên đều có nghĩa vụ bảo vệ; hoa lợi thu được từ cây được 

chia đều, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 177. Bảo đảm an toàn trong trường hợp cây cối, công trình có nguy cơ gây thiệt hại 
1. Trường hợp cây cối, công trình xây dựng có nguy cơ sập đổ xuống bất động sản liền kề và 

xung quanh thì chủ sở hữu tài sản thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, chặt cây, sửa chữa 

hoặc dỡ bỏ công trình xây dựng đó theo yêu cầu của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung 

quanh hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu không tự nguyện thực hiện 

thì chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cho chặt cây, phá dỡ. Chi phí chặt cây, phá dỡ do chủ sở hữu cây cối, công trình xây 

dựng chịu. 

2. Khi đào giếng, đào ao hoặc xây dựng công trình dưới mặt đất, chủ sở hữu công trình phải 

đào, xây cách mốc giới một khoảng cách do pháp luật về xây dựng quy định. 

Khi xây dựng công trình vệ sinh, kho chứa chất độc hại và các công trình khác mà việc sử dụng 

có khả năng gây ô nhiễm môi trường thì chủ sở hữu tài sản đó phải xây cách mốc giới một 

khoảng cách và ở vị trí hợp lý, phải bảo đảm vệ sinh, an toàn và không làm ảnh hưởng đến chủ 

sở hữu bất động sản khác. 

3. Trường hợp gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều này thì chủ sở hữu cây cối, công trình phải bồi thường. 

Điều 178. Trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề 
1. Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và 

đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

2. Mặt dưới mái che trên cửa ra vào, mặt dưới mái che cửa sổ quay ra đường đi chung phải 

cách mặt đất từ 2,5 mét trở lên. 
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Chương XII 

CHIẾM HỮU 

Điều 179. Khái niệm chiếm hữu 
1. Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như 

chủ thể có quyền đối với tài sản. 

2. Chiếm hữu bao gồm chiếm hữu của chủ sở hữu và chiếm hữu của người không phải là chủ 

sở hữu. 

Việc chiếm hữu của người không phải là chủ sở hữu không thể là căn cứ xác lập quyền sở hữu, 

trừ trường hợp quy định tại các điều 228, 229, 230, 231, 232, 233 và 236 của Bộ luật này. 

Điều 180. Chiếm hữu ngay tình 
Chiếm hữu ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có 

quyền đối với tài sản đang chiếm hữu. 

Điều 181. Chiếm hữu không ngay tình 
Chiếm hữu không ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết hoặc phải biết rằng 

mình không có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu. 

Điều 182. Chiếm hữu liên tục 
1. Chiếm hữu liên tục là việc chiếm hữu được thực hiện trong một khoảng thời gian mà không 

có tranh chấp về quyền đối với tài sản đó hoặc có tranh chấp nhưng chưa được giải quyết bằng 

một bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

khác, kể cả khi tài sản được giao cho người khác chiếm hữu. 

2. Việc chiếm hữu không liên tục không được coi là căn cứ để suy đoán về tình trạng và quyền 

của người chiếm hữu được quy định tại Điều 184 của Bộ luật này. 

Điều 183. Chiếm hữu công khai 
1. Chiếm hữu công khai là việc chiếm hữu được thực hiện một cách minh bạch, không giấu 

giếm; tài sản đang chiếm hữu được sử dụng theo tính năng, công dụng và được người chiếm 

hữu bảo quản, giữ gìn như tài sản của chính mình. 

2. Việc chiếm hữu không công khai không được coi là căn cứ để suy đoán về tình trạng và 

quyền của người chiếm hữu được quy định tại Điều 184 của Bộ luật này. 

Điều 184. Suy đoán về tình trạng và quyền của người chiếm hữu 
1. Người chiếm hữu được suy đoán là ngay tình; người nào cho rằng người chiếm hữu không 

ngay tình thì phải chứng minh. 

2. Trường hợp có tranh chấp về quyền đối với tài sản thì người chiếm hữu được suy đoán là 

người có quyền đó. Người có tranh chấp với người chiếm hữu phải chứng minh về việc người 

chiếm hữu không có quyền. 

3. Người chiếm hữu ngay tình, liên tục, công khai được áp dụng thời hiệu hưởng quyền và 

được hưởng hoa lợi, lợi tức mà tài sản mang lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có 

liên quan. 

Điều 185. Bảo vệ việc chiếm hữu 
Trường hợp việc chiếm hữu bị người khác xâm phạm thì người chiếm hữu có quyền yêu cầu 

người có hành vi xâm phạm phải chấm dứt hành vi, khôi phục tình trạng ban đầu, trả lại tài sản 

và bồi thường thiệt hại hoặc yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác buộc người 

đó chấm dứt hành vi, khôi phục tình trạng ban đầu, trả lại tài sản và bồi thường thiệt hại. 

Chương XIII 

QUYỀN SỞ HỮU 

Mục 1. NỘI DUNG QUYỀN SỞ HỮU 

Tiểu mục 1. QUYỀN CHIẾM HỮU 

Điều 186. Quyền chiếm hữu của chủ sở hữu 
Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối tài sản của 

mình nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội. 
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Điều 187. Quyền chiếm hữu của người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản 
1. Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản thực hiện việc chiếm hữu tài sản đó trong 

phạm vi, theo cách thức, thời hạn do chủ sở hữu xác định. 

2. Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản không thể trở thành chủ sở hữu đối với tài 

sản được giao theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này. 

Điều 188. Quyền chiếm hữu của người được giao tài sản thông qua giao dịch dân sự 
1. Khi chủ sở hữu giao tài sản cho người khác thông qua giao dịch dân sự mà nội dung không 

bao gồm việc chuyển quyền sở hữu thì người được giao tài sản phải thực hiện việc chiếm hữu 

tài sản đó phù hợp với mục đích, nội dung của giao dịch. 

2. Người được giao tài sản có quyền sử dụng tài sản được giao, được chuyển quyền chiếm hữu, 

sử dụng tài sản đó cho người khác nếu được chủ sở hữu đồng ý. 

3. Người được giao tài sản không thể trở thành chủ sở hữu đối với tài sản được giao theo quy 

định tại Điều 236 của Bộ luật này. 

Tiểu mục 2. QUYỀN SỬ DỤNG 

Điều 189. Quyền sử dụng 
Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. 

Quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 190. Quyền sử dụng của chủ sở hữu 
Chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo ý chí của mình nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm 

ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của 

người khác. 

Điều 191. Quyền sử dụng của người không phải là chủ sở hữu 
Người không phải là chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo thỏa thuận với chủ sở hữu hoặc theo 

quy định của pháp luật. 

Tiểu mục 3. QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT 

Điều 192. Quyền định đoạt 
Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng 

hoặc tiêu hủy tài sản. 

Điều 193. Điều kiện thực hiện quyền định đoạt 
Việc định đoạt tài sản phải do người có năng lực hành vi dân sự thực hiện không trái quy định 

của pháp luật. 

Trường hợp pháp luật có quy định trình tự, thủ tục định đoạt tài sản thì phải tuân theo trình tự, 

thủ tục đó. 

Điều 194. Quyền định đoạt của chủ sở hữu 
Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu 

dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật 

đối với tài sản. 

Điều 195. Quyền định đoạt của người không phải là chủ sở hữu 
Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo ủy quyền của chủ 

sở hữu hoặc theo quy định của luật. 

Điều 196. Hạn chế quyền định đoạt 
1. Quyền định đoạt chỉ bị hạn chế trong trường hợp do luật quy định. 

2. Khi tài sản đem bán là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật di sản 

văn hóa thì Nhà nước có quyền ưu tiên mua. 

Trường hợp cá nhân, pháp nhân có quyền ưu tiên mua đối với tài sản nhất định theo quy định 

của pháp luật thì khi bán tài sản, chủ sở hữu phải dành quyền ưu tiên mua cho các chủ thể đó. 
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Điều 197. Tài sản thuộc sở hữu toàn dân 
Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên 

thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn 

dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. 

Điều 198. Thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với tài sản thuộc sở hữu toàn dân 
1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đại diện, thực hiện quyền của chủ sở hữu 

đối với tài sản thuộc sở hữu toàn dân. 

2. Chính phủ thống nhất quản lý và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm tài 

sản thuộc sở hữu toàn dân. 

Điều 199. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu toàn dân 
Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu toàn dân được thực hiện trong phạm vi 

và theo trình tự do pháp luật quy định. 

Điều 200. Thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được đầu tư vào doanh nghiệp 
1. Khi tài sản thuộc sở hữu toàn dân được đầu tư vào doanh nghiệp thì Nhà nước thực hiện 

quyền của chủ sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, quản lý, 

sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

2. Doanh nghiệp thực hiện việc quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các tài sản khác do 

Nhà nước đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 201. Thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được giao cho cơ quan nhà 

nước, đơn vị vũ trang nhân dân 
1. Khi tài sản thuộc sở hữu toàn dân được giao cho cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân 

thì Nhà nước thực hiện quyền kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản đó. 

2. Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện việc quản lý, sử dụng đúng mục đích, 

theo quy định của pháp luật đối với tài sản được Nhà nước giao. 

Điều 202. Thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được giao cho tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp 
1. Khi tài sản thuộc sở hữu toàn dân được giao cho tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thì Nhà 

nước thực hiện quyền kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản đó. 

2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản được Nhà nước 

giao đúng mục đích, phạm vi, theo cách thức, trình tự do pháp luật quy định, phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ được quy định trong điều lệ. 

Điều 203. Quyền của cá nhân, pháp nhân đối với việc sử dụng, khai thác tài sản thuộc sở 

hữu toàn dân 
Cá nhân, pháp nhân được sử dụng đất, khai thác nguồn lợi thủy sản, tài nguyên thiên nhiên và 

các tài sản khác thuộc sở hữu toàn dân đúng mục đích, có hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 

đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Điều 204. Tài sản thuộc sở hữu toàn dân chưa được giao cho cá nhân, pháp nhân quản lý 
Đối với tài sản thuộc sở hữu toàn dân mà chưa được giao cho cá nhân, pháp nhân quản lý thì 

Chính phủ tổ chức thực hiện việc bảo vệ, điều tra, khảo sát và lập quy hoạch đưa vào khai thác. 

Tiểu mục 2. SỞ HỮU RIÊNG 

Điều 205. Sở hữu riêng và tài sản thuộc sở hữu riêng 
1. Sở hữu riêng là sở hữu của một cá nhân hoặc một pháp nhân. 

2. Tài sản hợp pháp thuộc sở hữu riêng không bị hạn chế về số lượng, giá trị. 

Điều 206. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng 
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1. Chủ sở hữu có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng nhằm phục 

vụ nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh và các mục đích khác không trái pháp 

luật. 

2. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng không được gây thiệt hại hoặc 

làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của 

người khác. 

Tiểu mục 3. SỞ HỮU CHUNG 

Điều 207. Sở hữu chung và các loại sở hữu chung 
1. Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản. 

2. Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất. 

Điều 208. Xác lập quyền sở hữu chung 
Quyền sở hữu chung được xác lập theo thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc theo tập 

quán. 

Điều 209. Sở hữu chung theo phần 
1. Sở hữu chung theo phần là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở 

hữu được xác định đối với tài sản chung. 

2. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung 

tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 210. Sở hữu chung hợp nhất 
1. Sở hữu chung hợp nhất là sở hữu chung mà trong đó, phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu 

chung không được xác định đối với tài sản chung. 

Sở hữu chung hợp nhất bao gồm sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia và sở hữu chung hợp 

nhất không phân chia. 

2. Các chủ sở hữu chung hợp nhất có quyền, nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản thuộc sở hữu 

chung. 

Điều 211. Sở hữu chung của cộng đồng 
1. Sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, 

cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân cư khác đối với tài sản được hình thành theo tập quán, tài 

sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung 

hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục đích thỏa mãn lợi ích 

chung hợp pháp của cộng đồng. 

2. Các thành viên của cộng đồng cùng quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản chung theo thỏa 

thuận hoặc theo tập quán vì lợi ích chung của cộng đồng nhưng không được vi phạm điều cấm 

của luật, không trái đạo đức xã hội. 

3. Tài sản chung của cộng đồng là tài sản chung hợp nhất không phân chia. 

Điều 212. Sở hữu chung của các thành viên gia đình 
1. Tài sản của các thành viên gia đình cùng sống chung gồm tài sản do các thành viên đóng 

góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập quyền sở hữu theo quy định của 

Bộ luật này và luật khác có liên quan. 

2. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện 

theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng 

ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành 

viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy 

định khác. 

Trường hợp không có thỏa thuận thì áp dụng quy định về sở hữu chung theo phần được quy 

định tại Bộ luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp quy định tại Điều 213 của Bộ luật 

này. 

Điều 213. Sở hữu chung của vợ chồng 
1. Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia. 
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2. Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung; có quyền ngang nhau trong việc 

chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. 

3. Vợ chồng thỏa thuận hoặc ủy quyền cho nhau chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. 

4. Tài sản chung của vợ chồng có thể phân chia theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của Tòa 

án. 

5. Trường hợp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận theo quy định của pháp luật về 

hôn nhân và gia đình thì tài sản chung của vợ chồng được áp dụng theo chế độ tài sản này. 

Điều 214. Sở hữu chung trong nhà chung cư 
1. Phần diện tích, trang thiết bị và các tài sản khác dùng chung trong nhà chung cư theo quy 

định của Luật nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất của tất cả chủ sở hữu các căn hộ trong nhà đó 

và không phân chia, trừ trường hợp luật có quy định khác hoặc tất cả các chủ sở hữu có thỏa 

thuận khác. 

2. Chủ sở hữu các căn hộ trong nhà chung cư có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong việc quản 

lý, sử dụng tài sản quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp luật có quy định khác hoặc có 

thỏa thuận khác. 

3. Trường hợp nhà chung cư bị tiêu hủy thì quyền của chủ sở hữu căn hộ chung cư thực hiện 

theo quy định của luật. 

Điều 215. Sở hữu chung hỗn hợp 
1. Sở hữu chung hỗn hợp là sở hữu đối với tài sản do các chủ sở hữu thuộc các thành phần kinh 

tế khác nhau góp vốn để sản xuất, kinh doanh thu lợi nhuận. 

2. Tài sản được hình thành từ nguồn vốn góp của các chủ sở hữu, lợi nhuận hợp pháp thu được 

từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc từ nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật là tài 

sản thuộc sở hữu chung hỗn hợp. 

3. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung hỗn hợp phải tuân theo quy 

định tại Điều 209 của Bộ luật này và quy định của pháp luật có liên quan đến việc góp vốn, tổ 

chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý, điều hành, trách nhiệm về tài sản và phân chia 

lợi nhuận. 

Điều 216. Quản lý tài sản chung 
Các chủ sở hữu chung cùng quản lý tài sản chung theo nguyên tắc nhất trí, trừ trường hợp có 

thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

Điều 217. Sử dụng tài sản chung 
1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài 

sản chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc 

pháp luật có quy định khác. 

2. Các chủ sở hữu chung hợp nhất có quyền ngang nhau trong việc khai thác công dụng, hưởng 

hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 218. Định đoạt tài sản chung 
1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình. 

2. Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thỏa thuận của các chủ sở hữu 

chung hoặc theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp một chủ sở hữu chung theo phần bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở 

hữu chung khác được quyền ưu tiên mua. 

Trong thời hạn 03 tháng đối với tài sản chung là bất động sản, 01 tháng đối với tài sản chung là 

động sản, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều 

kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người 

khác. Việc thông báo phải được thể hiện bằng văn bản và các điều kiện bán cho chủ sở hữu 

chung khác phải giống như điều kiện bán cho người không phải là chủ sở hữu chung. 

Trường hợp bán phần quyền sở hữu mà có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua thì trong thời hạn 

03 tháng, kể từ ngày phát hiện có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua, chủ sở hữu chung theo 
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phần trong số các chủ sở hữu chung có quyền yêu cầu Tòa án chuyển sang cho mình quyền và 

nghĩa vụ của người mua; bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại. 

4. Trường hợp một trong các chủ sở hữu chung đối với bất động sản từ bỏ phần quyền sở hữu 

của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc 

về Nhà nước, trừ trường hợp sở hữu chung của cộng đồng thì thuộc sở hữu chung của các chủ 

sở hữu chung còn lại. 

5. Trường hợp một trong các chủ sở hữu chung đối với động sản từ bỏ phần quyền sở hữu của 

mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc sở 

hữu chung của các chủ sở hữu còn lại. 

6. Trường hợp tất cả các chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình đối với tài sản chung thì việc 

xác lập quyền sở hữu được áp dụng theo quy định tại Điều 228 của Bộ luật này. 

Điều 219. Chia tài sản thuộc sở hữu chung 
1. Trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu 

chia tài sản chung; nếu tình trạng sở hữu chung phải được duy trì trong một thời hạn theo thỏa 

thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của luật thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có 

quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó; khi tài sản chung không thể chia được 

bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có yêu cầu chia có quyền bán phần quyền sở hữu của mình, 

trừ trường hợp các chủ sở hữu chung có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu chung thực hiện nghĩa vụ 

thanh toán và chủ sở hữu chung đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh 

toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung và tham gia vào việc chia tài sản 

chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Nếu không thể chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc việc chia này bị các chủ sở hữu 

chung còn lại phản đối thì người có quyền có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ bán phần quyền 

sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán. 

Điều 220. Chấm dứt sở hữu chung 
Sở hữu chung chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Tài sản chung đã được chia. 

2. Một trong số các chủ sở hữu chung được hưởng toàn bộ tài sản chung. 

3. Tài sản chung không còn. 

4. Trường hợp khác theo quy định của luật. 

Mục 3. XÁC LẬP, CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU 

Tiểu mục 1. XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU 

Điều 221. Căn cứ xác lập quyền sở hữu 
Quyền sở hữu được xác lập đối với tài sản trong trường hợp sau đây: 

1. Do lao động, do hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, do hoạt động sáng tạo ra đối 

tượng quyền sở hữu trí tuệ. 

2. Được chuyển quyền sở hữu theo thỏa thuận hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án, cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền khác. 

3. Thu hoa lợi, lợi tức. 

4. Tạo thành tài sản mới do sáp nhập, trộn lẫn, chế biến. 

5. Được thừa kế. 

6. Chiếm hữu trong các điều kiện do pháp luật quy định đối với tài sản vô chủ, tài sản không 

xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy; tài sản do 

người khác đánh rơi, bỏ quên; gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước di chuyển tự 

nhiên. 

7. Chiếm hữu, được lợi về tài sản theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này. 

8. Trường hợp khác do luật quy định. 
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Điều 222. Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản có được từ lao động, hoạt động sản xuất, 

kinh doanh hợp pháp, hoạt động sáng tạo ra đối tượng quyền sở hữu trí tuệ 
Người lao động, người tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp có quyền sở hữu đối 

với tài sản có được từ lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, kể từ thời điểm có 

được tài sản đó. 

Người tiến hành hoạt động sáng tạo có quyền sở hữu đối với tài sản có được từ hoạt động sáng 

tạo theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. 

Điều 223. Xác lập quyền sở hữu theo hợp đồng 
Người được giao tài sản thông qua hợp đồng mua bán, tặng cho, trao đổi, cho vay hoặc hợp 

đồng chuyển quyền sở hữu khác theo quy định của pháp luật thì có quyền sở hữu tài sản đó. 

Điều 224. Xác lập quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức 
Chủ sở hữu, người sử dụng tài sản có quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức theo thỏa thuận 

hoặc theo quy định của pháp luật, kể từ thời điểm thu được hoa lợi, lợi tức đó. 

Điều 225. Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp sáp nhập 
1. Trường hợp tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau được sáp nhập với nhau tạo thành vật 

không chia được và không thể xác định tài sản đem sáp nhập là vật chính hoặc vật phụ thì vật 

mới được tạo thành là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu đó; nếu tài sản đem sáp 

nhập là vật chính và vật phụ thì vật mới được tạo thành thuộc chủ sở hữu vật chính, kể từ thời 

điểm vật mới được tạo thành, chủ sở hữu tài sản mới phải thanh toán cho chủ sở hữu vật phụ 

phần giá trị của vật phụ đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Khi một người sáp nhập tài sản là động sản của người khác vào tài sản là động sản của mình, 

mặc dù đã biết hoặc phải biết tài sản đó không phải là của mình và cũng không được sự đồng ý 

của chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập thì chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập có một trong các quyền 

sau đây: 

a) Yêu cầu người sáp nhập tài sản giao tài sản mới cho mình và thanh toán cho người sáp nhập 

giá trị tài sản của người đó; 

b) Yêu cầu người sáp nhập tài sản thanh toán giá trị phần tài sản của mình và bồi thường thiệt 

hại nếu không nhận tài sản mới; 

c) Quyền khác theo quy định của luật. 

3. Khi một người sáp nhập tài sản là động sản của người khác vào tài sản là bất động sản của 

mình, mặc dù đã biết hoặc phải biết tài sản đó không phải là của mình và cũng không được sự 

đồng ý của chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập thì chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập có một trong các 

quyền sau đây: 

a) Yêu cầu người sáp nhập tài sản thanh toán giá trị phần tài sản của mình và bồi thường thiệt 

hại; 

b) Quyền khác theo quy định của luật. 

4. Khi một người sáp nhập tài sản là động sản của mình vào một bất động sản của người khác 

thì chủ sở hữu bất động sản có quyền yêu cầu người sáp nhập dỡ bỏ tài sản sáp nhập trái phép 

và bồi thường thiệt hại hoặc giữ lại tài sản và thanh toán cho người sáp nhập giá trị tài sản sáp 

nhập, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 226. Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp trộn lẫn 
1. Trường hợp tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau được trộn lẫn với nhau tạo thành vật mới 

không chia được thì vật mới là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu đó, kể từ thời 

điểm trộn lẫn. 

2. Khi một người đã trộn lẫn tài sản của người khác vào tài sản của mình, mặc dù đã biết hoặc 

phải biết tài sản đó không phải của mình và không được sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản bị 

trộn lẫn thì chủ sở hữu tài sản bị trộn lẫn có một trong các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu người đã trộn lẫn tài sản giao tài sản mới cho mình và thanh toán cho người đã trộn 

lẫn phần giá trị tài sản của người đó; 
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b) Yêu cầu người đã trộn lẫn tài sản thanh toán giá trị phần tài sản của mình và bồi thường thiệt 

hại nếu không nhận tài sản mới. 

Điều 227. Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp chế biến 
1. Chủ sở hữu của nguyên vật liệu được đem chế biến tạo thành vật mới là chủ sở hữu của vật 

mới được tạo thành. 

2. Người dùng nguyên vật liệu thuộc sở hữu của người khác để chế biến mà ngay tình thì trở 

thành chủ sở hữu của tài sản mới nhưng phải thanh toán giá trị nguyên vật liệu, bồi thường thiệt 

hại cho chủ sở hữu nguyên vật liệu đó. 

3. Trường hợp người chế biến không ngay tình thì chủ sở hữu nguyên vật liệu có quyền yêu cầu 

giao lại vật mới; nếu có nhiều chủ sở hữu nguyên vật liệu thì những người này là đồng chủ sở 

hữu theo phần đối với vật mới được tạo thành, tương ứng với giá trị nguyên vật liệu của mỗi 

người. Chủ sở hữu nguyên vật liệu bị chế biến không ngay tình có quyền yêu cầu người chế 

biến bồi thường thiệt hại. 

Điều 228. Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở 

hữu 
1. Tài sản vô chủ là tài sản mà chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu đối với tài sản đó. 

Người đã phát hiện, người đang quản lý tài sản vô chủ là động sản thì có quyền sở hữu tài sản 

đó, trừ trường hợp luật có quy định khác; nếu tài sản là bất động sản thì thuộc về Nhà nước. 

2. Người phát hiện tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu phải thông báo hoặc giao nộp 

cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ 

sở hữu biết mà nhận lại. 

Việc giao nộp phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người giao nộp, 

người nhận, tình trạng, số lượng, khối lượng tài sản giao nộp. 

Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người phát 

hiện về kết quả xác định chủ sở hữu. 

Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở hữu tài sản 

là động sản thì quyền sở hữu đối với động sản đó thuộc về người phát hiện tài sản. 

Sau 05 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở hữu tài sản 

là bất động sản thì bất động sản đó thuộc về Nhà nước; người phát hiện được hưởng một khoản 

tiền thưởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 229. Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được 

tìm thấy 
1. Người phát hiện tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm phải thông báo hoặc trả lại ngay 

cho chủ sở hữu; nếu không biết ai là chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban 

nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác 

theo quy định của pháp luật. 

2. Tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy mà không có hoặc không xác định 

được ai là chủ sở hữu thì sau khi trừ chi phí tìm kiếm, bảo quản, quyền sở hữu đối với tài sản 

này được xác định như sau: 

a) Tài sản được tìm thấy là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật di sản 

văn hóa thì thuộc về Nhà nước; người tìm thấy tài sản đó được hưởng một khoản tiền thưởng 

theo quy định của pháp luật; 

b) Tài sản được tìm thấy không phải là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của 

Luật di sản văn hóa mà có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước 

quy định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy; nếu tài sản tìm thấy có giá trị lớn hơn mười lần 

mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người tìm thấy được hưởng giá trị bằng mười lần 

mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương 

cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước. 

Điều 230. Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên 2802



1. Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người 

đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa 

chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân 

cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận 

lại. 

Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã đã nhận tài sản phải thông báo cho người đã giao 

nộp về kết quả xác định chủ sở hữu. 

2. Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà 

không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài 

sản này được xác định như sau: 

a) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ 

sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó 

theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp tài sản 

có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo 

quản, người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy 

định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần 

giá trị còn lại thuộc về Nhà nước; 

b) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy 

định của Luật di sản văn hóa thì tài sản đó thuộc về Nhà nước; người nhặt được tài sản được 

hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 231. Xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc 
1. Người bắt được gia súc bị thất lạc phải nuôi giữ và báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

người đó cư trú để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Sau 06 tháng, kể từ 

ngày thông báo công khai hoặc sau 01 năm đối với gia súc thả rông theo tập quán thì quyền sở 

hữu đối với gia súc và số gia súc được sinh ra trong thời gian nuôi giữ thuộc về người bắt được 

gia súc. 

2. Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia súc bị thất lạc thì phải thanh toán tiền công nuôi 

giữ và các chi phí khác cho người bắt được gia súc. Trong thời gian nuôi giữ gia súc bị thất lạc, 

nếu gia súc có sinh con thì người bắt được gia súc được hưởng một nửa số gia súc sinh ra hoặc 

50% giá trị số gia súc sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia súc. 

Điều 232. Xác lập quyền sở hữu đối với gia cầm bị thất lạc 
1. Trường hợp gia cầm của một người bị thất lạc mà người khác bắt được thì người bắt được 

phải thông báo công khai để chủ sở hữu gia cầm biết mà nhận lại. Sau 01 tháng, kể từ ngày 

thông báo công khai mà không có người đến nhận thì quyền sở hữu đối với gia cầm và hoa lợi 

do gia cầm sinh ra trong thời gian nuôi giữ thuộc về người bắt được gia cầm. 

2. Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia cầm bị thất lạc thì phải thanh toán tiền công nuôi 

giữ và chi phí khác cho người bắt được gia cầm. Trong thời gian nuôi giữ gia cầm bị thất lạc, 

người bắt được gia cầm được hưởng hoa lợi do gia cầm sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu 

có lỗi cố ý làm chết gia cầm. 

Điều 233. Xác lập quyền sở hữu đối với vật nuôi dưới nước 
Khi vật nuôi dưới nước của một người di chuyển tự nhiên vào ruộng, ao, hồ của người khác thì 

thuộc sở hữu của người có ruộng, ao, hồ đó. Trường hợp vật nuôi dưới nước có dấu hiệu riêng 

biệt để có thể xác định vật nuôi không thuộc sở hữu của mình thì người có ruộng, ao, hồ đó 

phải thông báo công khai để chủ sở hữu biết mà nhận lại. Sau 01 tháng, kể từ ngày thông báo 

công khai mà không có người đến nhận thì quyền sở hữu vật nuôi dưới nước đó thuộc về người 

có ruộng, ao, hồ. 

Điều 234. Xác lập quyền sở hữu do được thừa kế 
Người thừa kế được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản thừa kế theo quy định tại Phần thứ tư 

của Bộ luật này. 
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Điều 235. Xác lập quyền sở hữu theo bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền khác 
Quyền sở hữu có thể được xác lập căn cứ vào bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa 

án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác. 

Điều 236. Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu do chiếm hữu, được lợi về tài sản không có 

căn cứ pháp luật 
Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên 

tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản thì trở 

thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, 

luật khác có liên quan quy định khác. 

Tiểu mục 2. CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU 

Điều 237. Căn cứ chấm dứt quyền sở hữu 
Quyền sở hữu chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu của mình cho người khác. 

2. Chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình. 

3. Tài sản đã được tiêu dùng hoặc bị tiêu hủy. 

4. Tài sản bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

5. Tài sản bị trưng mua. 

6. Tài sản bị tịch thu. 

7. Tài sản đã được xác lập quyền sở hữu cho người khác theo quy định của Bộ luật này. 

8. Trường hợp khác do luật quy định. 

Điều 238. Chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho người khác 
Khi chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho người khác thông qua hợp đồng mua 

bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, hợp đồng chuyển quyền sở hữu khác theo quy định của pháp 

luật hoặc thông qua việc để thừa kế thì quyền sở hữu đối với tài sản của người đó chấm dứt kể 

từ thời điểm phát sinh quyền sở hữu của người được chuyển giao. 

Điều 239. Từ bỏ quyền sở hữu 
Chủ sở hữu có thể tự chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản của mình bằng cách tuyên bố công 

khai hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ việc mình từ bỏ quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt 

tài sản đó. 

Đối với tài sản mà việc từ bỏ tài sản đó có thể gây hại đến trật tự, an toàn xã hội, ô nhiễm môi 

trường thì việc từ bỏ quyền sở hữu phải tuân theo quy định của pháp luật. 

Điều 240. Tài sản đã được xác lập quyền sở hữu cho người khác 
Tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm 

thấy; tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên; gia súc, gia cầm bị thất lạc; vật nuôi dưới nước di chuyển 

tự nhiên đã được xác lập quyền sở hữu cho người khác theo quy định tại các điều từ Điều 228 

đến Điều 233 của Bộ luật này thì quyền sở hữu của những người có tài sản đó chấm dứt. 

Khi quyền sở hữu của người chiếm hữu, người được lợi về tài sản đã được xác lập theo quy 

định tại Điều 236 của Bộ luật này hoặc quy định khác của luật có liên quan thì chấm dứt quyền 

sở hữu của người có tài sản bị chiếm hữu. 

Điều 241. Xử lý tài sản để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu 
1. Quyền sở hữu đối với một tài sản chấm dứt khi tài sản đó bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của 

chủ sở hữu theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác, nếu pháp 

luật không có quy định khác. 

2. Việc xử lý tài sản để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu không áp dụng đối với tài sản không 

thuộc diện kê biên theo quy định của pháp luật. 

3. Quyền sở hữu đối với tài sản bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu chấm dứt tại thời 

điểm phát sinh quyền sở hữu của người nhận tài sản đó. 

4. Việc xử lý quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. 
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Điều 242. Tài sản được tiêu dùng hoặc bị tiêu hủy 
Khi tài sản được tiêu dùng hoặc bị tiêu hủy thì quyền sở hữu đối với tài sản đó chấm dứt. 

Điều 243. Tài sản bị trưng mua 
Trường hợp Nhà nước trưng mua tài sản theo quy định của luật thì quyền sở hữu đối với tài sản 

của chủ sở hữu đó chấm dứt kể từ thời điểm quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

có hiệu lực pháp luật. 

Điều 244. Tài sản bị tịch thu 
Khi tài sản của chủ sở hữu do phạm tội, vi phạm hành chính mà bị tịch thu, sung quỹ nhà nước 

thì quyền sở hữu đối với tài sản đó chấm dứt kể từ thời điểm bản án, quyết định của Tòa án, cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền khác có hiệu lực pháp luật. 

Chương XIV 

QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN 

Mục 1. QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ 

Điều 245. Quyền đối với bất động sản liền kề 
Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất 

động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc 

quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền). 

Điều 246. Căn cứ xác lập quyền đối với bất động sản liền kề 
Quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập do địa thế tự nhiên, theo quy định của luật, 

theo thỏa thuận hoặc theo di chúc. 

Điều 247. Hiệu lực của quyền đối với bất động sản liền kề 
Quyền đối với bất động sản liền kề có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân và được chuyển 

giao khi bất động sản được chuyển giao, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. 

Điều 248. Nguyên tắc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề 
Việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề theo thỏa thuận của các bên. Trường hợp các 

bên không có thỏa thuận thì thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: 

1. Bảo đảm nhu cầu hợp lý của việc khai thác bất động sản hưởng quyền phù hợp với mục đích 

sử dụng của cả bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền. 

2. Không được lạm dụng quyền đối với bất động sản chịu hưởng quyền. 

3. Không được thực hiện hành vi ngăn cản hoặc làm cho việc thực hiện quyền đối với bất động 

sản hưởng quyền trở nên khó khăn. 

Điều 249. Thay đổi việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề 
Trường hợp có sự thay đổi về sử dụng, khai thác bất động sản chịu hưởng quyền dẫn đến thay 

đổi việc thực hiện quyền đối với bất động sản hưởng quyền thì chủ sở hữu bất động sản chịu 

hưởng quyền phải thông báo trước cho chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền trong một thời 

hạn hợp lý. Chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền phải tạo điều kiện thuận lợi cho chủ sở 

hữu bất động sản hưởng quyền phù hợp với thay đổi này. 

Điều 250. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước mưa 
Chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải lắp đặt đường dẫn nước sao cho nước mưa từ 

mái nhà, công trình xây dựng của mình không được chảy xuống bất động sản của chủ sở hữu 

bất động sản liền kề. 

Điều 251. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước thải 
Chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải làm cống ngầm hoặc rãnh thoát nước để đưa 

nước thải ra nơi quy định, sao cho nước thải không chảy tràn sang bất động sản của chủ sở hữu 

bất động sản liền kề, ra đường công cộng hoặc nơi sinh hoạt công cộng. 

Điều 252. Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề 
Trường hợp do vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải qua một bất 

động sản khác thì chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua phải dành một lối cấp, thoát nước 

thích hợp, không được cản trở hoặc ngăn chặn dòng nước chảy. 
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Người sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho chủ sở hữu bất 

động sản có nước chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. 

Trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu 

bất động sản có nước chảy qua thì người sử dụng lối cấp, thoát nước không phải bồi thường 

thiệt hại. 

Điều 253. Quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác 
Người có quyền sử dụng đất canh tác khi có nhu cầu về tưới nước, tiêu nước, có quyền yêu cầu 

những người sử dụng đất xung quanh để cho mình một lối dẫn nước thích hợp, thuận tiện cho 

việc tưới, tiêu; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó; nếu người sử dụng lối dẫn 

nước gây thiệt hại cho người sử dụng đất xung quanh thì phải bồi thường. 

Điều 254. Quyền về lối đi qua 
1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà 

không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản 

vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ. 

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính 

đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít 

nhất cho bất động sản có mở lối đi. 

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản 

chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm 

thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có 

quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định. 

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác 

nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều 

này mà không có đền bù. 

Điều 255. Mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản khác 
Chủ sở hữu bất động sản có quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản 

của các chủ sở hữu khác một cách hợp lý, nhưng phải bảo đảm an toàn và thuận tiện cho các 

chủ sở hữu đó; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. 

Điều 256. Chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề 
Quyền đối với bất động sản liền kề chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền thuộc quyền sở hữu của một 

người. 

2. Việc sử dụng, khai thác bất động sản không còn làm phát sinh nhu cầu hưởng quyền. 

3. Theo thỏa thuận của các bên. 

4. Trường hợp khác theo quy định của luật. 

Mục 2. QUYỀN HƯỞNG DỤNG 

Điều 257. Quyền hưởng dụng 
Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức 

đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định. 

Điều 258. Căn cứ xác lập quyền hưởng dụng 
Quyền hưởng dụng được xác lập theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc. 

Điều 259. Hiệu lực của quyền hưởng dụng 
Quyền hưởng dụng được xác lập từ thời điểm nhận chuyển giao tài sản, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác. 

Quyền hưởng dụng đã được xác lập có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân, trừ trường hợp 

luật liên quan có quy định khác. 

Điều 260. Thời hạn của quyền hưởng dụng 
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1. Thời hạn của quyền hưởng dụng do các bên thỏa thuận hoặc do luật quy định nhưng tối đa 

đến hết cuộc đời của người hưởng dụng đầu tiên nếu người hưởng dụng là cá nhân và đến khi 

pháp nhân chấm dứt tồn tại nhưng tối đa 30 năm nếu người hưởng dụng đầu tiên là pháp nhân. 

2. Người hưởng dụng có quyền cho thuê quyền hưởng dụng trong thời hạn quy định tại khoản 1 

Điều này. 

Điều 261. Quyền của người hưởng dụng 
1. Tự mình hoặc cho phép người khác khai thác, sử dụng, thu hoa lợi, lợi tức từ đối tượng của 

quyền hưởng dụng. 

2. Yêu cầu chủ sở hữu tài sản thực hiện nghĩa vụ sửa chữa đối với tài sản theo quy định tại 

khoản 4 Điều 263 của Bộ luật này; trường hợp thực hiện nghĩa vụ thay cho chủ sở hữu tài sản 

thì có quyền yêu cầu chủ sở hữu tài sản hoàn trả chi phí. 

3. Cho thuê quyền hưởng dụng đối với tài sản. 

Điều 262. Nghĩa vụ của người hưởng dụng 
1. Tiếp nhận tài sản theo hiện trạng và thực hiện đăng ký nếu luật có quy định. 

2. Khai thác tài sản phù hợp với công dụng, mục đích sử dụng của tài sản. 

3. Giữ gìn, bảo quản tài sản như tài sản của mình. 

4. Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo định kỳ để bảo đảm cho việc sử dụng bình thường; khôi 

phục tình trạng của tài sản và khắc phục các hậu quả xấu đối với tài sản do việc không thực 

hiện tốt nghĩa vụ của mình phù hợp với yêu cầu kỹ thuật hoặc theo tập quán về bảo quản tài 

sản. 

5. Hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu khi hết thời hạn hưởng dụng. 

Điều 263. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tài sản 
1. Định đoạt tài sản nhưng không được làm thay đổi quyền hưởng dụng đã được xác lập. 

2. Yêu cầu Tòa án truất quyền hưởng dụng trong trường hợp người hưởng dụng vi phạm 

nghiêm trọng nghĩa vụ của mình. 

3. Không được cản trở, thực hiện hành vi khác gây khó khăn hoặc xâm phạm đến quyền, lợi ích 

hợp pháp của người hưởng dụng. 

4. Thực hiện nghĩa vụ sửa chữa tài sản để bảo đảm không bị suy giảm đáng kể dẫn tới tài sản 

không thể sử dụng được hoặc mất toàn bộ công dụng, giá trị của tài sản. 

Điều 264. Quyền hưởng hoa lợi, lợi tức 
1. Người hưởng dụng có quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản là đối tượng 

của quyền hưởng dụng trong thời gian quyền này có hiệu lực. 

2. Trường hợp quyền hưởng dụng chấm dứt mà chưa đến kỳ hạn thu hoa lợi, lợi tức thì khi đến 

kỳ hạn thu hoa lợi, lợi tức, người hưởng dụng được hưởng giá trị của hoa lợi, lợi tức thu được 

tương ứng với thời gian người đó được quyền hưởng dụng. 

Điều 265. Chấm dứt quyền hưởng dụng 
Quyền hưởng dụng chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Thời hạn của quyền hưởng dụng đã hết. 

2. Theo thỏa thuận của các bên. 

3. Người hưởng dụng trở thành chủ sở hữu tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng. 

4. Người hưởng dụng từ bỏ hoặc không thực hiện quyền hưởng dụng trong thời hạn do luật quy 

định. 

5. Tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng không còn. 

6. Theo quyết định của Tòa án. 

7. Căn cứ khác theo quy định của luật. 

Điều 266. Hoàn trả tài sản khi chấm dứt quyền hưởng dụng 
Tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng phải được hoàn trả cho chủ sở hữu khi chấm dứt 

quyền hưởng dụng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. 

Mục 3. QUYỀN BỀ MẶT 2807



Điều 267. Quyền bề mặt 
Quyền bề mặt là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt 

đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác. 

Điều 268. Căn cứ xác lập quyền bề mặt 
Quyền bề mặt được xác lập theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc. 

Điều 269. Hiệu lực của quyền bề mặt 
Quyền bề mặt có hiệu lực từ thời điểm chủ thể có quyền sử dụng đất chuyển giao mặt đất, mặt 

nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền bề mặt, trừ 

trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác. 

Quyền bề mặt có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân, trừ trường hợp luật liên quan có quy 

định khác. 

Điều 270. Thời hạn của quyền bề mặt 
1. Thời hạn của quyền bề mặt được xác định theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc di 

chúc nhưng không vượt quá thời hạn của quyền sử dụng đất. 

2. Trường hợp thỏa thuận hoặc di chúc không xác định thời hạn của quyền bề mặt thì mỗi bên 

có quyền chấm dứt quyền này bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia 

biết trước ít nhất là 06 tháng. 

Điều 271. Nội dung của quyền bề mặt 
1. Chủ thể quyền bề mặt có quyền khai thác, sử dụng mặt đất, mặt nước, khoảng không gian 

trên mặt đất, mặt nước và lòng đất thuộc quyền sử dụng đất của người khác để xây dựng công 

trình, trồng cây, canh tác nhưng không được trái với quy định của Bộ luật này, pháp luật về đất 

đai, xây dựng, quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Chủ thể quyền bề mặt có quyền sở hữu đối với tài sản được tạo lập theo quy định tại khoản 1 

Điều này. 

3. Trường hợp quyền bề mặt được chuyển giao một phần hoặc toàn bộ thì chủ thể nhận chuyển 

giao được kế thừa quyền bề mặt theo điều kiện và trong phạm vi tương ứng với phần quyền bề 

mặt được chuyển giao. 

Điều 272. Chấm dứt quyền bề mặt 
Quyền bề mặt chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Thời hạn hưởng quyền bề mặt đã hết. 

2. Chủ thể có quyền bề mặt và chủ thể có quyền sử dụng đất là một. 

3. Chủ thể có quyền bề mặt từ bỏ quyền của mình. 

4. Quyền sử dụng đất có quyền bề mặt bị thu hồi theo quy định của Luật đất đai. 

5. Theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật. 

Điều 273. Xử lý tài sản khi quyền bề mặt chấm dứt 
1. Khi quyền bề mặt chấm dứt, chủ thể quyền bề mặt phải trả lại mặt đất, mặt nước, khoảng 

không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền sử dụng đất theo thỏa 

thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ thể quyền bề mặt phải xử lý tài sản thuộc sở hữu của mình trước khi quyền bề mặt chấm 

dứt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Trường hợp chủ thể quyền bề mặt không xử lý tài sản trước khi quyền bề mặt chấm dứt thì 

quyền sở hữu tài sản đó thuộc về chủ thể có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm quyền bề mặt 

chấm dứt, trừ trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản đó. 

Trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản mà phải xử lý tài sản thì chủ thể 

có quyền bề mặt phải thanh toán chi phí xử lý tài sản. 

Phần thứ ba 

NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG 

Chương XV 
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Mục 1. CĂN CỨ PHÁT SINH VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA NGHĨA VỤ 

Điều 274. Nghĩa vụ 
Nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là bên có nghĩa vụ) 

phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc hoặc 

không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác (sau đây 

gọi chung là bên có quyền). 

Điều 275. Căn cứ phát sinh nghĩa vụ 
Nghĩa vụ phát sinh từ căn cứ sau đây: 

1. Hợp đồng. 

2. Hành vi pháp lý đơn phương. 

3. Thực hiện công việc không có ủy quyền. 

4. Chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật. 

5. Gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật. 

6. Căn cứ khác do pháp luật quy định. 

Điều 276. Đối tượng của nghĩa vụ 
1. Đối tượng của nghĩa vụ là tài sản, công việc phải thực hiện hoặc không được thực hiện. 

2. Đối tượng của nghĩa vụ phải được xác định. 

Mục 2. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ 

Điều 277. Địa điểm thực hiện nghĩa vụ 
1. Địa điểm thực hiện nghĩa vụ do các bên thỏa thuận. 

2. Trường hợp không có thỏa thuận thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ được xác định như sau: 

a) Nơi có bất động sản, nếu đối tượng của nghĩa vụ là bất động sản; 

b) Nơi cư trú hoặc trụ sở của bên có quyền, nếu đối tượng của nghĩa vụ không phải là bất động 

sản. 

Khi bên có quyền thay đổi nơi cư trú hoặc trụ sở thì phải báo cho bên có nghĩa vụ và phải chịu 

chi phí tăng lên do việc thay đổi nơi cư trú hoặc trụ sở, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 278. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ 
1. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ do các bên thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc theo 

quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác 

có liên quan quy định khác. 

Trường hợp bên có nghĩa vụ đã tự ý thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn và bên có quyền đã chấp 

nhận việc thực hiện nghĩa vụ thì nghĩa vụ được coi là đã hoàn thành đúng thời hạn. 

3. Trường hợp không xác định được thời hạn thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 

này thì mỗi bên có thể thực hiện nghĩa vụ hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ vào bất cứ lúc nào 

nhưng phải thông báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý. 

Điều 279. Thực hiện nghĩa vụ giao vật 
1. Bên có nghĩa vụ giao vật phải bảo quản, giữ gìn vật cho đến khi giao. 

2. Khi vật phải giao là vật đặc định thì bên có nghĩa vụ phải giao đúng vật đó và đúng tình 

trạng như đã cam kết; nếu là vật cùng loại thì phải giao đúng số lượng và chất lượng như đã 

thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận về chất lượng thì phải giao vật đó với chất lượng trung 

bình; nếu là vật đồng bộ thì phải giao đồng bộ. 

3. Bên có nghĩa vụ phải chịu mọi chi phí về việc giao vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 280. Thực hiện nghĩa vụ trả tiền 
1. Nghĩa vụ trả tiền phải được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm và phương thức 

đã thỏa thuận. 

2. Nghĩa vụ trả tiền bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 281. Nghĩa vụ phải thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc 
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1. Nghĩa vụ phải thực hiện một công việc là nghĩa vụ mà theo đó bên có nghĩa vụ phải thực 

hiện đúng công việc đó. 

2. Nghĩa vụ không được thực hiện một công việc là nghĩa vụ mà theo đó bên có nghĩa vụ 

không được thực hiện công việc đó. 

Điều 282. Thực hiện nghĩa vụ theo định kỳ 
Nghĩa vụ được thực hiện theo định kỳ theo thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc quyết 

định của cơ quan có thẩm quyền. 

Việc chậm thực hiện nghĩa vụ theo từng kỳ cũng bị coi là chậm thực hiện nghĩa vụ. 

Điều 283. Thực hiện nghĩa vụ thông qua người thứ ba 
Khi được bên có quyền đồng ý, bên có nghĩa vụ có thể ủy quyền cho người thứ ba thay mình 

thực hiện nghĩa vụ nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm với bên có quyền, nếu người thứ ba không 

thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. 

Điều 284. Thực hiện nghĩa vụ có điều kiện 
1. Trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định về điều kiện thực hiện nghĩa 

vụ thì khi điều kiện phát sinh, bên có nghĩa vụ phải thực hiện. 

2. Trường hợp điều kiện không xảy ra hoặc xảy ra do có sự tác động của một bên thì áp dụng 

quy định tại khoản 2 Điều 120 của Bộ luật này. 

Điều 285. Thực hiện nghĩa vụ có đối tượng tùy ý lựa chọn 
1. Nghĩa vụ có đối tượng tùy ý lựa chọn là nghĩa vụ mà đối tượng là một trong nhiều tài sản 

hoặc công việc khác nhau và bên có nghĩa vụ có thể tùy ý lựa chọn, trừ trường hợp có thỏa 

thuận hoặc pháp luật có quy định dành quyền lựa chọn cho bên có quyền. 

2. Bên có nghĩa vụ phải thông báo cho bên có quyền biết về việc tài sản hoặc công việc được 

lựa chọn để thực hiện nghĩa vụ. Trường hợp bên có quyền đã xác định thời hạn thực hiện nghĩa 

vụ được lựa chọn thì bên có nghĩa vụ phải hoàn thành đúng thời hạn. 

3. Trường hợp chỉ còn một tài sản hoặc một công việc thì bên có nghĩa vụ phải giao tài sản đó 

hoặc thực hiện công việc đó. 

Điều 286. Thực hiện nghĩa vụ thay thế được 
Nghĩa vụ thay thế được là nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện được nghĩa vụ ban đầu 

thì có thể thực hiện một nghĩa vụ khác đã được bên có quyền chấp nhận để thay thế nghĩa vụ 

đó. 

Điều 287. Thực hiện nghĩa vụ riêng rẽ 
Khi nhiều người cùng thực hiện một nghĩa vụ, nhưng mỗi người có một phần nghĩa vụ nhất 

định và riêng rẽ thì mỗi người chỉ phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình. 

Điều 288. Thực hiện nghĩa vụ liên đới 
1. Nghĩa vụ liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu 

cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ. 

2. Trường hợp một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu những người có 

nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình. 

3. Trường hợp bên có quyền đã chỉ định một trong số những người có nghĩa vụ liên đới thực 

hiện toàn bộ nghĩa vụ, nhưng sau đó lại miễn cho người đó thì những người còn lại cũng được 

miễn thực hiện nghĩa vụ. 

4. Trường hợp bên có quyền chỉ miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho một trong số những người có 

nghĩa vụ liên đới không phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình thì những người còn lại vẫn 

phải liên đới thực hiện phần nghĩa vụ của họ. 

Điều 289. Thực hiện nghĩa vụ đối với nhiều người có quyền liên đới 
1. Nghĩa vụ đối với nhiều người có quyền liên đới là nghĩa vụ mà theo đó mỗi người trong số 

những người có quyền đều có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện toàn bộ nghĩa vụ. 

2. Bên có nghĩa vụ có thể thực hiện nghĩa vụ của mình đối với bất cứ ai trong số những người 

có quyền liên đới. 
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3. Trường hợp một trong số những người có quyền liên đới miễn cho bên có nghĩa vụ không 

phải thực hiện phần nghĩa vụ đối với mình thì bên có nghĩa vụ vẫn phải thực hiện phần nghĩa 

vụ còn lại đối với những người có quyền liên đới khác. 

Điều 290. Thực hiện nghĩa vụ phân chia được theo phần 
1. Nghĩa vụ phân chia được theo phần là nghĩa vụ mà đối tượng của nghĩa vụ có thể chia thành 

nhiều phần để thực hiện. 

2. Bên có nghĩa vụ có thể thực hiện từng phần nghĩa vụ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 291. Thực hiện nghĩa vụ không phân chia được theo phần 
1. Nghĩa vụ không phân chia được theo phần là nghĩa vụ mà đối tượng của nghĩa vụ phải được 

thực hiện cùng một lúc. 

2. Trường hợp nhiều người cùng phải thực hiện một nghĩa vụ không phân chia được theo phần 

thì họ phải thực hiện nghĩa vụ cùng một lúc. 

Mục 3. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ 

Tiểu mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 292. Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 
Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm: 

1. Cầm cố tài sản. 

2. Thế chấp tài sản. 

3. Đặt cọc. 

4. Ký cược. 

5. Ký quỹ. 

6. Bảo lưu quyền sở hữu. 

7. Bảo lãnh. 

8. Tín chấp. 

9. Cầm giữ tài sản. 

Điều 293. Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm 
1. Nghĩa vụ có thể được bảo đảm một phần hoặc toàn bộ theo thỏa thuận hoặc theo quy định 

của pháp luật; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không quy định phạm vi bảo đảm thì nghĩa 

vụ coi như được bảo đảm toàn bộ, kể cả nghĩa vụ trả lãi, tiền phạt và bồi thường thiệt hại. 

2. Nghĩa vụ được bảo đảm có thể là nghĩa vụ hiện tại, nghĩa vụ trong tương lai hoặc nghĩa vụ 

có điều kiện. 

3. Trường hợp bảo đảm nghĩa vụ trong tương lai thì nghĩa vụ được hình thành trong thời hạn 

bảo đảm là nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 294. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai 
1. Trường hợp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai, các bên có quyền thỏa thuận cụ thể 

về phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm và thời hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường 

hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Khi nghĩa vụ trong tương lai được hình thành, các bên không phải xác lập lại biện pháp bảo 

đảm đối với nghĩa vụ đó. 

Điều 295. Tài sản bảo đảm 
1. Tài sản bảo đảm phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm, trừ trường hợp cầm giữ tài sản, 

bảo lưu quyền sở hữu. 

2. Tài sản bảo đảm có thể được mô tả chung, nhưng phải xác định được. 

3. Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai. 

4. Giá trị của tài sản bảo đảm có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm. 

Điều 296. Một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ 
1. Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu có giá trị tại thời 

điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp 

có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 
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2. Trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên bảo đảm phải thông 

báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản. 

3. Trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì các nghĩa vụ khác tuy 

chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia 

xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, 

nếu các bên cùng nhận bảo đảm không có thỏa thuận khác. 

Trường hợp các bên muốn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn thì có thể thỏa thuận về 

việc bên bảo đảm dùng tài sản khác để bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn. 

Điều 297. Hiệu lực đối kháng với người thứ ba 
1. Biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba từ khi đăng ký biện pháp 

bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản bảo đảm. 

2. Khi biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì bên nhận bảo đảm 

được quyền truy đòi tài sản bảo đảm và được quyền thanh toán theo quy định tại Điều 308 của 

Bộ luật này và luật khác có liên quan. 

Điều 298. Đăng ký biện pháp bảo đảm 
1. Biện pháp bảo đảm được đăng ký theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật. 

Việc đăng ký là điều kiện để giao dịch bảo đảm có hiệu lực chỉ trong trường hợp luật có quy 

định. 

2. Trường hợp được đăng ký thì biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ 

ba kể từ thời điểm đăng ký. 

3. Việc đăng ký biện pháp bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký 

biện pháp bảo đảm. 

Điều 299. Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm 
1. Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực 

hiện không đúng nghĩa vụ. 

2. Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ 

theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật. 

3. Trường hợp khác do các bên thỏa thuận hoặc luật có quy định. 

Điều 300. Thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm 
1. Trước khi xử lý tài sản bảo đảm, bên nhận bảo đảm phải thông báo bằng văn bản trong một 

thời hạn hợp lý về việc xử lý tài sản bảo đảm cho bên bảo đảm và các bên cùng nhận bảo đảm 

khác. 

Đối với tài sản bảo đảm có nguy cơ bị hư hỏng dẫn đến bị giảm sút giá trị hoặc mất toàn bộ giá 

trị thì bên nhận bảo đảm có quyền xử lý ngay, đồng thời phải thông báo cho bên bảo đảm và 

các bên nhận bảo đảm khác về việc xử lý tài sản đó. 

2. Trường hợp bên nhận bảo đảm không thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định 

tại khoản 1 Điều này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên bảo đảm, các bên cùng nhận 

bảo đảm khác. 

Điều 301. Giao tài sản bảo đảm để xử lý 
Người đang giữ tài sản bảo đảm có nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm cho bên nhận bảo đảm để xử 

lý khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 299 của Bộ luật này. 

Trường hợp người đang giữ tài sản không giao tài sản thì bên nhận bảo đảm có quyền yêu cầu 

Tòa án giải quyết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. 

Điều 302. Quyền nhận lại tài sản bảo đảm 
Trước thời điểm xử lý tài sản bảo đảm mà bên bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối 

với bên nhận bảo đảm và thanh toán chi phí phát sinh do việc chậm thực hiện nghĩa vụ thì có 

quyền nhận lại tài sản đó, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

Điều 303. Phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp 2812



1. Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài 

sản cầm cố, thế chấp sau đây: 

a) Bán đấu giá tài sản; 

b) Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản; 

c) Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo 

đảm; 

d) Phương thức khác. 

2. Trường hợp không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại 

khoản 1 Điều này thì tài sản được bán đấu giá, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

Điều 304. Bán tài sản cầm cố, thế chấp 
1. Việc bán đấu giá tài sản cầm cố, thế chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán 

đấu giá tài sản. 

2. Việc tự bán tài sản cầm cố, thế chấp của bên nhận bảo đảm được thực hiện theo quy định về 

bán tài sản trong Bộ luật này và quy định sau đây: 

a) Việc thanh toán số tiền có được từ việc xử lý tài sản được thực hiện theo quy định tại Điều 

307 của Bộ luật này; 

b) Sau khi có kết quả bán tài sản thì chủ sở hữu tài sản và bên có quyền xử lý tài sản phải thực 

hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua tài 

sản. 

Điều 305. Nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên 

bảo đảm 
1. Bên nhận bảo đảm được quyền nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện 

nghĩa vụ của bên bảo đảm nếu có thỏa thuận khi xác lập giao dịch bảo đảm. 

2. Trường hợp không có thỏa thuận theo quy định tại khoản 1 Điều này thì bên nhận bảo đảm 

chỉ được nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ khi bên bảo đảm 

đồng ý bằng văn bản. 

3. Trường hợp giá trị của tài sản bảo đảm lớn hơn giá trị của nghĩa vụ được bảo đảm thì bên 

nhận bảo đảm phải thanh toán số tiền chênh lệch đó cho bên bảo đảm; trường hợp giá trị tài sản 

bảo đảm nhỏ hơn giá trị của nghĩa vụ được bảo đảm thì phần nghĩa vụ chưa được thanh toán trở 

thành nghĩa vụ không có bảo đảm. 

4. Bên bảo đảm có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên nhận 

bảo đảm theo quy định của pháp luật. 

Điều 306. Định giá tài sản bảo đảm 
1. Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận về giá tài sản bảo đảm hoặc định giá 

thông qua tổ chức định giá tài sản khi xử lý tài sản bảo đảm. 

Trường hợp không có thỏa thuận thì tài sản được định giá thông qua tổ chức định giá tài sản. 

2. Việc định giá tài sản bảo đảm phải bảo đảm khách quan, phù hợp với giá thị trường. 

3. Tổ chức định giá phải bồi thường thiệt hại nếu có hành vi trái pháp luật mà gây thiệt hại cho 

bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm trong quá trình định giá tài sản bảo đảm. 

Điều 307. Thanh toán số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp 
1. Số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau khi thanh toán chi phí bảo quản, 

thu giữ và xử lý tài sản cầm cố, thế chấp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 

308 của Bộ luật này. 

2. Trường hợp số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau khi thanh toán chi phí 

bảo quản, thu giữ và xử lý tài sản cầm cố, thế chấp lớn hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm thì số 

tiền chênh lệch phải được trả cho bên bảo đảm. 

3. Trường hợp số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau khi thanh toán chi phí 

bảo quản, thu giữ và xử lý tài sản cầm cố, thế chấp nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm thì 

phần nghĩa vụ chưa được thanh toán được xác định là nghĩa vụ không có bảo đảm, trừ trường 
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hợp các bên có thỏa thuận bổ sung tài sản bảo đảm. Bên nhận bảo đảm có quyền yêu cầu bên 

có nghĩa vụ được bảo đảm phải thực hiện phần nghĩa vụ chưa được thanh toán. 

Điều 308. Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận tài sản bảo đảm 
1. Khi một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự ưu tiên thanh toán 

giữa các bên cùng nhận bảo đảm được xác định như sau: 

a) Trường hợp các biện pháp bảo đảm đều phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì thứ 

tự thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập hiệu lực đối kháng; 

b) Trường hợp có biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba và có biện 

pháp bảo đảm không phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì nghĩa vụ có biện pháp 

bảo đảm có hiệu lực đối kháng với người thứ ba được thanh toán trước; 

c) Trường hợp các biện pháp bảo đảm đều không phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba 

thì thứ tự thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập biện pháp bảo đảm. 

2. Thứ tự ưu tiên thanh toán quy định tại khoản 1 Điều này có thể thay đổi, nếu các bên cùng 

nhận bảo đảm có thỏa thuận thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán cho nhau. Bên thế quyền ưu tiên 

thanh toán chỉ được ưu tiên thanh toán trong phạm vi bảo đảm của bên mà mình thế quyền. 

Tiểu mục 2. CẦM CỐ TÀI SẢN 

Điều 309. Cầm cố tài sản 
Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của 

mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. 

Điều 310. Hiệu lực của cầm cố tài sản 
1. Hợp đồng cầm cố tài sản có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác hoặc luật có quy định khác. 

2. Cầm cố tài sản có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm bên nhận cầm cố nắm 

giữ tài sản cầm cố. 

Trường hợp bất động sản là đối tượng của cầm cố theo quy định của luật thì việc cầm cố bất 

động sản có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký. 

Điều 311. Nghĩa vụ của bên cầm cố 
1. Giao tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố theo đúng thỏa thuận. 

2. Báo cho bên nhận cầm cố về quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố, nếu có; trường 

hợp không thông báo thì bên nhận cầm cố có quyền hủy hợp đồng cầm cố tài sản và yêu cầu 

bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản 

cầm cố. 

3. Thanh toán cho bên nhận cầm cố chi phí hợp lý để bảo quản tài sản cầm cố, trừ trường hợp 

có thỏa thuận khác. 

Điều 312. Quyền của bên cầm cố 
1. Yêu cầu bên nhận cầm cố chấm dứt việc sử dụng tài sản cầm cố trong trường hợp quy định 

tại khoản 3 Điều 314 của Bộ luật này nếu do sử dụng mà tài sản cầm cố có nguy cơ bị mất giá 

trị hoặc giảm sút giá trị. 

2. Yêu cầu bên nhận cầm cố trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ liên quan, nếu có khi nghĩa vụ 

được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt. 

3. Yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản cầm cố. 

4. Được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản cầm cố nếu được bên nhận cầm cố đồng ý hoặc 

theo quy định của luật. 

Điều 313. Nghĩa vụ của bên nhận cầm cố 
1. Bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố; nếu làm mất, thất lạc hoặc hư hỏng tài sản cầm cố thì phải 

bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố. 

2. Không được bán, trao đổi, tặng cho, sử dụng tài sản cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 

khác. 
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3. Không được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm 

cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

4. Trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ liên quan, nếu có khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố 

chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác. 

Điều 314. Quyền của bên nhận cầm cố 
1. Yêu cầu người đang chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật tài sản cầm cố trả lại tài sản đó. 

2. Xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đã thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 

3. Được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng tài sản cầm cố và hưởng hoa lợi, lợi tức từ 

tài sản cầm cố, nếu có thỏa thuận. 

4. Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản cầm cố khi trả lại tài sản cho bên cầm cố. 

Điều 315. Chấm dứt cầm cố tài sản 
Cầm cố tài sản chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt. 

2. Việc cầm cố tài sản được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác. 

3. Tài sản cầm cố đã được xử lý. 

4. Theo thỏa thuận của các bên. 

Điều 316. Trả lại tài sản cầm cố 
Khi việc cầm cố tài sản chấm dứt theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 315 của Bộ luật 

này hoặc theo thỏa thuận của các bên thì tài sản cầm cố, giấy tờ liên quan đến tài sản cầm cố 

được trả lại cho bên cầm cố. Hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản cầm cố cũng được trả lại cho 

bên cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Tiểu mục 3. THẾ CHẤP TÀI SẢN 

Điều 317. Thế chấp tài sản 
1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của 

mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận 

thế chấp). 

2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ 

tài sản thế chấp. 

Điều 318. Tài sản thế chấp 
1. Trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản, 

động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ gắn với tài sản 

đó thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

3. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của 

bên thế chấp thì tài sản gắn liền với đất cũng thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác. 

4. Trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì bên nhận thế chấp phải thông báo cho tổ chức 

bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp. Tổ chức bảo hiểm chi trả 

tiền bảo hiểm trực tiếp cho bên nhận thế chấp khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. 

Trường hợp bên nhận thế chấp không thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo 

hiểm đang được dùng để thế chấp thì tổ chức bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo 

hiểm và bên thế chấp có nghĩa vụ thanh toán cho bên nhận thế chấp. 

Điều 319. Hiệu lực của thế chấp tài sản 
1. Hợp đồng thế chấp tài sản có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác hoặc luật có quy định khác. 

2. Thế chấp tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký. 

Điều 320. Nghĩa vụ của bên thế chấp 
1. Giao giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ 

trường hợp luật có quy định khác. 
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2. Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp. 

3. Áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục, kể cả phải ngừng việc khai thác công dụng tài 

sản thế chấp nếu do việc khai thác đó mà tài sản thế chấp có nguy cơ mất giá trị hoặc giảm sút 

giá trị. 

4. Khi tài sản thế chấp bị hư hỏng thì trong một thời gian hợp lý bên thế chấp phải sửa chữa 

hoặc thay thế bằng tài sản khác có giá trị tương đương, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

5. Cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp. 

6. Giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp để xử lý khi thuộc một trong các trường hợp xử 

lý tài sản bảo đảm quy định tại Điều 299 của Bộ luật này. 

7. Thông báo cho bên nhận thế chấp về các quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp, 

nếu có; trường hợp không thông báo thì bên nhận thế chấp có quyền hủy hợp đồng thế chấp tài 

sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba 

đối với tài sản thế chấp. 

8. Không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 4 và khoản 5 Điều 321 của Bộ luật này. 

Điều 321. Quyền của bên thế chấp 
1. Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi 

tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận. 

2. Đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp. 

3. Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ và giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp do bên 

nhận thế chấp giữ khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng 

biện pháp bảo đảm khác. 

4. Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong 

quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, 

số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi 

trở thành tài sản thế chấp. 

Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong 

kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận. 

5. Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá 

trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật. 

6. Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn 

biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên 

nhận thế chấp biết. 

Điều 322. Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp 
1. Trả các giấy tờ cho bên thế chấp sau khi chấm dứt thế chấp đối với trường hợp các bên thỏa 

thuận bên nhận thế chấp giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp. 

2. Thực hiện thủ tục xử lý tài sản thế chấp theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 323. Quyền của bên nhận thế chấp 
1. Xem xét, kiểm tra trực tiếp tài sản thế chấp, nhưng không được cản trở hoặc gây khó khăn 

cho việc hình thành, sử dụng, khai thác tài sản thế chấp. 

2. Yêu cầu bên thế chấp phải cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp. 

3. Yêu cầu bên thế chấp áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn tài sản, giá trị tài sản trong 

trường hợp có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản do việc khai thác, sử 

dụng. 

4. Thực hiện việc đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật. 

5. Yêu cầu bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ tài sản thế chấp giao tài sản đó cho mình để xử 

lý khi bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. 

6. Giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường 

hợp luật có quy định khác. 
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7. Xử lý tài sản thế chấp khi thuộc trường hợp quy định tại Điều 299 của Bộ luật này. 

Điều 324. Quyền và nghĩa vụ của người thứ ba giữ tài sản thế chấp 
1. Người thứ ba giữ tài sản thế chấp có các quyền sau đây: 

a) Được khai thác công dụng tài sản thế chấp, nếu có thỏa thuận; 

b) Được trả thù lao và chi phí bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác. 

2. Người thứ ba giữ tài sản thế chấp có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; nếu làm mất tài sản thế chấp, làm mất giá trị hoặc giảm 

sút giá trị của tài sản thế chấp thì phải bồi thường; 

b) Không được tiếp tục khai thác công dụng tài sản thế chấp nếu việc tiếp tục khai thác có nguy 

cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản thế chấp; 

c) Giao lại tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp hoặc bên thế chấp theo thỏa thuận hoặc theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 325. Thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất 
1. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất và người 

sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì tài sản được xử lý bao gồm cả 

tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở 

hữu tài sản gắn liền với đất thì khi xử lý quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất 

được tiếp tục sử dụng đất trong phạm vi quyền, nghĩa vụ của mình; quyền và nghĩa vụ của bên 

thế chấp trong mối quan hệ với chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao cho người 

nhận chuyển quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 326. Thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất 
1. Trường hợp chỉ thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất và 

chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất thì tài sản được xử lý bao 

gồm cả quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp chỉ thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất và 

chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất thì khi xử lý tài sản 

gắn liền với đất, người nhận chuyển quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng 

đất trong phạm vi quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao, 

trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 327. Chấm dứt thế chấp tài sản 
Thế chấp tài sản chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp chấm dứt. 

2. Việc thế chấp tài sản được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác. 

3. Tài sản thế chấp đã được xử lý. 

4. Theo thỏa thuận của các bên. 

Tiểu mục 4. ĐẶT CỌC, KÝ CƯỢC, KÝ QUỸ 

Điều 328. Đặt cọc 
1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên 

nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi 

chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. 

2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc 

hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện 

hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao 

kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương 

đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 329. Ký cược 
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1. Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim 

khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản ký cược) trong một thời 

hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê. 

2. Trường hợp tài sản thuê được trả lại thì bên thuê được nhận lại tài sản ký cược sau khi trả 

tiền thuê; nếu bên thuê không trả lại tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền đòi lại tài sản thuê; 

nếu tài sản thuê không còn để trả lại thì tài sản ký cược thuộc về bên cho thuê. 

Điều 330. Ký quỹ 
1. Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có 

giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ. 

2. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên có 

quyền được tổ chức tín dụng nơi ký quỹ thanh toán, bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ 

gây ra, sau khi trừ chi phí dịch vụ. 

3. Thủ tục gửi và thanh toán thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Tiểu mục 5. BẢO LƯU QUYỀN SỞ HỮU 

Điều 331. Bảo lưu quyền sở hữu 
1. Trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi 

nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ. 

2. Bảo lưu quyền sở hữu phải được lập thành văn bản riêng hoặc được ghi trong hợp đồng mua 

bán. 

3. Bảo lưu quyền sở hữu phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng 

ký. 

Điều 332. Quyền đòi lại tài sản 
Trường hợp bên mua không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên bán theo thỏa thuận thì 

bên bán có quyền đòi lại tài sản. Bên bán hoàn trả cho bên mua số tiền bên mua đã thanh toán 

sau khi trừ giá trị hao mòn tài sản do sử dụng. Trường hợp bên mua làm mất, hư hỏng tài sản 

thì bên bán có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Điều 333. Quyền và nghĩa vụ của bên mua tài sản 
1. Sử dụng tài sản và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản trong thời hạn bảo lưu quyền sở hữu có 

hiệu lực. 

2. Chịu rủi ro về tài sản trong thời hạn bảo lưu quyền sở hữu, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác. 

Điều 334. Chấm dứt bảo lưu quyền sở hữu 
Bảo lưu quyền sở hữu chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Nghĩa vụ thanh toán cho bên bán được thực hiện xong. 

2. Bên bán nhận lại tài sản bảo lưu quyền sở hữu. 

3. Theo thỏa thuận của các bên. 

Tiểu mục 6. BẢO LÃNH 

Điều 335. Bảo lãnh 
1. Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau 

đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là 

bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực 

hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. 

2. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên 

được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo 

lãnh. 

Điều 336. Phạm vi bảo lãnh 
1. Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho bên được bảo 

lãnh. 
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2. Nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, lãi 

trên số tiền chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

3. Các bên có thể thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ bảo lãnh. 

4. Trường hợp nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ phát sinh trong tương lai thì phạm vi bảo 

lãnh không bao gồm nghĩa vụ phát sinh sau khi người bảo lãnh chết hoặc pháp nhân bảo lãnh 

chấm dứt tồn tại. 

Điều 337. Thù lao 
Bên bảo lãnh được hưởng thù lao nếu bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh có thỏa thuận. 

Điều 338. Nhiều người cùng bảo lãnh 
Khi nhiều người cùng bảo lãnh một nghĩa vụ thì phải liên đới thực hiện việc bảo lãnh, trừ 

trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định bảo lãnh theo các phần độc lập; bên có 

quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người bảo lãnh liên đới phải thực hiện toàn bộ 

nghĩa vụ. 

Khi một người trong số những người bảo lãnh liên đới đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thay cho 

bên được bảo lãnh thì có quyền yêu cầu những người bảo lãnh còn lại phải thực hiện phần 

nghĩa vụ của họ đối với mình. 

Điều 339. Quan hệ giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh 
1. Trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của 

mình thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, 

trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên 

được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ. 

2. Bên nhận bảo lãnh không được yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được 

bảo lãnh khi nghĩa vụ chưa đến hạn. 

3. Bên bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp bên nhận bảo lãnh có 

thể bù trừ nghĩa vụ với bên được bảo lãnh. 

Điều 340. Quyền yêu cầu của bên bảo lãnh 
Bên bảo lãnh có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ đối với mình trong phạm 

vi nghĩa vụ bảo lãnh đã thực hiện, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 341. Miễn việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 
1. Trường hợp bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh mà bên nhận bảo lãnh miễn việc 

thực hiện nghĩa vụ cho bên bảo lãnh thì bên được bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ đối 

với bên nhận bảo lãnh, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác. 

2. Trường hợp chỉ một trong số nhiều người cùng bảo lãnh liên đới được miễn việc thực hiện 

phần nghĩa vụ bảo lãnh của mình thì những người khác vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

của họ. 

3. Trường hợp một trong số những người nhận bảo lãnh liên đới miễn cho bên bảo lãnh không 

phải thực hiện phần nghĩa vụ đối với mình thì bên bảo lãnh vẫn phải thực hiện phần nghĩa vụ 

còn lại đối với những người nhận bảo lãnh liên đới còn lại. 

Điều 342. Trách nhiệm dân sự của bên bảo lãnh 
1. Trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên 

bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ đó. 

2. Trường hợp bên bảo lãnh không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh có 

quyền yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán giá trị nghĩa vụ vi phạm và bồi thường thiệt hại. 

Điều 343. Chấm dứt bảo lãnh 
Bảo lãnh chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Nghĩa vụ được bảo lãnh chấm dứt. 

2. Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác. 

3. Bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. 
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4. Theo thỏa thuận của các bên. 

Tiểu mục 7. TÍN CHẤP 

Điều 344. Bảo đảm bằng tín chấp của tổ chức chính trị - xã hội 
Tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo 

vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 345. Hình thức, nội dung tín chấp 
Việc cho vay có bảo đảm bằng tín chấp phải được lập thành văn bản có xác nhận của tổ chức 

chính trị - xã hội bảo đảm bằng tín chấp về điều kiện, hoàn cảnh của bên vay vốn. 

Thỏa thuận bảo đảm bằng tín chấp phải cụ thể về số tiền, mục đích, thời hạn vay, lãi suất, 

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người vay, tổ chức tín dụng cho vay và tổ chức chính trị - 

xã hội bảo đảm bằng tín chấp. 

Tiểu mục 8. CẦM GIỮ TÀI SẢN 

Điều 346. Cầm giữ tài sản 
Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (sau đây gọi là bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài 

sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa 

vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. 

Điều 347. Xác lập cầm giữ tài sản 
1. Cầm giữ tài sản phát sinh từ thời điểm đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không 

thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. 

2. Cầm giữ tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm bên cầm giữ 

chiếm giữ tài sản. 

Điều 348. Quyền của bên cầm giữ 
1. Yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng song vụ. 

2. Yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thanh toán chi phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ gìn tài sản 

cầm giữ. 

3. Được khai thác tài sản cầm giữ để thu hoa lợi, lợi tức nếu được bên có nghĩa vụ đồng ý. 

Giá trị của việc khai thác tài sản cầm giữ được bù trừ vào giá trị nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ. 

Điều 349. Nghĩa vụ của bên cầm giữ 
1. Giữ gìn, bảo quản tài sản cầm giữ. 

2. Không được thay đổi tình trạng của tài sản cầm giữ. 

3. Không được chuyển giao, sử dụng tài sản cầm giữ nếu không có sự đồng ý của bên có nghĩa 

vụ. 

4. Giao lại tài sản cầm giữ khi nghĩa vụ đã được thực hiện. 

5. Bồi thường thiệt hại nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm giữ. 

Điều 350. Chấm dứt cầm giữ 
Cầm giữ tài sản chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Bên cầm giữ không còn chiếm giữ tài sản trên thực tế. 

2. Các bên thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm khác để thay thế cho cầm giữ. 

3. Nghĩa vụ đã được thực hiện xong. 

4. Tài sản cầm giữ không còn. 

5. Theo thỏa thuận của các bên. 

Mục 4. TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ 

Điều 351. Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ 
1. Bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền. 

Vi phạm nghĩa vụ là việc bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, thực hiện 

không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung của nghĩa vụ. 
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2. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì 

không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy 

định khác. 

3. Bên có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm dân sự nếu chứng minh được nghĩa vụ không 

thực hiện được là hoàn toàn do lỗi của bên có quyền. 

Điều 352. Trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ 
Khi bên có nghĩa vụ thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình thì bên có quyền được yêu cầu 

bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. 

Điều 353. Chậm thực hiện nghĩa vụ 
1. Chậm thực hiện nghĩa vụ là nghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện hoặc chỉ được thực hiện một 

phần khi thời hạn thực hiện nghĩa vụ đã hết. 

2. Bên chậm thực hiện nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên có quyền về việc không thực hiện 

nghĩa vụ đúng thời hạn. 

Điều 354. Hoãn thực hiện nghĩa vụ 
1. Khi không thể thực hiện được nghĩa vụ đúng thời hạn thì bên có nghĩa vụ phải thông báo 

ngay cho bên có quyền biết và đề nghị được hoãn việc thực hiện nghĩa vụ. 

Trường hợp không thông báo cho bên có quyền thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại 

phát sinh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc do nguyên nhân khách quan không thể thông 

báo. 

2. Bên có nghĩa vụ được hoãn việc thực hiện nghĩa vụ, nếu được bên có quyền đồng ý. Việc 

thực hiện nghĩa vụ khi được hoãn vẫn được coi là thực hiện đúng thời hạn. 

Điều 355. Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ 
1. Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ là khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có 

nghĩa vụ đã thực hiện nhưng bên có quyền không tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ đó. 

2. Trường hợp chậm tiếp nhận đối tượng của nghĩa vụ là tài sản thì bên có nghĩa vụ có thể gửi 

tài sản tại nơi nhận gửi giữ tài sản hoặc áp dụng biện pháp cần thiết khác để bảo quản tài sản và 

có quyền yêu cầu thanh toán chi phí hợp lý. Trường hợp tài sản được gửi giữ thì bên có nghĩa 

vụ phải thông báo ngay cho bên có quyền. 

3. Đối với tài sản có nguy cơ bị hư hỏng thì bên có nghĩa vụ có quyền bán tài sản đó và phải 

thông báo ngay cho bên có quyền, trả cho bên có quyền khoản tiền thu được từ việc bán tài sản 

sau khi trừ chi phí hợp lý để bảo quản và bán tài sản đó. 

Điều 356. Trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ giao vật 
1. Trường hợp nghĩa vụ giao vật đặc định không được thực hiện thì bên bị vi phạm có quyền 

yêu cầu bên vi phạm phải giao đúng vật đó; nếu vật không còn hoặc bị hư hỏng thì phải thanh 

toán giá trị của vật. 

2. Trường hợp nghĩa vụ giao vật cùng loại không được thực hiện thì bên bị vi phạm có quyền 

yêu cầu bên vi phạm phải giao vật cùng loại khác; nếu không có vật cùng loại khác thay thế thì 

phải thanh toán giá trị của vật. 

3. Trường hợp việc vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà gây thiệt 

hại cho bên bị vi phạm thì bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại. 

Điều 357. Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền 
1. Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả 

tương ứng với thời gian chậm trả. 

2. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không 

được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật này; nếu không có 

thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này. 

Điều 358. Trách nhiệm do không thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc 
1. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện một công việc mà mình phải thực hiện thì bên 

có quyền có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện hoặc tự mình thực hiện hoặc giao 
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người khác thực hiện công việc đó và yêu cầu bên có nghĩa vụ thanh toán chi phí hợp lý, bồi 

thường thiệt hại. 

2. Khi bên có nghĩa vụ không được thực hiện một công việc mà lại thực hiện công việc đó thì 

bên có quyền được quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ phải chấm dứt việc thực hiện, khôi phục 

tình trạng ban đầu và bồi thường thiệt hại. 

Điều 359. Trách nhiệm do chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ 
Bên có quyền chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ làm phát sinh thiệt hại cho bên có nghĩa 

vụ thì phải bồi thường thiệt hại cho bên đó và phải chịu mọi rủi ro, chi phí phát sinh kể từ thời 

điểm chậm tiếp nhận, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

Điều 360. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ 
Trường hợp có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường toàn 

bộ thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. 

Điều 361. Thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ 
1. Thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. 

2. Thiệt hại về vật chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, 

chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm 

sút. 

3. Thiệt hại về tinh thần là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh 

dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của một chủ thể. 

Điều 362. Nghĩa vụ ngăn chặn, hạn chế thiệt hại 
Bên có quyền phải áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để thiệt hại không xảy ra hoặc hạn 

chế thiệt hại cho mình. 

Điều 363. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên bị vi phạm có lỗi 
Trường hợp vi phạm nghĩa vụ và có thiệt hại là do một phần lỗi của bên bị vi phạm thì bên vi 

phạm chỉ phải bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình. 

Điều 364. Lỗi trong trách nhiệm dân sự 
Lỗi trong trách nhiệm dân sự bao gồm lỗi cố ý, lỗi vô ý. 

Lỗi cố ý là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho người 

khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc tuy không mong muốn nhưng để mặc cho thiệt hại 

xảy ra. 

Lỗi vô ý là trường hợp một người không thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, 

mặc dù phải biết hoặc có thể biết trước thiệt hại sẽ xảy ra hoặc thấy trước hành vi của mình có 

khả năng gây thiệt hại, nhưng cho rằng thiệt hại sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được. 

Mục 5. CHUYỂN GIAO QUYỀN YÊU CẦU VÀ CHUYỂN GIAO NGHĨA VỤ 

Điều 365. Chuyển giao quyền yêu cầu 
1. Bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ có thể chuyển giao quyền yêu cầu đó cho người 

thế quyền theo thỏa thuận, trừ trường hợp sau đây: 

a) Quyền yêu cầu cấp dưỡng, yêu cầu bồi thường thiệt hại do xâm phạm đến tính mạng, sức 

khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín; 

b) Bên có quyền và bên có nghĩa vụ có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định về việc không 

được chuyển giao quyền yêu cầu. 

2. Khi bên có quyền yêu cầu chuyển giao quyền yêu cầu cho người thế quyền thì người thế 

quyền trở thành bên có quyền yêu cầu. Việc chuyển giao quyền yêu cầu không cần có sự đồng 

ý của bên có nghĩa vụ. 

Người chuyển giao quyền yêu cầu phải thông báo bằng văn bản cho bên có nghĩa vụ biết về 

việc chuyển giao quyền yêu cầu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp bên chuyển 

giao quyền yêu cầu không thông báo về việc chuyển giao quyền mà phát sinh chi phí cho bên 

có nghĩa vụ thì bên chuyển giao quyền yêu cầu phải thanh toán chi phí này. 

Điều 366. Nghĩa vụ cung cấp thông tin và chuyển giao giấy tờ 2822



1. Người chuyển giao quyền yêu cầu phải cung cấp thông tin cần thiết, chuyển giao giấy tờ có 

liên quan cho người thế quyền. 

2. Người chuyển giao quyền yêu cầu vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này mà gây 

thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại. 

Điều 367. Không chịu trách nhiệm sau khi chuyển giao quyền yêu cầu 
Người chuyển giao quyền yêu cầu không phải chịu trách nhiệm về khả năng thực hiện nghĩa vụ 

của bên có nghĩa vụ sau khi chuyển giao quyền yêu cầu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 368. Chuyển giao quyền yêu cầu có biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ 
Trường hợp quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm thì việc chuyển giao 

quyền yêu cầu bao gồm cả biện pháp bảo đảm đó. 

Điều 369. Quyền từ chối của bên có nghĩa vụ 
1. Trường hợp bên có nghĩa vụ không được thông báo về việc chuyển giao quyền yêu cầu và 

người thế quyền không chứng minh về tính xác thực của việc chuyển giao quyền yêu cầu thì 

bên có nghĩa vụ có quyền từ chối việc thực hiện nghĩa vụ đối với người thế quyền. 

2. Trường hợp bên có nghĩa vụ do không được thông báo về việc chuyển giao quyền yêu cầu 

mà đã thực hiện nghĩa vụ đối với người chuyển giao quyền yêu cầu thì người thế quyền không 

được yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình. 

Điều 370. Chuyển giao nghĩa vụ 
1. Bên có nghĩa vụ có thể chuyển giao nghĩa vụ cho người thế nghĩa vụ nếu được bên có quyền 

đồng ý, trừ trường hợp nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của bên có nghĩa vụ hoặc pháp luật có 

quy định không được chuyển giao nghĩa vụ. 

2. Khi được chuyển giao nghĩa vụ thì người thế nghĩa vụ trở thành bên có nghĩa vụ. 

Điều 371. Chuyển giao nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm 
Trường hợp nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm được chuyển giao thì biện pháp bảo đảm đó chấm 

dứt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Mục 6. CHẤM DỨT NGHĨA VỤ 

Điều 372. Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ 
Nghĩa vụ chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Nghĩa vụ được hoàn thành; 

2. Theo thỏa thuận của các bên; 

3. Bên có quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ; 

4. Nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ khác; 

5. Nghĩa vụ được bù trừ; 

6. Bên có quyền và bên có nghĩa vụ hòa nhập làm một; 

7. Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ đã hết; 

8. Bên có nghĩa vụ là cá nhân chết hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà nghĩa vụ phải do 

chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện; 

9. Bên có quyền là cá nhân chết mà quyền yêu cầu không thuộc di sản thừa kế hoặc là pháp 

nhân chấm dứt tồn tại mà quyền yêu cầu không được chuyển giao cho pháp nhân khác; 

10. Vật đặc định là đối tượng của nghĩa vụ không còn và được thay thế bằng nghĩa vụ khác; 

11. Trường hợp khác do luật quy định. 

Điều 373. Hoàn thành nghĩa vụ 
Nghĩa vụ được hoàn thành khi bên có nghĩa vụ đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hoặc thực hiện 

một phần nghĩa vụ nhưng phần còn lại được bên có quyền cho miễn thực hiện. 

Điều 374. Hoàn thành nghĩa vụ trong trường hợp bên có quyền chậm tiếp nhận đối tượng 

của nghĩa vụ 
Khi bên có quyền chậm tiếp nhận đối tượng của nghĩa vụ là tài sản thì nghĩa vụ hoàn thành tại 

thời điểm tài sản đã được gửi giữ tại nơi nhận gửi giữ theo quy định tại khoản 2 Điều 355 của 

Bộ luật này. 
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Điều 375. Chấm dứt nghĩa vụ theo thỏa thuận 
Các bên có thể thỏa thuận chấm dứt nghĩa vụ bất cứ lúc nào, nhưng không được gây thiệt hại 

đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. 

Điều 376. Chấm dứt nghĩa vụ do được miễn thực hiện nghĩa vụ 
1. Nghĩa vụ chấm dứt khi bên có quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên có nghĩa vụ, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Khi nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm được miễn thì biện pháp bảo đảm cũng chấm dứt. 

Điều 377. Chấm dứt nghĩa vụ do được thay thế bằng nghĩa vụ khác 
1. Trường hợp các bên thỏa thuận thay thế nghĩa vụ ban đầu bằng nghĩa vụ khác thì nghĩa vụ 

ban đầu chấm dứt. 

2. Nghĩa vụ cũng chấm dứt, nếu bên có quyền đã tiếp nhận tài sản hoặc công việc khác thay thế 

cho tài sản hoặc công việc đã thỏa thuận trước. 

3. Trường hợp nghĩa vụ là nghĩa vụ cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, 

sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các nghĩa vụ khác gắn liền với nhân thân không thể 

chuyển cho người khác được thì không được thay thế bằng nghĩa vụ khác. 

Điều 378. Chấm dứt nghĩa vụ do bù trừ nghĩa vụ 
1. Trường hợp các bên cùng có nghĩa vụ về tài sản cùng loại đối với nhau thì khi cùng đến hạn 

họ không phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhau và nghĩa vụ được xem là chấm dứt, trừ trường 

hợp luật có quy định khác. 

2. Trường hợp giá trị của tài sản hoặc công việc không tương đương với nhau thì các bên thanh 

toán cho nhau phần giá trị chênh lệch. 

3. Những vật được định giá thành tiền cũng có thể bù trừ với nghĩa vụ trả tiền. 

Điều 379. Những trường hợp không được bù trừ nghĩa vụ 
Nghĩa vụ không được bù trừ trong trường hợp sau đây: 

1. Nghĩa vụ đang có tranh chấp; 

2. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy 

tín; 

3. Nghĩa vụ cấp dưỡng; 

4. Nghĩa vụ khác do luật quy định. 

Điều 380. Chấm dứt nghĩa vụ do hòa nhập bên có nghĩa vụ và bên có quyền 
Khi bên có nghĩa vụ trở thành bên có quyền đối với chính nghĩa vụ đó thì nghĩa vụ chấm dứt. 

Điều 381. Chấm dứt nghĩa vụ do hết thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ 
Khi thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ đã hết thì nghĩa vụ chấm dứt. 

Điều 382. Chấm dứt nghĩa vụ khi bên có quyền là cá nhân chết hoặc pháp nhân chấm dứt 

tồn tại 
Khi các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định về việc nghĩa vụ được thực hiện chỉ dành 

cho cá nhân hoặc pháp nhân là bên có quyền mà cá nhân chết hoặc pháp nhân chấm dứt tồn tại 

thì nghĩa vụ cũng chấm dứt. 

Điều 383. Chấm dứt nghĩa vụ khi vật đặc định không còn 
Nghĩa vụ giao vật chấm dứt trong trường hợp vật phải giao là vật đặc định không còn. 

Các bên có thể thỏa thuận thay thế vật khác hoặc bồi thường thiệt hại. 

Điều 384. Chấm dứt nghĩa vụ trong trường hợp phá sản 
Trường hợp phá sản thì nghĩa vụ chấm dứt theo quy định của Luật phá sản. 

Mục 7. HỢP ĐỒNG 

Tiểu mục 1. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG 

Điều 385. Khái niệm hợp đồng 
Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa 

vụ dân sự. 

Điều 386. Đề nghị giao kết hợp đồng 2824



1. Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc 

về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định hoặc tới công chúng (sau đây gọi 

chung là bên được đề nghị). 

2. Trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, nếu bên đề nghị lại giao kết 

hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời thì phải bồi thường thiệt 

hại cho bên được đề nghị mà không được giao kết hợp đồng nếu có thiệt hại phát sinh. 

Điều 387. Thông tin trong giao kết hợp đồng 
1. Trường hợp một bên có thông tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp đồng của bên 

kia thì phải thông báo cho bên kia biết. 

2. Trường hợp một bên nhận được thông tin bí mật của bên kia trong quá trình giao kết hợp 

đồng thì có trách nhiệm bảo mật thông tin và không được sử dụng thông tin đó cho mục đích 

riêng của mình hoặc cho mục đích trái pháp luật khác. 

3. Bên vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. 

Điều 388. Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực 
1. Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực được xác định như sau: 

a) Do bên đề nghị ấn định; 

b) Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bên được 

đề nghị nhận được đề nghị đó, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. 

2. Các trường hợp sau đây được coi là đã nhận được đề nghị giao kết hợp đồng: 

a) Đề nghị được chuyển đến nơi cư trú, nếu bên được đề nghị là cá nhân; được chuyển đến trụ 

sở, nếu bên được đề nghị là pháp nhân; 

b) Đề nghị được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được đề nghị; 

c) Khi bên được đề nghị biết được đề nghị giao kết hợp đồng thông qua các phương thức khác. 

Điều 389. Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng 
1. Bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng trong trường 

hợp sau đây: 

a) Bên được đề nghị nhận được thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị trước hoặc cùng 

với thời điểm nhận được đề nghị; 

b) Điều kiện thay đổi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trong trường hợp bên đề nghị có nêu rõ về 

việc được thay đổi hoặc rút lại đề nghị khi điều kiện đó phát sinh. 

2. Khi bên đề nghị thay đổi nội dung của đề nghị thì đó là đề nghị mới. 

Điều 390. Hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng 
Bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể hủy bỏ đề nghị nếu đã nêu rõ quyền này trong đề nghị và 

bên được đề nghị nhận được thông báo về việc hủy bỏ đề nghị trước khi người này gửi thông 

báo chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng. 

Điều 391. Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng 
Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng; 

2. Bên được đề nghị trả lời không chấp nhận; 

3. Hết thời hạn trả lời chấp nhận; 

4. Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực; 

5. Khi thông báo về việc hủy bỏ đề nghị có hiệu lực; 

6. Theo thỏa thuận của bên đề nghị và bên được đề nghị trong thời hạn chờ bên được đề nghị 

trả lời. 

Điều 392. Sửa đổi đề nghị do bên được đề nghị đề xuất 
Khi bên được đề nghị đã chấp nhận giao kết hợp đồng nhưng có nêu điều kiện hoặc sửa đổi đề 

nghị thì coi như người này đã đưa ra đề nghị mới. 

Điều 393. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng 
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1. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị về việc chấp nhận 

toàn bộ nội dung của đề nghị. 

2. Sự im lặng của bên được đề nghị không được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ 

trường hợp có thỏa thuận hoặc theo thói quen đã được xác lập giữa các bên. 

Điều 394. Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng 
1. Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực khi được 

thực hiện trong thời hạn đó; nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận được trả lời khi đã hết 

thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm trả lời. 

Khi bên đề nghị không nêu rõ thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực nếu 

được thực hiện trong một thời hạn hợp lý. 

2. Trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm vì lý do khách quan mà bên 

đề nghị biết hoặc phải biết về lý do khách quan này thì thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng 

vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề nghị trả lời ngay không đồng ý với chấp nhận đó của 

bên được đề nghị. 

3. Khi các bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể cả trong trường hợp qua điện thoại hoặc qua 

phương tiện khác thì bên được đề nghị phải trả lời ngay có chấp nhận hoặc không chấp nhận, 

trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về thời hạn trả lời. 

Điều 395. Trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết, mất năng lực hành vi dân sự 

hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 
Trường hợp bên đề nghị chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi sau khi bên được đề nghị trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thì đề nghị giao 

kết hợp đồng vẫn có giá trị, trừ trường hợp nội dung giao kết gắn liền với nhân thân bên đề 

nghị. 

Điều 396. Trường hợp bên được đề nghị giao kết hợp đồng chết, mất năng lực hành vi 

dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 
Trường hợp bên được đề nghị đã chấp nhận giao kết hợp đồng nhưng sau đó chết, mất năng lực 

hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì việc trả lời chấp nhận 

giao kết hợp đồng vẫn có giá trị, trừ trường hợp nội dung giao kết gắn liền với nhân thân bên 

được đề nghị. 

Điều 397. Rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng 
Bên được đề nghị giao kết hợp đồng có thể rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng, nếu 

thông báo về việc rút lại này đến trước hoặc cùng với thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời 

chấp nhận giao kết hợp đồng. 

Điều 398. Nội dung của hợp đồng 
1. Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng. 

2. Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây: 

a) Đối tượng của hợp đồng; 

b) Số lượng, chất lượng; 

c) Giá, phương thức thanh toán; 

d) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng; 

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên; 

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;  

g) Phương thức giải quyết tranh chấp.  

Điều 399. Địa điểm giao kết hợp đồng 
Địa điểm giao kết hợp đồng do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì địa điểm giao 

kết hợp đồng là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao kết 

hợp đồng. 

Điều 400. Thời điểm giao kết hợp đồng 
1. Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết. 
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2. Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng trong 

một thời hạn thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó. 

3. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của 

hợp đồng. 

4. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay 

bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản. 

Trường hợp hợp đồng giao kết bằng lời nói và sau đó được xác lập bằng văn bản thì thời điểm 

giao kết hợp đồng được xác định theo khoản 3 Điều này. 

Điều 401. Hiệu lực của hợp đồng 
1. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác. 

2. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau 

theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 402. Các loại hợp đồng chủ yếu 
Hợp đồng gồm các loại chủ yếu sau đây: 

1. Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau. 

2. Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ. 

3. Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ. 

4. Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính. 

5. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải 

thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó. 

6. Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi 

hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định. 

Điều 403. Phụ lục hợp đồng 
1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. 

Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái 

với nội dung của hợp đồng. 

2. Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp 

đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các 

bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như 

điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi. 

Điều 404. Giải thích hợp đồng 
1. Khi hợp đồng có điều khoản không rõ ràng thì việc giải thích điều khoản đó không chỉ dựa 

vào ngôn từ của hợp đồng mà còn phải căn cứ vào ý chí của các bên được thể hiện trong toàn 

bộ quá trình trước, tại thời điểm xác lập, thực hiện hợp đồng. 

2. Khi hợp đồng có điều khoản hoặc ngôn từ có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì phải 

giải thích theo nghĩa phù hợp nhất với mục đích, tính chất của hợp đồng. 

3. Khi hợp đồng có điều khoản hoặc ngôn từ khó hiểu thì phải được giải thích theo tập quán tại 

địa điểm giao kết hợp đồng. 

4. Các điều khoản trong hợp đồng phải được giải thích trong mối liên hệ với nhau, sao cho ý 

nghĩa của các điều khoản đó phù hợp với toàn bộ nội dung hợp đồng. 

5. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa ý chí chung của các bên với ngôn từ sử dụng trong hợp 

đồng thì ý chí chung của các bên được dùng để giải thích hợp đồng. 

6. Trường hợp bên soạn thảo đưa vào hợp đồng nội dung bất lợi cho bên kia thì khi giải thích 

hợp đồng phải theo hướng có lợi cho bên kia. 

Điều 405. Hợp đồng theo mẫu 
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1. Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng gồm những điều khoản do một bên đưa ra theo mẫu để bên 

kia trả lời trong một thời gian hợp lý; nếu bên được đề nghị trả lời chấp nhận thì coi như chấp 

nhận toàn bộ nội dung hợp đồng theo mẫu mà bên đề nghị đã đưa ra. 

Hợp đồng theo mẫu phải được công khai để bên được đề nghị biết hoặc phải biết về những nội 

dung của hợp đồng. 

Trình tự, thể thức công khai hợp đồng theo mẫu thực hiện theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản không rõ ràng thì bên đưa ra hợp đồng theo 

mẫu phải chịu bất lợi khi giải thích điều khoản đó. 

3. Trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản miễn trách nhiệm của bên đưa ra hợp đồng 

theo mẫu, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên kia thì điều khoản này 

không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 406. Điều kiện giao dịch chung trong giao kết hợp đồng 
1. Điều kiện giao dịch chung là những điều khoản ổn định do một bên công bố để áp dụng 

chung cho bên được đề nghị giao kết hợp đồng; nếu bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp 

đồng thì coi như chấp nhận các điều khoản này. 

2. Điều kiện giao dịch chung chỉ có hiệu lực với bên xác lập giao dịch trong trường hợp điều 

kiện giao dịch này đã được công khai để bên xác lập giao dịch biết hoặc phải biết về điều kiện 

đó. 

Trình tự, thể thức công khai điều kiện giao dịch chung thực hiện theo quy định của pháp luật. 

3. Điều kiện giao dịch chung phải bảo đảm sự bình đẳng giữa các bên. Trường hợp điều kiện 

giao dịch chung có quy định về miễn trách nhiệm của bên đưa ra điều kiện giao dịch chung, 

tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên kia thì quy định này không có hiệu 

lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 407. Hợp đồng vô hiệu 
1. Quy định về giao dịch dân sự vô hiệu từ Điều 123 đến Điều 133 của Bộ luật này cũng được 

áp dụng đối với hợp đồng vô hiệu. 

2. Sự vô hiệu của hợp đồng chính làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp các bên có thỏa 

thuận hợp đồng phụ được thay thế hợp đồng chính. Quy định này không áp dụng đối với biện 

pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. 

3. Sự vô hiệu của hợp đồng phụ không làm chấm dứt hợp đồng chính, trừ trường hợp các bên 

thỏa thuận hợp đồng phụ là một phần không thể tách rời của hợp đồng chính. 

Điều 408. Hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được 
1. Trường hợp ngay từ khi giao kết, hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được thì hợp 

đồng này bị vô hiệu. 

2. Trường hợp khi giao kết hợp đồng mà một bên biết hoặc phải biết về việc hợp đồng có đối 

tượng không thể thực hiện được nhưng không thông báo cho bên kia biết nên bên kia đã giao 

kết hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, trừ trường hợp bên kia biết hoặc phải 

biết về việc hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được. 

3. Quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cũng được áp dụng đối với trường hợp hợp đồng 

có một hoặc nhiều phần đối tượng không thể thực hiện được nhưng phần còn lại của hợp đồng 

vẫn có hiệu lực. 

Tiểu mục 2. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Điều 409. Thực hiện hợp đồng đơn vụ 
Đối với hợp đồng đơn vụ, bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đúng như đã thỏa thuận, chỉ 

được thực hiện trước hoặc sau thời hạn nếu được bên có quyền đồng ý. 

Điều 410. Thực hiện hợp đồng song vụ 
1. Trong hợp đồng song vụ, khi các bên đã thỏa thuận thời hạn thực hiện nghĩa vụ thì mỗi bên 

phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn; không được hoãn thực hiện với lý do bên kia 
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chưa thực hiện nghĩa vụ đối với mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 411 và Điều 413 của 

Bộ luật này. 

2. Trường hợp các bên không thỏa thuận bên nào thực hiện nghĩa vụ trước thì các bên phải 

đồng thời thực hiện nghĩa vụ đối với nhau; nếu nghĩa vụ không thể thực hiện đồng thời thì 

nghĩa vụ nào khi thực hiện mất nhiều thời gian hơn thì nghĩa vụ đó phải được thực hiện trước. 

Điều 411. Quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ 
1. Bên phải thực hiện nghĩa vụ trước có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ, nếu khả năng thực hiện 

nghĩa vụ của bên kia đã bị giảm sút nghiêm trọng đến mức không thể thực hiện được nghĩa vụ 

như đã cam kết cho đến khi bên kia có khả năng thực hiện được nghĩa vụ hoặc có biện pháp 

bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. 

2. Bên phải thực hiện nghĩa vụ sau có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ đến hạn nếu bên thực 

hiện nghĩa vụ trước chưa thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn. 

Điều 412. Cầm giữ tài sản trong hợp đồng song vụ 
Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình thì bên có quyền xác lập 

quyền cầm giữ tài sản đối với tài sản của bên có nghĩa vụ theo quy định từ Điều 346 đến Điều 

350 của Bộ luật này. 

Điều 413. Nghĩa vụ không thực hiện được do lỗi của một bên 
Trong hợp đồng song vụ, khi một bên không thực hiện được nghĩa vụ của mình do lỗi của bên 

kia thì có quyền yêu cầu bên kia vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình hoặc hủy bỏ hợp 

đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Điều 414. Không thực hiện được nghĩa vụ nhưng không do lỗi của các bên 
Trong hợp đồng song vụ, nếu một bên không thực hiện được nghĩa vụ mà các bên đều không 

có lỗi thì bên không thực hiện được nghĩa vụ không có quyền yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa 

vụ đối với mình. Trường hợp một bên đã thực hiện được một phần nghĩa vụ thì có quyền yêu 

cầu bên kia thực hiện phần nghĩa vụ tương ứng đối với mình. 

Điều 415. Thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba 
Khi thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba thì người thứ ba có quyền trực tiếp yêu cầu 

bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình; nếu các bên trong hợp đồng có tranh 

chấp về việc thực hiện hợp đồng thì người thứ ba không có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ 

cho đến khi tranh chấp được giải quyết. 

Bên có quyền cũng có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ 

ba. 

Điều 416. Quyền từ chối của người thứ ba 
1. Trường hợp người thứ ba từ chối lợi ích của mình trước khi bên có nghĩa vụ thực hiện nghĩa 

vụ thì bên có nghĩa vụ không phải thực hiện nghĩa vụ, nhưng phải thông báo cho bên có quyền 

và hợp đồng được coi là bị hủy bỏ, các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. 

2. Trường hợp người thứ ba từ chối lợi ích của mình sau khi bên có nghĩa vụ đã thực hiện nghĩa 

vụ thì nghĩa vụ được xem là đã hoàn thành và bên có quyền vẫn phải thực hiện cam kết đối với 

bên có nghĩa vụ. Trong trường hợp này, lợi ích phát sinh từ hợp đồng thuộc về bên mà nếu hợp 

đồng không vì lợi ích của người thứ ba thì họ là người thụ hưởng, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác. 

Điều 417. Không được sửa đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba 
Khi người thứ ba đã đồng ý hưởng lợi ích thì dù hợp đồng chưa được thực hiện, các bên giao 

kết hợp đồng cũng không được sửa đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, trừ trường hợp được người thứ 

ba đồng ý. 

Điều 418. Thỏa thuận phạt vi phạm 
1. Phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ 

phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm. 

2. Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. 
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3. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà 

không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt 

hại. 

Trường hợp các bên có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải 

chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt 

vi phạm. 

Điều 419. Thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng 
1. Thiệt hại được bồi thường do vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng được xác định theo quy định 

tại khoản 2 Điều này, Điều 13 và Điều 360 của Bộ luật này. 

2. Người có quyền có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng 

do hợp đồng mang lại. Người có quyền còn có thể yêu cầu người có nghĩa vụ chi trả chi phí 

phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt 

hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại. 

3. Theo yêu cầu của người có quyền, Tòa án có thể buộc người có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại 

về tinh thần cho người có quyền. Mức bồi thường do Tòa án quyết định căn cứ vào nội dung vụ 

việc. 

Điều 420. Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản 
1. Hoàn cảnh thay đổi cơ bản khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng; 

b) Tại thời điểm giao kết hợp đồng, các bên không thể lường trước được về sự thay đổi hoàn 

cảnh; 

c) Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước thì hợp đồng đã không được 

giao kết hoặc được giao kết nhưng với nội dung hoàn toàn khác; 

d) Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây thiệt 

hại nghiêm trọng cho một bên; 

đ) Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, 

phù hợp với tính chất của hợp đồng mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng 

đến lợi ích. 

2. Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu 

bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hợp lý. 

3. Trường hợp các bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn 

hợp lý, một trong các bên có thể yêu cầu Tòa án: 

a) Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định; 

b) Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi 

cơ bản. 

Tòa án chỉ được quyết định việc sửa đổi hợp đồng trong trường hợp việc chấm dứt hợp đồng sẽ 

gây thiệt hại lớn hơn so với các chi phí để thực hiện hợp đồng nếu được sửa đổi. 

4. Trong quá trình đàm phán sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, Tòa án giải quyết vụ việc, các bên 

vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác. 

Tiểu mục 3. SỬA ĐỔI, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

Điều 421. Sửa đổi hợp đồng 
1. Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng. 

2. Hợp đồng có thể được sửa đổi theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này. 

3. Hợp đồng sửa đổi phải tuân theo hình thức của hợp đồng ban đầu. 

Điều 422. Chấm dứt hợp đồng 
Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Hợp đồng đã được hoàn thành; 

2. Theo thỏa thuận của các bên; 
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3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng 

phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện; 

4. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện; 

5. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn; 

6. Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này; 

7. Trường hợp khác do luật quy định. 

Điều 423. Hủy bỏ hợp đồng 
1. Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp sau 

đây: 

a) Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận; 

b) Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng; 

c) Trường hợp khác do luật quy định. 

2. Vi phạm nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho 

bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng. 

3. Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu không thông 

báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. 

Điều 424. Hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ 
1. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ mà bên có quyền yêu cầu thực 

hiện nghĩa vụ trong một thời hạn hợp lý nhưng bên có nghĩa vụ không thực hiện thì bên có 

quyền có thể hủy bỏ hợp đồng. 

2. Trường hợp do tính chất của hợp đồng hoặc do ý chí của các bên, hợp đồng sẽ không đạt 

được mục đích nếu không được thực hiện trong thời hạn nhất định mà hết thời hạn đó bên có 

nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng mà không phải 

tuân theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 425. Hủy bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện 
Trường hợp bên có nghĩa vụ không thể thực hiện được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của 

mình làm cho mục đích của bên có quyền không thể đạt được thì bên có quyền có thể hủy bỏ 

hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Điều 426. Hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng 
Trường hợp một bên làm mất, làm hư hỏng tài sản là đối tượng của hợp đồng mà không thể 

hoàn trả, đền bù bằng tài sản khác hoặc không thể sửa chữa, thay thế bằng tài sản cùng loại thì 

bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng. 

Bên vi phạm phải bồi thường bằng tiền ngang với giá trị của tài sản bị mất, bị hư hỏng, trừ 

trường hợp có thỏa thuận khác hoặc theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 351 và Điều 363 

của Bộ luật này. 

Điều 427. Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng 
1. Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không 

phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và 

thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. 

2. Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ chi phí hợp lý trong thực hiện 

hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản. 

Việc hoàn trả được thực hiện bằng hiện vật. Trường hợp không hoàn trả được bằng hiện vật thì 

được trị giá thành tiền để hoàn trả. 

Trường hợp các bên cùng có nghĩa vụ hoàn trả thì việc hoàn trả phải được thực hiện cùng một 

thời điểm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

3. Bên bị thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên kia được bồi thường. 

4. Việc giải quyết hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật 

này và luật khác có liên quan quy định. 

2831



5. Trường hợp việc hủy bỏ hợp đồng không có căn cứ quy định tại các điều 423, 424, 425 và 

426 của Bộ luật này thì bên hủy bỏ hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải 

thực hiện trách nhiệm dân sự do không thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật này, 

luật khác có liên quan. 

Điều 428. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng 
1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt 

hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc 

pháp luật có quy định. 

2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc 

chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. 

3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên 

kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa 

thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực 

hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện. 

4. Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được 

bồi thường. 

5. Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ quy định tại 

khoản 1 Điều này thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi 

phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật này, luật khác 

có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng. 

Điều 429. Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng 
Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày 

người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. 

Chương XVI 

MỘT SỐ HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG 

Mục 1. HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN 

Điều 430. Hợp đồng mua bán tài sản 
Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu 

tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. 

Hợp đồng mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy 

định của Bộ luật này, Luật nhà ở và luật khác có liên quan. 

Điều 431. Đối tượng của hợp đồng mua bán 
1. Tài sản được quy định tại Bộ luật này đều có thể là đối tượng của hợp đồng mua bán. 

Trường hợp theo quy định của luật, tài sản bị cấm hoặc bị hạn chế chuyển nhượng thì tài sản là 

đối tượng của hợp đồng mua bán phải phù hợp với các quy định đó. 

2. Tài sản bán thuộc sở hữu của người bán hoặc người bán có quyền bán. 

Điều 432. Chất lượng của tài sản mua bán 
1. Chất lượng của tài sản mua bán do các bên thỏa thuận. 

2. Trường hợp tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố hoặc được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quy định thì thỏa thuận của các bên về chất lượng của tài sản không được 

thấp hơn chất lượng của tài sản được xác định theo tiêu chuẩn đã công bố hoặc theo quy định 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Khi các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về chất lượng tài sản mua 

bán thì chất lượng của tài sản mua bán được xác định theo tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản 

đã được công bố, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo tiêu chuẩn ngành 

nghề. 

Trường hợp không có tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được công bố, quy định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền và tiêu chuẩn ngành nghề thì chất lượng của tài sản mua bán 

2832



được xác định theo tiêu chuẩn thông thường hoặc theo tiêu chuẩn riêng phù hợp với mục đích 

giao kết hợp đồng và theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Điều 433. Giá và phương thức thanh toán 
1. Giá, phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu 

cầu của các bên. Trường hợp pháp luật quy định giá, phương thức thanh toán phải theo quy 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thỏa thuận của các bên phải phù hợp với quy 

định đó. 

2. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về giá, phương thức thanh 

toán thì giá được xác định theo giá thị trường, phương thức thanh toán được xác định theo tập 

quán tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng. 

Điều 434. Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán 
1. Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán do các bên thỏa thuận. Bên bán phải giao tài sản cho 

bên mua đúng thời hạn đã thỏa thuận; bên bán chỉ được giao tài sản trước hoặc sau thời hạn 

nếu được bên mua đồng ý. 

2. Khi các bên không thỏa thuận thời hạn giao tài sản thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán 

giao tài sản và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên mua nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải 

báo trước cho nhau một thời gian hợp lý. 

3. Bên mua thanh toán tiền mua theo thời gian thỏa thuận. Nếu không xác định hoặc xác định 

không rõ ràng thời gian thanh toán thì bên mua phải thanh toán ngay tại thời điểm nhận tài sản 

mua hoặc nhận giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản. 

Điều 435. Địa điểm giao tài sản 
Địa điểm giao tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì áp dụng quy định tại 

khoản 2 Điều 277 của Bộ luật này. 

Điều 436. Phương thức giao tài sản 
1. Tài sản được giao theo phương thức do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì tài 

sản do bên bán giao một lần và trực tiếp cho bên mua. 

2. Trường hợp theo thỏa thuận, bên bán giao tài sản cho bên mua thành nhiều lần mà bên bán 

thực hiện không đúng nghĩa vụ ở một lần nhất định thì bên mua có thể hủy bỏ phần hợp đồng 

liên quan đến lần vi phạm đó và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Điều 437. Trách nhiệm do giao tài sản không đúng số lượng 
1. Trường hợp bên bán giao tài sản với số lượng nhiều hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua 

có quyền nhận hoặc không nhận phần dôi ra; nếu nhận thì phải thanh toán đối với phần dôi ra 

theo giá được thỏa thuận trong hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp bên bán giao ít hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua có một trong các quyền 

sau đây: 

a) Nhận phần đã giao và định thời hạn để bên bán giao tiếp phần còn thiếu; 

b) Nhận phần đã giao và yêu cầu bồi thường thiệt hại; 

c) Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu việc vi phạm làm cho bên mua không 

đạt được mục đích giao kết hợp đồng. 

Điều 438. Trách nhiệm do giao vật không đồng bộ 
1. Trường hợp vật được giao không đồng bộ làm cho mục đích sử dụng của vật không đạt được 

thì bên mua có một trong các quyền sau đây: 

a) Nhận và yêu cầu bên bán giao tiếp phần hoặc bộ phận còn thiếu, yêu cầu bồi thường thiệt hại 

và hoãn thanh toán phần hoặc bộ phận đã nhận cho đến khi vật được giao đồng bộ; 

b) Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

2. Trường hợp bên mua đã trả tiền nhưng chưa nhận vật do giao không đồng bộ thì được trả lãi 

đối với số tiền đã trả theo lãi suất thỏa thuận giữa các bên nhưng không được vượt quá mức lãi 

suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực 

hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt 
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hại do giao vật không đồng bộ, kể từ thời điểm phải thực hiện hợp đồng cho đến khi vật được 

giao đồng bộ. 

Điều 439. Trách nhiệm giao tài sản không đúng chủng loại 
Trường hợp tài sản được giao không đúng chủng loại thì bên mua có một trong các quyền sau 

đây: 

1. Nhận và thanh toán theo giá do các bên thỏa thuận. 

2. Yêu cầu giao tài sản đúng chủng loại và bồi thường thiệt hại. 

3. Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu việc giao không đúng chủng loại làm 

cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng. 

Trường hợp tài sản gồm nhiều chủng loại mà bên bán không giao đúng với thỏa thuận đối với 

một hoặc một số loại thì bên mua có thể hủy bỏ phần hợp đồng liên quan đến loại tài sản đó và 

yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Điều 440. Nghĩa vụ trả tiền 
1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định 

trong hợp đồng. 

2. Trường hợp các bên chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản thì thời hạn thanh toán tiền 

cũng được xác định tương ứng với thời hạn giao tài sản. Nếu các bên không có thỏa thuận về 

thời hạn giao tài sản và thời hạn thanh toán tiền thì bên mua phải thanh toán tiền tại thời điểm 

nhận tài sản. 

3. Trường hợp bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm 

trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật này. 

Điều 441. Thời điểm chịu rủi ro 
1. Bên bán chịu rủi ro đối với tài sản trước khi tài sản được giao cho bên mua, bên mua chịu rủi 

ro đối với tài sản kể từ thời điểm nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có 

quy định khác. 

2. Đối với hợp đồng mua bán tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở 

hữu thì bên bán chịu rủi ro cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký, bên mua chịu rủi ro kể từ 

thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 442. Chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu 
1. Chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu do các bên thỏa 

thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Trường hợp các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì chi phí vận 

chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu được xác định theo chi phí đã được 

công bố, quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo tiêu chuẩn ngành nghề. 

3. Trường hợp không có căn cứ xác định theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì chi 

phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu được xác định theo tiêu 

chuẩn thông thường hoặc theo tiêu chuẩn riêng phù hợp với mục đích giao kết hợp đồng. 

4. Trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định về chi phí vận chuyển 

và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu thì bên bán phải chịu chi phí vận chuyển 

đến địa điểm giao tài sản và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu. 

Điều 443. Nghĩa vụ cung cấp thông tin và hướng dẫn cách sử dụng 
Bên bán có nghĩa vụ cung cấp cho bên mua thông tin cần thiết về tài sản mua bán và hướng dẫn 

cách sử dụng tài sản đó; nếu bên bán không thực hiện nghĩa vụ này thì bên mua có quyền yêu 

cầu bên bán phải thực hiện trong một thời hạn hợp lý; nếu bên bán vẫn không thực hiện làm 

cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp 

đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Điều 444. Bảo đảm quyền sở hữu của bên mua đối với tài sản mua bán 
1. Bên bán có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với tài sản đã bán cho bên mua không bị 

người thứ ba tranh chấp. 
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2. Trường hợp tài sản bị người thứ ba tranh chấp thì bên bán phải đứng về phía bên mua để bảo 

vệ quyền lợi của bên mua; nếu người thứ ba có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản 

mua bán thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại. 

3. Trường hợp bên mua biết hoặc phải biết tài sản mua bán thuộc sở hữu của người thứ ba mà 

vẫn mua thì phải trả lại tài sản cho chủ sở hữu và không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Điều 445. Bảo đảm chất lượng vật mua bán 
1. Bên bán phải bảo đảm giá trị sử dụng hoặc các đặc tính của vật mua bán; nếu sau khi mua 

mà bên mua phát hiện khuyết tật làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị sử dụng của vật đã mua 

thì phải báo ngay cho bên bán khi phát hiện ra khuyết tật và có quyền yêu cầu bên bán sửa 

chữa, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác, giảm giá và bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có 

thỏa thuận khác. 

2. Bên bán phải bảo đảm vật bán phù hợp với sự mô tả trên bao bì, nhãn hiệu hàng hóa hoặc 

phù hợp với mẫu mà bên mua đã lựa chọn. 

3. Bên bán không chịu trách nhiệm về khuyết tật của vật trong trường hợp sau đây: 

a) Khuyết tật mà bên mua đã biết hoặc phải biết khi mua; 

b) Vật bán đấu giá, vật bán ở cửa hàng đồ cũ; 

c) Bên mua có lỗi gây ra khuyết tật của vật.  

Điều 446. Nghĩa vụ bảo hành 
Bên bán có nghĩa vụ bảo hành đối với vật mua bán trong một thời hạn, gọi là thời hạn bảo 

hành, nếu việc bảo hành do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. 

Thời hạn bảo hành được tính kể từ thời điểm bên mua có nghĩa vụ phải nhận vật. 

Điều 447. Quyền yêu cầu bảo hành 
Trong thời hạn bảo hành, nếu bên mua phát hiện được khuyết tật của vật mua bán thì có quyền 

yêu cầu bên bán sửa chữa không phải trả tiền, giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc 

trả lại vật và lấy lại tiền. 

Điều 448. Sửa chữa vật trong thời hạn bảo hành 
1. Bên bán phải sửa chữa vật và bảo đảm vật có đủ các tiêu chuẩn chất lượng hoặc có đủ các 

đặc tính đã cam kết. 

2. Bên bán chịu chi phí về sửa chữa và vận chuyển vật đến nơi sửa chữa và từ nơi sửa chữa đến 

nơi cư trú hoặc trụ sở của bên mua. 

3. Bên mua có quyền yêu cầu bên bán hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn do các bên thỏa 

thuận hoặc trong một thời gian hợp lý; nếu bên bán không thể sửa chữa được hoặc không thể 

hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn đó thì bên mua có quyền yêu cầu giảm giá, đổi vật có 

khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền. 

Điều 449. Bồi thường thiệt hại trong thời hạn bảo hành 
1. Ngoài việc yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo hành, bên mua có quyền yêu cầu bên bán 

bồi thường thiệt hại do khuyết tật về kỹ thuật của vật gây ra trong thời hạn bảo hành. 

2. Bên bán không phải bồi thường thiệt hại nếu chứng minh được thiệt hại xảy ra do lỗi của bên 

mua. Bên bán được giảm mức bồi thường thiệt hại nếu bên mua không áp dụng các biện pháp 

cần thiết mà khả năng cho phép nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại. 

Điều 450. Mua bán quyền tài sản 
1. Trường hợp mua bán quyền tài sản thì bên bán phải chuyển giấy tờ và làm thủ tục chuyển 

quyền sở hữu cho bên mua, bên mua phải trả tiền cho bên bán. 

2. Trường hợp quyền tài sản là quyền đòi nợ và bên bán cam kết bảo đảm khả năng thanh toán 

của người mắc nợ thì bên bán phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán, nếu khi đến hạn mà 

người mắc nợ không trả. 

3. Thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với quyền tài sản là thời điểm bên mua nhận được giấy 

tờ về quyền sở hữu đối với quyền tài sản đó hoặc từ thời điểm đăng ký việc chuyển quyền sở 

hữu, nếu pháp luật có quy định. 
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Điều 451. Bán đấu giá tài sản 
Tài sản có thể được đem bán đấu giá theo ý chí của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp 

luật. Tài sản thuộc sở hữu chung đem bán đấu giá phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu 

chung, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

Việc bán đấu giá tài sản phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, bảo đảm 

quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia và được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

bán đấu giá tài sản. 

Điều 452. Mua sau khi sử dụng thử 
1. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên mua được dùng thử vật mua trong một thời hạn gọi là 

thời hạn dùng thử. Trong thời hạn dùng thử, bên mua có thể trả lời mua hoặc không mua; nếu 

hết thời hạn dùng thử mà bên mua không trả lời thì coi như đã chấp nhận mua theo các điều 

kiện đã thỏa thuận trước khi nhận vật dùng thử. 

Trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về thời hạn dùng thử thì 

thời hạn này được xác định theo tập quán của giao dịch có đối tượng cùng loại. 

2. Trong thời hạn dùng thử, vật vẫn thuộc sở hữu của bên bán. Bên bán phải chịu mọi rủi ro 

xảy ra đối với vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong thời hạn dùng thử, bên bán không 

được bán, tặng cho, cho thuê, trao đổi, thế chấp, cầm cố tài sản khi bên mua chưa trả lời. 

3. Trường hợp bên dùng thử trả lời không mua thì phải trả lại vật cho bên bán và phải bồi 

thường thiệt hại cho bên bán, nếu làm mất, hư hỏng vật dùng thử. Bên dùng thử không phải 

chịu trách nhiệm về những hao mòn thông thường do việc dùng thử gây ra và không phải hoàn 

trả hoa lợi do việc dùng thử mang lại. 

Điều 453. Mua trả chậm, trả dần 
1. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên mua trả chậm hoặc trả dần tiền mua trong một thời 

hạn sau khi nhận tài sản mua. Bên bán được bảo lưu quyền sở hữu đối với tài sản bán cho đến 

khi bên mua trả đủ tiền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Hợp đồng mua trả chậm hoặc trả dần phải được lập thành văn bản. Bên mua có quyền sử 

dụng tài sản mua trả chậm, trả dần và phải chịu rủi ro trong thời gian sử dụng, trừ trường hợp 

có thỏa thuận khác. 

Điều 454. Chuộc lại tài sản đã bán 
1. Bên bán có thể thỏa thuận với bên mua về quyền chuộc lại tài sản đã bán sau một thời hạn 

gọi là thời hạn chuộc lại. 

Thời hạn chuộc lại tài sản do các bên thỏa thuận; trường hợp không có thỏa thuận thì thời hạn 

chuộc lại không quá 01 năm đối với động sản và 05 năm đối với bất động sản kể từ thời điểm 

giao tài sản, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. Trong thời hạn này, bên bán có 

quyền chuộc lại bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên mua trong một thời gian hợp lý. 

Giá chuộc lại là giá thị trường tại thời điểm và địa điểm chuộc lại, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác. 

2. Trong thời hạn chuộc lại, bên mua không được xác lập giao dịch chuyển quyền sở hữu tài 

sản cho chủ thể khác và phải chịu rủi ro đối với tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Mục 2. HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN 

Điều 455. Hợp đồng trao đổi tài sản 
1. Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và 

chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau. 

2. Hợp đồng trao đổi tài sản phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực hoặc 

đăng ký, nếu pháp luật có quy định. 

3. Trường hợp một bên trao đổi cho bên kia tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình hoặc 

không được chủ sở hữu ủy quyền thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường 

thiệt hại. 
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4. Mỗi bên đều được coi là người bán đối với tài sản giao cho bên kia và là người mua đối với 

tài sản nhận về. Các quy định về hợp đồng mua bán từ Điều 430 đến Điều 439, từ Điều 441 đến 

Điều 449 và Điều 454 của Bộ luật này cũng được áp dụng đối với hợp đồng trao đổi tài sản. 

Điều 456. Thanh toán giá trị chênh lệch 
Trường hợp tài sản trao đổi chênh lệch về giá trị thì các bên phải thanh toán cho nhau phần 

chênh lệch đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

Mục 3. HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN 

Điều 457. Hợp đồng tặng cho tài sản 
Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của 

mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng 

cho đồng ý nhận. 

Điều 458. Tặng cho động sản 
1. Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ 

trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Đối với động sản mà luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu 

lực kể từ thời điểm đăng ký. 

Điều 459. Tặng cho bất động sản 
1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải 

đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật. 

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản 

không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển 

giao tài sản. 

Điều 460. Trách nhiệm do cố ý tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình 
Trường hợp bên tặng cho cố ý tặng cho tài sản không thuộc sở hữu của mình mà bên được tặng 

cho không biết hoặc không thể biết về việc đó thì bên tặng cho phải thanh toán chi phí để làm 

tăng giá trị của tài sản cho bên được tặng cho khi chủ sở hữu lấy lại tài sản. 

Điều 461. Thông báo khuyết tật của tài sản tặng cho 
Bên tặng cho có nghĩa vụ thông báo cho bên được tặng cho khuyết tật của tài sản tặng cho. 

Trường hợp bên tặng cho biết tài sản có khuyết tật mà không thông báo thì phải chịu trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra cho người được tặng cho; nếu bên tặng cho không biết về 

khuyết tật của tài sản tặng cho thì không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 

Điều 462. Tặng cho tài sản có điều kiện 
1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước 

hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái 

đạo đức xã hội. 

2. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn 

thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ 

mà bên được tặng cho đã thực hiện. 

3. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện 

thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Mục 4. HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN 

Điều 463. Hợp đồng vay tài sản 
Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên 

vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số 

lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. 

Điều 464. Quyền sở hữu đối với tài sản vay 
Bên vay trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó. 

Điều 465. Nghĩa vụ của bên cho vay 
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1. Giao tài sản cho bên vay đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng vào thời điểm và địa điểm đã 

thỏa thuận. 

2. Bồi thường thiệt hại cho bên vay, nếu bên cho vay biết tài sản không bảo đảm chất lượng mà 

không báo cho bên vay biết, trừ trường hợp bên vay biết mà vẫn nhận tài sản đó. 

3. Không được yêu cầu bên vay trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Điều 

470 của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan quy định khác. 

Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay 
1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng 

loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại 

địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý. 

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác. 

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì 

bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 

của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác hoặc luật có quy định khác. 

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay 

phải trả lãi như sau: 

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến 

hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 468 của Bộ luật này; 

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời 

gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 467. Sử dụng tài sản vay 
Các bên có thể thỏa thuận về việc tài sản vay phải được sử dụng đúng mục đích vay. Bên cho 

vay có quyền kiểm tra việc sử dụng tài sản và có quyền đòi lại tài sản vay trước thời hạn nếu đã 

nhắc nhở mà bên vay vẫn sử dụng tài sản trái mục đích. 

Điều 468. Lãi suất 
1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận. 

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 

20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình 

hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh 

mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. 

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì 

mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. 

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có 

tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại 

khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ. 

Điều 469. Thực hiện hợp đồng vay không kỳ hạn 
1. Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và không có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản 

và bên vay cũng có quyền trả nợ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải báo cho nhau biết trước một 

thời gian hợp lý, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản bất cứ 

lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên vay một thời gian hợp lý và được trả lãi đến thời điểm 

nhận lại tài sản, còn bên vay cũng có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào và chỉ phải trả lãi cho 

đến thời điểm trả nợ, nhưng cũng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý. 

Điều 470. Thực hiện hợp đồng vay có kỳ hạn 
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1. Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và không có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản bất cứ 

lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý, còn bên cho vay chỉ được 

đòi lại tài sản trước kỳ hạn, nếu được bên vay đồng ý. 

2. Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản trước kỳ hạn, 

nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định 

khác. 

Điều 471. Họ, hụi, biêu, phường 
1. Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập 

quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời 

gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên. 

2. Việc tổ chức họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

3. Trường hợp việc tổ chức họ có lãi thì mức lãi suất phải tuân theo quy định của Bộ luật này. 

4. Nghiêm cấm việc tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi. 

Mục 5. HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN 

Tiểu mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN 

Điều 472. Hợp đồng thuê tài sản 
Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên 

thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê. 

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo 

quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 473. Giá thuê 
1. Giá thuê do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên, trừ 

trường hợp luật có quy định khác. 

2. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì giá thuê được xác định 

theo giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thuê. 

Điều 474. Thời hạn thuê 
1. Thời hạn thuê do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục 

đích thuê. 

2. Trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn thuê và thời hạn thuê không thể xác định 

được theo mục đích thuê thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải 

thông báo cho bên kia trước một thời gian hợp lý. 

Điều 475. Cho thuê lại 
Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý. 

Điều 476. Giao tài sản thuê 
1. Bên cho thuê phải giao tài sản cho bên thuê đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, tình 

trạng, thời điểm, địa điểm đã thỏa thuận và cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản 

đó. 

2. Trường hợp bên cho thuê chậm giao tài sản thì bên thuê có thể gia hạn giao tài sản hoặc hủy 

bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại; nếu tài sản thuê không đúng chất lượng như thỏa 

thuận thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê sửa chữa, giảm giá thuê hoặc hủy bỏ hợp 

đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Điều 477. Nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê 
1. Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thỏa thuận, phù hợp với mục 

đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản 

thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa. 

2. Trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên 

thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê thực hiện một hoặc một số biện pháp sau đây: 

a) Sửa chữa tài sản; 
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b) Giảm giá thuê; 

c) Đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt 

hại, nếu tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết hoặc tài sản thuê không thể sửa chữa 

được mà do đó mục đích thuê không đạt được. 

3. Trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp 

thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê với chi phí hợp lý, nhưng phải báo cho bên 

cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa. 

Điều 478. Nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho bên thuê 
1. Bên cho thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê. 

2. Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử 

dụng tài sản ổn định thì bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu 

cầu bồi thường thiệt hại. 

Điều 479. Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê 
1. Bên thuê phải bảo quản tài sản thuê, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ; nếu làm mất, hư hỏng 

thì phải bồi thường. 

Bên thuê không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê. 

2. Bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý và có 

quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý. 

Điều 480. Nghĩa vụ sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích 
1. Bên thuê phải sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã 

thỏa thuận. 

2. Trường hợp bên thuê sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng công dụng thì bên 

cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Điều 481. Trả tiền thuê 
1. Bên thuê phải trả đủ tiền thuê đúng thời hạn đã thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận về thời 

hạn trả tiền thuê thì thời hạn trả tiền thuê được xác định theo tập quán nơi trả tiền; nếu không 

thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê phải trả tiền khi trả lại tài sản thuê. 

2. Trường hợp các bên thỏa thuận việc trả tiền thuê theo kỳ hạn thì bên cho thuê có quyền đơn 

phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu bên thuê không trả tiền trong ba kỳ liên tiếp, trừ 

trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

Điều 482. Trả lại tài sản thuê 
1. Bên thuê phải trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên hoặc 

theo đúng như tình trạng đã thỏa thuận; nếu giá trị của tài sản thuê bị giảm sút so với tình trạng 

khi nhận thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự nhiên. 

2. Trường hợp tài sản thuê là động sản thì địa điểm trả lại tài sản thuê là nơi cư trú hoặc trụ sở 

của bên cho thuê, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

3. Trường hợp tài sản thuê là gia súc thì bên thuê phải trả lại gia súc đã thuê và cả gia súc được 

sinh ra trong thời gian thuê, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Bên cho thuê phải thanh toán 

chi phí chăm sóc gia súc được sinh ra cho bên thuê. 

4. Khi bên thuê chậm trả tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê trả lại tài sản 

thuê, trả tiền thuê trong thời gian chậm trả và phải bồi thường thiệt hại; bên thuê phải trả tiền 

phạt vi phạm do chậm trả tài sản thuê, nếu có thỏa thuận. 

5. Bên thuê phải chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê trong thời gian chậm trả. 

Tiểu mục 2. HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN TÀI SẢN 

Điều 483. Hợp đồng thuê khoán tài sản 
Hợp đồng thuê khoán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao tài 

sản cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê 

khoán và bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền thuê. 
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Đối tượng của hợp đồng thuê khoán có thể là đất đai, rừng, mặt nước chưa khai thác, gia súc, 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, tư liệu sản xuất khác cùng trang thiết bị cần thiết để khai thác công 

dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Điều 485. Thời hạn thuê khoán 
Thời hạn thuê khoán do các bên thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc có thỏa 

thuận nhưng không rõ ràng thì thời hạn thuê khoán được xác định theo chu kỳ sản xuất, kinh 

doanh phù hợp với tính chất của đối tượng thuê khoán. 

Điều 486. Giá thuê khoán 
Giá thuê khoán do các bên thỏa thuận; nếu thuê khoán thông qua đấu thầu thì giá thuê khoán là 

giá được xác định theo kết quả đấu thầu. 

Điều 487. Giao tài sản thuê khoán 
Khi giao tài sản thuê khoán, các bên phải lập biên bản đánh giá tình trạng của tài sản thuê 

khoán và xác định giá trị tài sản thuê khoán. 

Trường hợp các bên không xác định được giá trị thì mời người thứ ba xác định giá trị và phải 

lập thành văn bản. 

Điều 488. Trả tiền thuê khoán và phương thức trả 
1. Tiền thuê khoán có thể bằng hiện vật, bằng tiền hoặc bằng việc thực hiện một công việc. 

2. Bên thuê khoán phải trả đủ tiền thuê khoán cho dù không khai thác công dụng tài sản thuê 

khoán. 

3. Khi giao kết hợp đồng thuê khoán, các bên có thể thỏa thuận điều kiện về việc giảm tiền thuê 

khoán; nếu hoa lợi, lợi tức bị mất ít nhất là một phần ba do sự kiện bất khả kháng thì bên thuê 

khoán có quyền yêu cầu giảm hoặc miễn tiền thuê khoán, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

4. Trường hợp bên thuê khoán phải trả hiện vật theo thời vụ hoặc theo chu kỳ khai thác công 

dụng của tài sản thuê khoán thì phải trả vào thời điểm kết thúc thời vụ hoặc kết thúc chu kỳ 

khai thác, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

5. Trường hợp bên thuê khoán phải thực hiện một công việc thì phải thực hiện đúng công việc 

đó. 

6. Thời hạn trả tiền thuê khoán do các bên thỏa thuận, trường hợp các bên không có thỏa thuận 

thì bên thuê khoán phải thanh toán vào ngày cuối cùng của mỗi tháng; trường hợp thuê khoán 

theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh thì phải thanh toán chậm nhất khi kết thúc chu kỳ sản xuất, 

kinh doanh đó. 

Điều 489. Khai thác tài sản thuê khoán 
Bên thuê khoán phải khai thác tài sản thuê khoán đúng mục đích đã thỏa thuận và báo cho bên 

thuê khoán theo định kỳ về tình trạng tài sản và tình hình khai thác tài sản; nếu bên cho thuê 

khoán có yêu cầu hoặc cần báo đột xuất thì bên thuê khoán phải báo kịp thời. Khi bên thuê 

khoán khai thác công dụng tài sản thuê khoán không đúng mục đích thì bên cho thuê khoán có 

quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Điều 490. Bảo quản, bảo dưỡng, định đoạt tài sản thuê khoán 
1. Trong thời hạn khai thác tài sản thuê khoán, bên thuê khoán phải bảo quản, bảo dưỡng tài 

sản thuê khoán và trang thiết bị kèm theo bằng chi phí của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác; nếu bên thuê khoán làm mất, hư hỏng hoặc làm mất giá trị, giảm sút giá trị tài sản thuê 

khoán thì phải bồi thường thiệt hại. Bên thuê khoán không chịu trách nhiệm về những hao mòn 

tự nhiên do sử dụng tài sản thuê khoán. 

2. Bên thuê khoán có thể tự mình sửa chữa, cải tạo tài sản thuê khoán, nếu có thỏa thuận và 

phải bảo toàn giá trị tài sản thuê khoán. 

Bên cho thuê khoán phải thanh toán cho bên thuê khoán chi phí hợp lý để sửa chữa, cải tạo tài 

sản thuê khoán theo thỏa thuận. 

3. Bên thuê khoán không được cho thuê khoán lại, trừ trường hợp được bên cho thuê khoán 

đồng ý. 
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Điều 491. Hưởng hoa lợi, chịu thiệt hại về gia súc thuê khoán 
Trong thời hạn thuê khoán gia súc, bên thuê khoán được hưởng một nửa số gia súc sinh ra và 

phải chịu một nửa thiệt hại về gia súc thuê khoán do sự kiện bất khả kháng, trừ trường hợp có 

thỏa thuận khác. 

Điều 492. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê khoán 
1. Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết 

trước một thời gian hợp lý; nếu thuê khoán theo thời vụ hoặc theo chu kỳ khai thác thì thời hạn 

báo trước phải phù hợp với thời vụ hoặc chu kỳ khai thác. 

2. Trường hợp bên thuê khoán vi phạm nghĩa vụ mà việc khai thác đối tượng thuê khoán là 

nguồn sống duy nhất của bên thuê khoán và việc tiếp tục thuê khoán không làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến lợi ích của bên cho thuê khoán thì bên cho thuê khoán không được đơn 

phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; bên thuê khoán phải cam kết với bên cho thuê khoán 

không được tiếp tục vi phạm hợp đồng. 

Điều 493. Trả lại tài sản thuê khoán 
Khi chấm dứt hợp đồng thuê khoán, bên thuê khoán phải trả lại tài sản thuê khoán ở tình trạng 

phù hợp với mức độ khấu hao đã thỏa thuận; nếu làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài 

sản thuê khoán thì phải bồi thường thiệt hại. 

Mục 6. HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN 

Điều 494. Hợp đồng mượn tài sản 
Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho 

bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản 

đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được. 

Điều 495. Đối tượng của hợp đồng mượn tài sản 
Tất cả những tài sản không tiêu hao đều có thể là đối tượng của hợp đồng mượn tài sản. 

Điều 496. Nghĩa vụ của bên mượn tài sản 
1. Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn, không được tự ý thay đổi tình trạng của tài sản; nếu tài sản 

bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa. 

2. Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của bên cho mượn. 

3. Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn; nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả lại tài sản thì bên 

mượn phải trả lại tài sản ngay sau khi mục đích mượn đã đạt được. 

4. Bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản mượn. 

5. Bên mượn tài sản phải chịu rủi ro đối với tài sản mượn trong thời gian chậm trả. 

Điều 497. Quyền của bên mượn tài sản 
1. Được sử dụng tài sản mượn theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa 

thuận. 

2. Yêu cầu bên cho mượn thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị tài 

sản mượn, nếu có thỏa thuận. 

3. Không phải chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên của tài sản mượn. 

Điều 498. Nghĩa vụ của bên cho mượn tài sản 
1. Cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và khuyết tật của tài sản, nếu có. 

2. Thanh toán cho bên mượn chi phí sửa chữa, chi phí làm tăng giá trị tài sản, nếu có thỏa 

thuận. 

3. Bồi thường thiệt hại cho bên mượn nếu biết tài sản có khuyết tật mà không báo cho bên 

mượn biết dẫn đến gây thiệt hại cho bên mượn, trừ những khuyết tật mà bên mượn biết hoặc 

phải biết. 

Điều 499. Quyền của bên cho mượn tài sản 
1. Đòi lại tài sản ngay sau khi bên mượn đạt được mục đích nếu không có thỏa thuận về thời 

hạn mượn; nếu bên cho mượn có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn 
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thì được đòi lại tài sản đó mặc dù bên mượn chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước 

một thời gian hợp lý. 

2. Đòi lại tài sản khi bên mượn sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách 

thức đã thỏa thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của bên cho mượn. 

3. Yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với tài sản do bên mượn gây ra. 

Mục 7. HỢP ĐỒNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Điều 500. Hợp đồng về quyền sử dụng đất 
Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất 

chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng 

đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện 

quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất. 

Điều 501. Nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất 
1. Quy định chung về hợp đồng và nội dung của hợp đồng thông dụng có liên quan trong Bộ 

luật này cũng được áp dụng với hợp đồng về quyền sử dụng đất, trừ trường hợp pháp luật có 

quy định khác. 

2. Nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất không được trái với quy định về mục đích sử 

dụng, thời hạn sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quyền, nghĩa vụ khác theo 

quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 502. Hình thức, thủ tục thực hiện hợp đồng về quyền sử dụng đất 
1. Hợp đồng về quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo hình thức phù hợp với quy 

định của Bộ luật này, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Việc thực hiện hợp đồng về quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của 

pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 503. Hiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng đất 
Việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo quy định của Luật đất 

đai. 

Mục 8. HỢP ĐỒNG HỢP TÁC 

Điều 504. Hợp đồng hợp tác 
1. Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài 

sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. 

2. Hợp đồng hợp tác phải được lập thành văn bản. 

Điều 505. Nội dung của hợp đồng hợp tác 
Hợp đồng hợp tác có nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Mục đích, thời hạn hợp tác; 

2. Họ, tên, nơi cư trú của cá nhân; tên, trụ sở của pháp nhân; 

3. Tài sản đóng góp, nếu có; 

4. Đóng góp bằng sức lao động, nếu có; 

5. Phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức; 

6. Quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác; 

7. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện, nếu có; 

8. Điều kiện tham gia và rút khỏi hợp đồng hợp tác của thành viên, nếu có; 

9. Điều kiện chấm dứt hợp tác. 

Điều 506. Tài sản chung của các thành viên hợp tác 
1. Tài sản do các thành viên đóng góp, cùng tạo lập và tài sản khác theo quy định của pháp luật 

là tài sản chung theo phần của các thành viên hợp tác. 

Trường hợp có thỏa thuận về góp tiền mà thành viên hợp tác chậm thực hiện thì phải có trách 

nhiệm trả lãi đối với phần tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật này và phải bồi 

thường thiệt hại. 
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2. Việc định đoạt tài sản là quyền sử dụng đất, nhà, xưởng sản xuất, tư liệu sản xuất khác phải 

có thỏa thuận bằng văn bản của tất cả các thành viên; việc định đoạt tài sản khác do đại diện 

của các thành viên quyết định, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

3. Không được phân chia tài sản chung trước khi chấm dứt hợp đồng hợp tác, trừ trường hợp tất 

cả các thành viên hợp tác có thỏa thuận. 

Việc phân chia tài sản chung quy định tại khoản này không làm thay đổi hoặc chấm dứt quyền, 

nghĩa vụ được xác lập, thực hiện trước thời điểm tài sản được phân chia. 

Điều 507. Quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác 
1. Được hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ hoạt động hợp tác. 

2. Tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng hợp tác, giám sát hoạt 

động hợp tác. 

3. Bồi thường thiệt hại cho các thành viên hợp tác khác do lỗi của mình gây ra. 

4. Thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 

Điều 508. Xác lập, thực hiện giao dịch dân sự 
1. Trường hợp các thành viên hợp tác cử người đại diện thì người này là người đại diện trong 

xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. 

2. Trường hợp các thành viên hợp tác không cử ra người đại diện thì các thành viên hợp tác 

phải cùng tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

3. Giao dịch dân sự do chủ thể quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này xác lập, thực hiện làm 

phát sinh quyền, nghĩa vụ của tất cả thành viên hợp tác. 

Điều 509. Trách nhiệm dân sự của thành viên hợp tác 
Các thành viên hợp tác chịu trách nhiệm dân sự chung bằng tài sản chung; nếu tài sản chung 

không đủ để thực hiện nghĩa vụ chung thì thành viên hợp tác phải chịu trách nhiệm bằng tài sản 

riêng theo phần tương ứng với phần đóng góp của mình, trừ trường hợp hợp đồng hợp tác hoặc 

luật có quy định khác. 

Điều 510. Rút khỏi hợp đồng hợp tác 
1. Thành viên có quyền rút khỏi hợp đồng hợp tác trong trường hợp sau đây: 

a) Theo điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác; 

b) Có lý do chính đáng và được sự đồng ý của hơn một nửa tổng số thành viên hợp tác. 

2. Thành viên rút khỏi hợp đồng hợp tác có quyền yêu cầu nhận lại tài sản đã đóng góp, được 

chia phần tài sản trong khối tài sản chung và phải thanh toán các nghĩa vụ theo thỏa thuận. 

Trường hợp việc phân chia tài sản bằng hiện vật làm ảnh hưởng đến hoạt động hợp tác thì tài 

sản được tính giá trị thành tiền để chia. 

Việc rút khỏi hợp đồng hợp tác không làm chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người này được xác 

lập, thực hiện trước thời điểm rút khỏi hợp đồng hợp tác. 

3. Việc rút khỏi hợp đồng hợp tác không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều này 

thì thành viên rút khỏi hợp đồng được xác định là bên vi phạm hợp đồng và phải thực hiện 

trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan. 

Điều 511. Gia nhập hợp đồng hợp tác 
Trường hợp hợp đồng hợp tác không quy định khác thì một cá nhân, pháp nhân trở thành thành 

viên mới của hợp đồng nếu được sự đồng ý của hơn một nửa tổng số thành viên hợp tác. 

Điều 512. Chấm dứt hợp đồng hợp tác 
1. Hợp đồng hợp tác chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

a) Theo thỏa thuận của các thành viên hợp tác; 

b) Hết thời hạn ghi trong hợp đồng hợp tác; 

c) Mục đích hợp tác đã đạt được; 

d) Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

đ) Trường hợp khác theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan. 
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2. Khi chấm dứt hợp đồng hợp tác, các khoản nợ phát sinh từ hợp đồng phải được thanh toán; 

nếu tài sản chung không đủ để trả nợ thì phải lấy tài sản riêng của các thành viên hợp tác để 

thanh toán theo quy định tại Điều 509 của Bộ luật này. 

Trường hợp các khoản nợ đã được thanh toán xong mà tài sản chung vẫn còn thì được chia cho 

các thành viên hợp tác theo tỷ lệ tương ứng với phần đóng góp của mỗi người, trừ trường hợp 

có thỏa thuận khác. 

Mục 9. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

Điều 513. Hợp đồng dịch vụ 
Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công 

việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch 

vụ. 

Điều 514. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ 
Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm 

của luật, không trái đạo đức xã hội. 

Điều 515. Nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ 
1. Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực 

hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi. 

2. Trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận. 

Điều 516. Quyền của bên sử dụng dịch vụ 
1. Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, 

địa điểm và thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ 

có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Điều 517. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ 
1. Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác. 

2. Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên 

sử dụng dịch vụ. 

3. Bảo quản và phải giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu và phương tiện được giao sau khi 

hoàn thành công việc. 

4. Báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện 

không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc. 

5. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc, nếu có thỏa 

thuận hoặc pháp luật có quy định. 

6. Bồi thường thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện 

được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin. 

Điều 518. Quyền của bên cung ứng dịch vụ 
1. Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công 

việc. 

2. Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng dịch vụ mà không nhất thiết phải 

chờ ý kiến của bên sử dụng dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch 

vụ, nhưng phải báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ. 

3. Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ. 

Điều 519. Trả tiền dịch vụ 
1. Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ theo thỏa thuận. 

2. Khi giao kết hợp đồng, nếu không có thỏa thuận về giá dịch vụ, phương pháp xác định giá 

dịch vụ và không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định căn 

cứ vào giá thị trường của dịch vụ cùng loại tại thời điểm và địa điểm giao kết hợp đồng. 

3. Bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ tại địa điểm thực hiện công việc khi hoàn thành 

dịch vụ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 
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4. Trường hợp dịch vụ được cung ứng không đạt được như thỏa thuận hoặc công việc không 

được hoàn thành đúng thời hạn thì bên sử dụng dịch vụ có quyền giảm tiền dịch vụ và yêu cầu 

bồi thường thiệt hại. 

Điều 520. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ 
1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ thì bên 

sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên 

cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo 

phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại. 

2. Trường hợp bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên cung ứng dịch vụ 

có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Điều 521. Tiếp tục hợp đồng dịch vụ 
Sau khi kết thúc thời hạn thực hiện công việc theo hợp đồng dịch vụ mà công việc chưa hoàn 

thành và bên cung ứng dịch vụ vẫn tiếp tục thực hiện công việc, bên sử dụng dịch vụ biết 

nhưng không phản đối thì hợp đồng dịch vụ đương nhiên được tiếp tục thực hiện theo nội dung 

đã thỏa thuận cho đến khi công việc được hoàn thành. 

Mục 10. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN 

Tiểu mục 1. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH 

Điều 522. Hợp đồng vận chuyển hành khách 
Hợp đồng vận chuyển hành khách là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển 

chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đã định theo thỏa thuận, hành khách phải thanh 

toán cước phí vận chuyển. 

Điều 523. Hình thức hợp đồng vận chuyển hành khách 
1. Hợp đồng vận chuyển hành khách có thể được lập thành văn bản, bằng lời nói hoặc được xác 

lập bằng hành vi cụ thể. 

2. Vé là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng vận chuyển hành khách giữa các bên. 

Điều 524. Nghĩa vụ của bên vận chuyển 
1. Chuyên chở hành khách từ địa điểm xuất phát đến đúng địa điểm, đến đúng giờ, bằng 

phương tiện đã thỏa thuận một cách an toàn, theo lộ trình; bảo đảm đủ chỗ cho hành khách và 

không chuyên chở vượt quá trọng tải. 

2. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hành khách theo quy định của pháp luật. 

3. Bảo đảm thời gian xuất phát đã được thông báo hoặc theo thỏa thuận. 

4. Chuyên chở hành lý và trả lại cho hành khách hoặc người có quyền nhận hành lý tại địa điểm 

thỏa thuận theo đúng thời gian, lộ trình. 

5. Hoàn trả cho hành khách cước phí vận chuyển theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 525. Quyền của bên vận chuyển 
1. Yêu cầu hành khách trả đủ cước phí vận chuyển hành khách, cước phí vận chuyển hành lý 

mang theo người vượt quá mức quy định. 

2. Từ chối chuyên chở hành khách trong trường hợp sau đây: 

a) Hành khách không chấp hành quy định của bên vận chuyển hoặc có hành vi làm mất trật tự 

công cộng, cản trở công việc của bên vận chuyển, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của 

người khác hoặc có hành vi khác không bảo đảm an toàn trong hành trình; trong trường hợp 

này, hành khách không được trả lại cước phí vận chuyển và phải chịu phạt vi phạm, nếu điều lệ 

vận chuyển có quy định; 

b) Do tình trạng sức khỏe của hành khách mà bên vận chuyển thấy rõ rằng việc vận chuyển sẽ 

gây nguy hiểm cho chính hành khách đó hoặc người khác trong hành trình; 

c) Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. 

Điều 526. Nghĩa vụ của hành khách 
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1. Trả đủ cước phí vận chuyển hành khách, cước phí vận chuyển hành lý vượt quá mức quy 

định và tự bảo quản hành lý mang theo người. 

2. Có mặt tại điểm xuất phát đúng thời gian đã thỏa thuận. 

3. Tôn trọng, chấp hành đúng quy định của bên vận chuyển và quy định khác về bảo đảm an 

toàn giao thông. 

Điều 527. Quyền của hành khách 
1. Yêu cầu được chuyên chở đúng bằng phương tiện vận chuyển và giá trị theo cước phí vận 

chuyển với lộ trình đã thỏa thuận. 

2. Được miễn cước phí vận chuyển đối với hành lý ký gửi và hành lý xách tay trong hạn mức 

theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 

3. Yêu cầu thanh toán chi phí phát sinh hoặc bồi thường thiệt hại, nếu bên vận chuyển có lỗi 

trong việc không chuyên chở đúng thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận. 

4. Nhận lại toàn bộ hoặc một phần cước phí vận chuyển trong trường hợp quy định tại điểm b 

và điểm c khoản 2 Điều 525 của Bộ luật này và trường hợp khác do pháp luật quy định hoặc 

theo thỏa thuận. 

5. Nhận hành lý tại địa điểm đã thỏa thuận theo đúng thời gian, lộ trình. 

6. Yêu cầu tạm dừng hành trình trong thời hạn và theo thủ tục do pháp luật quy định. 

Điều 528. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại 
1. Trường hợp tính mạng, sức khỏe và hành lý của hành khách bị thiệt hại thì bên vận chuyển 

phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

2. Bên vận chuyển không phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và hành lý của hành 

khách nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của hành khách, trừ trường hợp pháp luật có quy 

định khác. 

3. Trường hợp hành khách vi phạm điều kiện vận chuyển đã thỏa thuận, quy định của điều lệ 

vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên vận chuyển hoặc người thứ ba thì phải bồi thường. 

Điều 529. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách 
1. Bên vận chuyển có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều 525 của Bộ luật này. 

2. Hành khách có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên vận 

chuyển vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 524 của Bộ luật này. 

Tiểu mục 2. HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN TÀI SẢN 

Điều 530. Hợp đồng vận chuyển tài sản 
Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa 

vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền 

nhận, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển. 

Điều 531. Hình thức hợp đồng vận chuyển tài sản 
1. Hợp đồng vận chuyển tài sản được giao kết bằng văn bản, bằng lời nói hoặc được xác lập 

bằng hành vi cụ thể. 

2. Vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác là bằng chứng của việc giao kết hợp 

đồng giữa các bên. 

Điều 532. Giao tài sản cho bên vận chuyển 
1. Bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ giao tài sản cho bên vận chuyển đúng thời hạn, địa điểm và 

đóng gói theo đúng quy cách đã thỏa thuận; phải chịu chi phí xếp, dỡ tài sản lên phương tiện 

vận chuyển, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp bên thuê vận chuyển giao tài sản không đúng thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận 

thì phải thanh toán chi phí chờ đợi và tiền vận chuyển tài sản đến địa điểm đã thỏa thuận trong 

hợp đồng cho bên vận chuyển. 

Trường hợp bên vận chuyển chậm tiếp nhận tài sản tại địa điểm đã thỏa thuận thì phải chịu chi 

phí phát sinh do việc chậm tiếp nhận. 
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Điều 533. Cước phí vận chuyển 
1. Mức cước phí vận chuyển do các bên thỏa thuận; nếu pháp luật có quy định về mức cước phí 

vận chuyển thì áp dụng mức cước phí đó. 

2. Bên thuê vận chuyển phải thanh toán đủ cước phí vận chuyển sau khi tài sản được chuyển 

lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Điều 534. Nghĩa vụ của bên vận chuyển 
1. Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn. 

2. Giao tài sản cho người có quyền nhận. 

3. Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

4. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. 

5. Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư 

hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

Điều 535. Quyền của bên vận chuyển 
1. Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác. 

2. Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng. 

3. Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn. 

4. Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại, nếu bên 

vận chuyển biết hoặc phải biết. 

Điều 536. Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển 
1. Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã 

thỏa thuận. 

2. Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn cho tài sản 

vận chuyển. 

3. Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thỏa thuận. Trường hợp bên thuê vận 

chuyển trông coi tài sản mà tài sản bị mất, hư hỏng thì không được bồi thường. 

Điều 537. Quyền của bên thuê vận chuyển 
1. Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận. 

2. Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển. 

Điều 538. Giao tài sản cho bên nhận tài sản 
1. Bên nhận tài sản có thể là bên thuê vận chuyển tài sản hoặc là người thứ ba được bên thuê 

vận chuyển chỉ định nhận tài sản. 

2. Bên vận chuyển phải giao tài sản đầy đủ, đúng thời hạn và địa điểm cho bên nhận tài sản 

theo thỏa thuận. 

3. Trường hợp tài sản đã được chuyển đến địa điểm giao tài sản đúng thời hạn nhưng không có 

bên nhận tài sản thì bên vận chuyển có thể gửi số tài sản đó tại nơi nhận gửi giữ và phải báo 

ngay cho bên thuê vận chuyển hoặc người thứ ba được bên thuê vận chuyển chỉ định nhận tài 

sản. Bên thuê vận chuyển hoặc người thứ ba được bên thuê vận chuyển chỉ định nhận tài sản 

phải chịu chi phí hợp lý phát sinh từ việc gửi giữ tài sản. 

Nghĩa vụ giao tài sản hoàn thành khi tài sản đã được gửi giữ và bên thuê vận chuyển hoặc 

người thứ ba được bên thuê vận chuyển chỉ định nhận tài sản đã được thông báo về việc gửi 

giữ. 

Điều 539. Nghĩa vụ của bên nhận tài sản 
1. Xuất trình cho bên vận chuyển vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác và 

nhận tài sản đúng thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận. 

2. Chịu chi phí xếp, dỡ tài sản vận chuyển, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có 

quy định khác. 

3. Thanh toán chi phí hợp lý phát sinh do việc chậm tiếp nhận tài sản. 
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4. Trường hợp bên nhận tài sản là người thứ ba được bên thuê vận chuyển chỉ định thì phải 

thông báo cho bên thuê vận chuyển về việc nhận tài sản và thông tin cần thiết khác theo yêu 

cầu của bên thuê vận chuyển. 

Điều 540. Quyền của bên nhận tài sản 
1. Kiểm tra số lượng, chất lượng tài sản được vận chuyển đến. 

2. Nhận tài sản được vận chuyển đến. 

3. Yêu cầu bên vận chuyển thanh toán chi phí hợp lý phát sinh do phải chờ nhận tài sản nếu bên 

vận chuyển chậm giao. 

4. Yêu cầu bên vận chuyển bồi thường thiệt hại do tài sản bị mất, hư hỏng. 

Điều 541. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại 
1. Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất 

hoặc hư hỏng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 536 của Bộ luật này. 

2. Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt 

hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo 

đảm an toàn trong quá trình vận chuyển. 

3. Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại 

trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

Mục 11. HỢP ĐỒNG GIA CÔNG 

Điều 542. Hợp đồng gia công 
Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công 

việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và 

trả tiền công. 

Điều 543. Đối tượng của hợp đồng gia công 
Đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các 

bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. 

Điều 544. Nghĩa vụ của bên đặt gia công 
1. Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận 

cho bên nhận gia công; cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công. 

2. Chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng. 

3. Trả tiền công theo đúng thỏa thuận. 

Điều 545. Quyền của bên đặt gia công 
1. Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm 

đã thỏa thuận. 

2. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên nhận gia 

công vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. 

3. Trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng mà bên đặt gia công đồng ý nhận sản phẩm 

và yêu cầu sửa chữa nhưng bên nhận gia công không thể sửa chữa được trong thời hạn thỏa 

thuận thì bên đặt gia công có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

Điều 546. Nghĩa vụ của bên nhận gia công 
1. Bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp. 

2. Báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác, nếu nguyên vật liệu không bảo 

đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công, nếu biết hoặc phải biết việc sử dụng nguyên vật 

liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội. 

3. Giao sản phẩm cho bên đặt gia công đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa 

điểm đã thỏa thuận. 

4. Giữ bí mật thông tin về quy trình gia công và sản phẩm tạo ra. 
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5. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất 

lượng do nguyên vật liệu mà bên đặt gia công cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của 

bên đặt gia công. 

6. Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công sau khi hoàn thành hợp đồng. 

Điều 547. Quyền của bên nhận gia công 
1. Yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa 

điểm đã thỏa thuận. 

2. Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng, 

nếu thấy chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo ngay cho bên đặt gia 

công. 

3. Yêu cầu bên đặt gia công trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận. 

Điều 548. Trách nhiệm chịu rủi ro 
Cho đến khi giao sản phẩm cho bên đặt gia công, bên nào là chủ sở hữu của nguyên vật liệu thì 

phải chịu rủi ro đối với nguyên vật liệu hoặc sản phẩm được tạo ra từ nguyên vật liệu đó, trừ 

trường hợp có thỏa thuận khác. 

Khi bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm thì phải chịu rủi ro trong thời gian chậm nhận, kể cả 

trong trường hợp sản phẩm được tạo ra từ nguyên vật liệu của bên nhận gia công, trừ trường 

hợp có thỏa thuận khác. 

Khi bên nhận gia công chậm giao sản phẩm mà có rủi ro đối với sản phẩm gia công thì phải bồi 

thường thiệt hại xảy ra cho bên đặt gia công. 

Điều 549. Giao, nhận sản phẩm gia công 
Bên nhận gia công phải giao sản phẩm và bên đặt gia công phải nhận sản phẩm theo đúng thời 

hạn và tại địa điểm đã thỏa thuận. 

Điều 550. Chậm giao, chậm nhận sản phẩm gia công 
1. Trường hợp bên nhận gia công chậm giao sản phẩm thì bên đặt gia công có thể gia hạn; nếu 

hết thời hạn đó mà bên nhận gia công vẫn chưa hoàn thành công việc thì bên đặt gia công có 

quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

2. Trường hợp bên đặt gia công chậm nhận sản phẩm thì bên nhận gia công có thể gửi sản 

phẩm đó tại nơi nhận gửi giữ và phải báo ngay cho bên đặt gia công. Nghĩa vụ giao sản phẩm 

hoàn thành khi đáp ứng được các điều kiện đã thỏa thuận và bên đặt gia công đã được thông 

báo. Bên đặt gia công phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc gửi giữ. 

Điều 551. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công 
1. Mỗi bên đều có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công, nếu việc tiếp tục 

thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc 

pháp luật có quy định khác, nhưng phải báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý. 

2. Bên đặt gia công đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì phải trả tiền công tương ứng 

với công việc đã làm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Bên nhận gia công đơn phương chấm 

dứt thực hiện hợp đồng thì không được trả tiền công, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

3. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi 

thường. 

Điều 552. Trả tiền công 
1. Bên đặt gia công phải trả đủ tiền công vào thời điểm nhận sản phẩm, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác. 

2. Trường hợp không có thỏa thuận về mức tiền công thì áp dụng mức tiền công trung bình đối 

với việc tạo ra sản phẩm cùng loại tại địa điểm gia công và vào thời điểm trả tiền. 

3. Bên đặt gia công không có quyền giảm tiền công, nếu sản phẩm không bảo đảm chất lượng 

do nguyên vật liệu mà mình đã cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của mình. 

Điều 553. Thanh lý nguyên vật liệu 
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Khi hợp đồng gia công chấm dứt, bên nhận gia công phải hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho 

bên đặt gia công, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Mục 12. HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN 

Điều 554. Hợp đồng gửi giữ tài sản 
Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên 

gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải 

trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công. 

Điều 555. Nghĩa vụ của bên gửi tài sản 
1. Khi giao tài sản phải báo ngay cho bên giữ biết tình trạng tài sản và biện pháp bảo quản thích 

hợp đối với tài sản gửi giữ; nếu không báo mà tài sản gửi giữ bị tiêu hủy hoặc hư hỏng do 

không được bảo quản thích hợp thì bên gửi phải tự chịu; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. 

2. Phải trả đủ tiền công, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thỏa thuận. 

Điều 556. Quyền của bên gửi tài sản 
1. Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng 

phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý. 

2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp 

bất khả kháng. 

Điều 557. Nghĩa vụ của bên giữ tài sản 
1. Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như 

khi nhận giữ. 

2. Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn 

tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi. 

3. Thông báo kịp thời cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài 

sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; nếu hết thời hạn đó mà 

bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu 

cầu bên gửi thanh toán chi phí. 

4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả 

kháng. 

Điều 558. Quyền của bên giữ tài sản 
1. Yêu cầu bên gửi trả tiền công theo thỏa thuận. 

2. Yêu cầu bên gửi trả chi phí hợp lý để bảo quản tài sản trong trường hợp gửi không trả tiền 

công. 

3. Yêu cầu bên gửi nhận lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên gửi một thời 

gian hợp lý trong trường hợp gửi giữ không xác định thời hạn. 

4. Bán tài sản gửi giữ có nguy cơ bị hư hỏng hoặc tiêu hủy nhằm bảo đảm lợi ích cho bên gửi, 

báo việc đó cho bên gửi và trả cho bên gửi khoản tiền thu được do bán tài sản, sau khi trừ chi 

phí hợp lý để bán tài sản. 

Điều 559. Trả lại tài sản gửi giữ 
1. Bên giữ phải trả lại chính tài sản đã nhận và cả hoa lợi nếu có, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác. 

Địa điểm trả tài sản gửi giữ là nơi gửi; nếu bên gửi yêu cầu trả tài sản ở địa điểm khác thì phải 

chịu chi phí vận chuyển đến nơi đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Bên giữ phải trả lại tài sản đúng thời hạn và chỉ có quyền yêu cầu bên gửi lấy lại tài sản 

trước thời hạn, nếu có lý do chính đáng. 

Điều 560. Chậm giao, chậm nhận tài sản gửi giữ 
Trường hợp bên giữ chậm giao tài sản thì không được yêu cầu bên gửi trả tiền công và thanh 

toán các chi phí về bảo quản, kể từ thời điểm chậm giao và phải chịu rủi ro đối với tài sản trong 

thời gian chậm giao tài sản. 

2851



Trường hợp bên gửi chậm nhận tài sản thì phải thanh toán các chi phí về bảo quản và tiền công 

cho bên nhận giữ tài sản trong thời gian chậm nhận. 

Điều 561. Trả tiền công 
1. Bên gửi phải trả đủ tiền công khi lấy lại tài sản gửi giữ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp các bên không thỏa thuận về mức tiền công thì áp dụng mức tiền công trung 

bình tại địa điểm và thời điểm trả tiền công. 

3. Khi bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn thì vẫn phải trả đủ tiền công và thanh toán chi phí 

cần thiết phát sinh từ việc bên giữ phải trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác. 

4. Khi bên giữ yêu cầu bên gửi lấy lại tài sản trước thời hạn thì bên giữ không được nhận tiền 

công và phải bồi thường thiệt hại cho bên gửi, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Mục 13. HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 

Điều 562. Hợp đồng ủy quyền 
Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực 

hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận 

hoặc pháp luật có quy định. 

Điều 563. Thời hạn ủy quyền 
Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận 

và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập 

việc ủy quyền. 

Điều 564. Ủy quyền lại 
1. Bên được ủy quyền được ủy quyền lại cho người khác trong trường hợp sau đây: 

a) Có sự đồng ý của bên ủy quyền; 

b) Do sự kiện bất khả kháng nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập, thực hiện 

giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể thực hiện được. 

2. Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu. 

3. Hình thức hợp đồng ủy quyền lại phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu. 

Điều 565. Nghĩa vụ của bên được ủy quyền 
1. Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó. 

2. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và 

việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền. 

3. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền. 

4. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền. 

5. Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc 

ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 

6. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều này. 

Điều 566. Quyền của bên được ủy quyền 
1. Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công 

việc ủy quyền. 

2. Được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền; hưởng 

thù lao, nếu có thỏa thuận. 

Điều 567. Nghĩa vụ của bên ủy quyền 
1. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công 

việc. 

2. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 

3. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên được ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy 

quyền; trả thù lao cho bên được ủy quyền, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao. 

Điều 568. Quyền của bên ủy quyền 
1. Yêu cầu bên được ủy quyền thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền. 
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2. Yêu cầu bên được ủy quyền giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy 

quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

3. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên được ủy quyền vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 565 

của Bộ luật này. 

Điều 569. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền 
1. Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện 

hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công 

việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù 

lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước 

cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý. 

Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt 

thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường 

hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt. 

2. Trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt 

thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian 

hợp lý; nếu ủy quyền có thù lao thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực 

hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền, nếu có. 

Chương XVII 

HỨA THƯỞNG, THI CÓ GIẢI 

Điều 570. Hứa thưởng 
1. Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu 

cầu của người hứa thưởng. 

2. Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của 

luật, không trái đạo đức xã hội. 

Điều 571. Rút lại tuyên bố hứa thưởng 
Khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc thì người hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố 

hứa thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và 

trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố. 

Điều 572. Trả thưởng 
1. Trường hợp một công việc được hứa thưởng do một người thực hiện thì khi công việc hoàn 

thành, người thực hiện công việc đó được nhận thưởng. 

2. Khi một công việc được hứa thưởng do nhiều người cùng thực hiện nhưng mỗi người thực 

hiện độc lập với nhau thì người hoàn thành đầu tiên được nhận thưởng. 

3. Trường hợp nhiều người cùng hoàn thành công việc được hứa thưởng vào cùng một thời 

điểm thì phần thưởng được chia đều cho những người đó. 

4. Trường hợp nhiều người cùng cộng tác để thực hiện công việc được hứa thưởng do người 

hứa thưởng yêu cầu thì mỗi người được nhận một phần của phần thưởng tương ứng với phần 

đóng góp của mình. 

Điều 573. Thi có giải 
1. Việc tổ chức các cuộc thi văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học, kỹ thuật và các cuộc thi 

khác không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. 

2. Người tổ chức các cuộc thi phải công bố điều kiện dự thi, thang điểm, các giải thưởng và 

mức thưởng của mỗi giải. 

Việc thay đổi điều kiện dự thi phải được thực hiện theo cách thức đã công bố trong một thời 

gian hợp lý trước khi diễn ra cuộc thi. 

3. Người đoạt giải có quyền yêu cầu người tổ chức thi trao giải thưởng đúng mức đã công bố. 

Chương XVIII 

THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN 
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Thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công 

việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó vì lợi ích của người có công việc được thực 

hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối. 

Điều 575. Nghĩa vụ thực hiện công việc không có ủy quyền 
1. Người thực hiện công việc không có ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc phù hợp với 

khả năng, điều kiện của mình. 

2. Người thực hiện công việc không có ủy quyền phải thực hiện công việc như công việc của 

chính mình; nếu biết hoặc đoán biết được ý định của người có công việc thì phải thực hiện 

công việc phù hợp với ý định đó. 

3. Người thực hiện công việc không có ủy quyền phải báo cho người có công việc được thực 

hiện về quá trình, kết quả thực hiện công việc nếu có yêu cầu, trừ trường hợp người có công 

việc đã biết hoặc người thực hiện công việc không có ủy quyền không biết nơi cư trú hoặc trụ 

sở của người đó. 

4. Trường hợp người có công việc được thực hiện chết, nếu là cá nhân hoặc chấm dứt tồn tại, 

nếu là pháp nhân thì người thực hiện công việc không có ủy quyền phải tiếp tục thực hiện công 

việc cho đến khi người thừa kế hoặc người đại diện của người có công việc được thực hiện đã 

tiếp nhận. 

5. Trường hợp có lý do chính đáng mà người thực hiện công việc không có ủy quyền không thể 

tiếp tục đảm nhận công việc thì phải báo cho người có công việc được thực hiện, người đại 

diện hoặc người thân thích của người này hoặc có thể nhờ người khác thay mình đảm nhận việc 

thực hiện công việc. 

Điều 576. Nghĩa vụ thanh toán của người có công việc được thực hiện 
1. Người có công việc được thực hiện phải tiếp nhận công việc khi người thực hiện công việc 

không có ủy quyền bàn giao công việc và thanh toán các chi phí hợp lý mà người thực hiện 

công việc không có ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc, kể cả trường hợp công việc 

không đạt được kết quả theo ý muốn của mình. 

2. Người có công việc được thực hiện phải trả cho người thực hiện công việc không có ủy 

quyền một khoản thù lao khi người này thực hiện công việc chu đáo, có lợi cho mình, trừ 

trường hợp người thực hiện công việc không có ủy quyền từ chối. 

Điều 577. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại 
1. Khi người thực hiện công việc không có ủy quyền cố ý gây thiệt hại trong khi thực hiện công 

việc thì phải bồi thường thiệt hại cho người có công việc được thực hiện. 

2. Nếu người thực hiện công việc không có ủy quyền do vô ý mà gây thiệt hại trong khi thực 

hiện công việc thì căn cứ vào hoàn cảnh đảm nhận công việc, người đó có thể được giảm mức 

bồi thường. 

Điều 578. Chấm dứt thực hiện công việc không có ủy quyền 
Việc thực hiện công việc không có ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây: 

1. Theo yêu cầu của người có công việc được thực hiện. 

2. Người có công việc được thực hiện, người thừa kế hoặc người đại diện của người có công 

việc được thực hiện tiếp nhận công việc. 

3. Người thực hiện công việc không có ủy quyền không thể tiếp tục thực hiện công việc theo 

quy định tại khoản 5 Điều 575 của Bộ luật này. 

4. Người thực hiện công việc không có ủy quyền chết, nếu là cá nhân hoặc chấm dứt tồn tại, 

nếu là pháp nhân. 

Chương XIX 

NGHĨA VỤ HOÀN TRẢ DO CHIẾM HỮU, SỬ DỤNG TÀI SẢN, ĐƯỢC LỢI VỀ TÀI 

SẢN KHÔNG CÓ CĂN CỨ PHÁP LUẬT 
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Điều 579. Nghĩa vụ hoàn trả 
1. Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì 

phải hoàn trả cho chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản đó; nếu không tìm được 

chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật này. 

2. Người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật làm cho người khác bị thiệt hại thì 

phải hoàn trả khoản lợi đó cho người bị thiệt hại, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ 

luật này. 

Điều 580. Tài sản hoàn trả 
1. Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản mà không có căn cứ pháp luật phải hoàn trả toàn bộ 

tài sản đã thu được. 

2. Trường hợp tài sản hoàn trả là vật đặc định thì phải hoàn trả đúng vật đó; nếu vật đặc định đó 

bị mất hoặc hư hỏng thì phải đền bù bằng tiền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

3. Trường hợp tài sản hoàn trả là vật cùng loại, nhưng bị mất hoặc hư hỏng thì phải trả vật cùng 

loại hoặc đền bù bằng tiền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

4. Người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật phải hoàn trả khoản lợi về tài sản đó 

cho người bị thiệt hại bằng hiện vật hoặc bằng tiền. 

Điều 581. Nghĩa vụ hoàn trả hoa lợi, lợi tức 
1. Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp 

luật và không ngay tình thì phải hoàn trả hoa lợi, lợi tức thu được từ thời điểm chiếm hữu, sử 

dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật. 

2. Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp 

luật nhưng ngay tình thì phải hoàn trả hoa lợi, lợi tức thu được từ thời điểm người đó biết hoặc 

phải biết việc chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật, trừ 

trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật này. 

Điều 582. Quyền yêu cầu người thứ ba hoàn trả 
Trường hợp người chiếm hữu, người sử dụng tài sản mà không có căn cứ pháp luật đã giao tài 

sản cho người thứ ba thì khi bị chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản yêu cầu hoàn 

trả, người thứ ba có nghĩa vụ hoàn trả tài sản đó, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác; 

nếu tài sản đó đã được trả bằng tiền hoặc có đền bù thì người thứ ba có quyền yêu cầu người đã 

giao tài sản cho mình bồi thường thiệt hại. 

Điều 583. Nghĩa vụ thanh toán 
Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản, người bị thiệt hại được hoàn trả tài sản thì 

phải thanh toán chi phí cần thiết mà người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về 

tài sản mà không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình đã bỏ ra để bảo quản, làm tăng giá trị 

của tài sản. 

Chương XX 

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG 

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại 
1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, 

quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường 

hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. 

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt 

hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường 

hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. 

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều 

này. 
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Điều 585. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại 
1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức 

bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, 

phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có 

lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình. 

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại 

có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường. 

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại 

do lỗi của mình gây ra. 

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp 

dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình. 

Điều 586. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân 
1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường. 

2. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn 

bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt 

hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại 

Điều 599 của Bộ luật này. 

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng 

tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn 

thiếu bằng tài sản của mình. 

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài 

sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc 

không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu 

người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài 

sản của mình để bồi thường. 

Điều 587. Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra 
Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho 

người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định 

tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi 

thường thiệt hại theo phần bằng nhau. 

Điều 588. Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại 
Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu 

biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. 

Mục 2. XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI 

Điều 589. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm 
Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm: 

1. Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng. 

2. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút. 

3. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại. 

4. Thiệt hại khác do luật quy định. 

Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm 
1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm: 

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị 

giảm sút của người bị thiệt hại; 

2856



b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của 

người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung 

bình của lao động cùng loại; 

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong 

thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường 

xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại; 

d) Thiệt hại khác do luật quy định. 

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm 

phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp 

tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do 

các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị 

xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. 

Điều 591. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm 
1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm: 

a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này; 

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng; 

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; 

d) Thiệt hại khác do luật quy định. 

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm 

phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để 

bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người 

bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi 

dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi 

thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức 

tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do 

Nhà nước quy định. 

Điều 592. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 
1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm: 

a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; 

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; 

c) Thiệt hại khác do luật quy định. 

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người 

khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản 

tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn 

thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một 

người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do 

Nhà nước quy định. 

Điều 593. Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm 
1. Trường hợp người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động thì người bị thiệt hại được 

hưởng bồi thường từ thời điểm mất hoàn toàn khả năng lao động cho đến khi chết, trừ trường 

hợp có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp người bị thiệt hại chết thì những người mà người này có nghĩa vụ cấp dưỡng khi 

còn sống được hưởng tiền cấp dưỡng từ thời điểm người có tính mạng bị xâm phạm chết trong 

thời hạn sau đây: 

a) Người chưa thành niên hoặc người đã thành thai là con của người chết và còn sống sau khi 

sinh ra được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi đủ mười tám tuổi, trừ trường hợp người từ đủ 

mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi đã tham gia lao động và có thu nhập đủ nuôi sống 

bản thân; 
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b) Người thành niên nhưng không có khả năng lao động được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến 

khi chết. 

3. Đối với con đã thành thai của người chết, tiền cấp dưỡng được tính từ thời điểm người này 

sinh ra và còn sống. 

Mục 3. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

Điều 594. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng 
Người gây thiệt hại trong trường hợp phòng vệ chính đáng không phải bồi thường cho người bị 

thiệt hại. 

Người gây thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải bồi thường cho người bị 

thiệt hại. 

Điều 595. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết 
1. Trường hợp thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì người gây thiệt hại 

phải bồi thường phần thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết cho người bị 

thiệt hại. 

2. Người đã gây ra tình thế cấp thiết dẫn đến thiệt hại xảy ra thì phải bồi thường cho người bị 

thiệt hại. 

Điều 596. Bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra 
1. Người do uống rượu hoặc do dùng chất kích thích khác mà lâm vào tình trạng mất khả năng 

nhận thức và làm chủ hành vi, gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường. 

2. Khi một người cố ý dùng rượu hoặc chất kích thích khác làm cho người khác lâm vào tình 

trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho 

người bị thiệt hại. 

Điều 597. Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra 
Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ 

được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi 

trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật. 

Điều 598. Bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra 
Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công 

vụ gây ra theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

Điều 599. Bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi 

dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý 
1. Người chưa đủ mười lăm tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại 

thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra. 

2. Người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại cho người khác trong thời gian bệnh viện, 

pháp nhân khác trực tiếp quản lý thì bệnh viện, pháp nhân khác phải bồi thường thiệt hại xảy 

ra. 

3. Trường học, bệnh viện, pháp nhân khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không 

phải bồi thường nếu chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý; trong trường hợp này, 

cha, mẹ, người giám hộ của người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự phải 

bồi thường. 

Điều 600. Bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra 
Cá nhân, pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong 

khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi 

trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật. 

Điều 601. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra 
1. Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, 

nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú 

dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định. 
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Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển 

nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ 

gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi 

thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

3. Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả 

khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây: 

a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại; 

b) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp 

luật có quy định khác. 

4. Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì người đang 

chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trái pháp luật phải bồi thường thiệt hại. 

Khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi trong việc để nguồn 

nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại. 

Điều 602. Bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường 
Chủ thể làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp 

luật, kể cả trường hợp chủ thể đó không có lỗi. 

Điều 603. Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra 
1. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm 

hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ 

trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì 

người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên 

đới bồi thường thiệt hại. 

3. Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, 

sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi 

trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại. 

4. Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải 

bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội. 

Điều 604. Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra 
Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối 

gây ra. 

Điều 605. Bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra 
Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng 

khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người 

khác. 

Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải 

liên đới bồi thường. 

Điều 606. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể 
1. Cá nhân, pháp nhân xâm phạm thi thể phải bồi thường thiệt hại. 

2. Thiệt hại do xâm phạm thi thể gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại. 

3. Người chịu trách nhiệm bồi thường khi thi thể bị xâm phạm phải bồi thường theo quy định 

tại khoản 2 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người 

thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người chết, nếu không có những người này thì 

người trực tiếp nuôi dưỡng người chết được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn 

thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa đối với mỗi 

thi thể bị xâm phạm không quá ba mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. 

Điều 607. Bồi thường thiệt hại do xâm phạm mồ mả 
1. Cá nhân, pháp nhân xâm phạm đến mồ mả của người khác phải bồi thường thiệt hại. 
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2. Thiệt hại do xâm phạm mồ mả gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại. 

3. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp mồ mả của người khác bị xâm phạm 

phải bồi thường theo quy định tại khoản 2 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất 

về tinh thần cho những người thân thích theo thứ tự hàng thừa kế của người chết; nếu không có 

những người này thì người trực tiếp nuôi dưỡng người chết được hưởng khoản tiền này. Mức 

bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì 

mức tối đa đối với mỗi mồ mả bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước 

quy định. 

Điều 608. Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng 
Cá nhân, pháp nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hàng 

hóa, dịch vụ mà gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì phải bồi thường. 

Phần thứ tư 

THỪA KẾ 

Chương XXI 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 609. Quyền thừa kế 
Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người 

thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. 

Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc. 

Điều 610. Quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân 
Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di 

sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. 

Điều 611. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế 
1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một 

người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ 

luật này. 

2. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định 

được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn 

di sản. 

Điều 612. Di sản 
Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung 

với người khác. 

Điều 613. Người thừa kế 
Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn 

sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường 

hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. 

Điều 614. Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế 
Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết 

để lại. 

Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại 
1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản 

do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản 

lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết 

để lại. 

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người 

chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có 

thỏa thuận khác. 
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4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải 

thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân. 

Điều 616. Người quản lý di sản 
1. Người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa 

thuận cử ra. 

2. Trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế chưa cử 

được người quản lý di sản thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di 

sản đó cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản. 

3. Trường hợp chưa xác định được người thừa kế và di sản chưa có người quản lý theo quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì di sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý. 

Điều 617. Nghĩa vụ của người quản lý di sản 
1. Người quản lý di sản quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 616 của Bộ luật này có nghĩa vụ 

sau đây: 

a) Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm 

hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

b) Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản 

bằng hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản; 

c) Thông báo về tình trạng di sản cho những người thừa kế; 

d) Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại; 

đ) Giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế. 

2. Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản quy định tại khoản 2 Điều 616 của Bộ luật 

này có nghĩa vụ sau đây: 

a) Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản 

bằng hình thức khác; 

b) Thông báo về di sản cho những người thừa kế; 

c) Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại; 

d) Giao lại di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc theo yêu cầu của 

người thừa kế. 

Điều 618. Quyền của người quản lý di sản 
1. Người quản lý di sản quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 616 của Bộ luật này có quyền 

sau đây: 

a) Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa 

kế; 

b) Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế; 

c) Được thanh toán chi phí bảo quản di sản. 

2. Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản quy định tại khoản 2 Điều 616 của Bộ luật 

này có quyền sau đây: 

a) Được tiếp tục sử dụng di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc 

được sự đồng ý của những người thừa kế; 

b) Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế; 

c) Được thanh toán chi phí bảo quản di sản. 

3. Trường hợp không đạt được thỏa thuận với những người thừa kế về mức thù lao thì người 

quản lý di sản được hưởng một khoản thù lao hợp lý. 

Điều 619. Việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng 

thời điểm 
Trường hợp những người có quyền thừa kế di sản của nhau đều chết cùng thời điểm hoặc được 

coi là chết cùng thời điểm do không thể xác định được người nào chết trước (sau đây gọi chung 

là chết cùng thời điểm) thì họ không được thừa kế di sản của nhau và di sản của mỗi người do 
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người thừa kế của người đó hưởng, trừ trường hợp thừa kế thế vị theo quy định tại Điều 652 

của Bộ luật này. 

Điều 620. Từ chối nhận di sản 
1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh 

việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. 

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những 

người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết. 

3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản. 

Điều 621. Người không được quyền hưởng di sản 
1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản: 

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi 

nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của 

người đó; 

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản; 

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một 

phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng; 

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; 

giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc 

toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản. 

2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản 

đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc. 

Điều 622. Tài sản không có người nhận thừa kế 
Trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng không được 

quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản thì tài sản còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài 

sản mà không có người nhận thừa kế thuộc về Nhà nước. 

Điều 623. Thời hiệu thừa kế 
1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối 

với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế 

đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được 

giải quyết như sau: 

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ 

luật này; 

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này. 

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền 

thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. 

3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 

năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. 

Chương XXII 

THỪA KẾ THEO DI CHÚC 

Điều 624. Di chúc 
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi 

chết. 

Điều 625. Người lập di chúc 
1. Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 630 của Bộ luật này 

có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. 

2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ 

hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc. 

Điều 626. Quyền của người lập di chúc 
Người lập di chúc có quyền sau đây: 
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1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế. 

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế. 

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng. 

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế. 

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản. 

Điều 627. Hình thức của di chúc 
Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể 

di chúc miệng. 

Điều 628. Di chúc bằng văn bản 
Di chúc bằng văn bản bao gồm: 

1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng. 

2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng. 

3. Di chúc bằng văn bản có công chứng. 

4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực. 

Điều 629. Di chúc miệng 
1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản 

thì có thể lập di chúc miệng. 

2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng 

suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ. 

Điều 630. Di chúc hợp pháp 
1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, 

cưỡng ép; 

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức 

di chúc không trái quy định của luật. 

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn 

bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc. 

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người 

làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. 

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ 

các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này. 

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của 

mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí 

cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công 

chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người 

làm chứng. 

Điều 631. Nội dung của di chúc 
1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc; 

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; 

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; 

d) Di sản để lại và nơi có di sản. 

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác. 

3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi 

trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. 

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di 

chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa. 

Điều 632. Người làm chứng cho việc lập di chúc 2863



Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây: 

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc. 

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc. 

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi. 

Điều 633. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng 
Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc. 

Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 

của Bộ luật này. 

Điều 634. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng 
Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy 

hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm 

chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm 

chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản 

di chúc. 

Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và 

Điều 632 của Bộ luật này. 

Điều 635. Di chúc có công chứng hoặc chứng thực 
Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc. 

Điều 636. Thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân 

cấp xã 
Việc lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã phải tuân theo 

thủ tục sau đây: 

1. Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm 

quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền 

chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã 

tuyên bố. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã 

được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Công chứng viên hoặc người có 

thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã ký vào bản di chúc. 

2. Trường hợp người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, không ký 

hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước 

mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Công 

chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận bản 

di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng. 

Điều 637. Người không được công chứng, chứng thực di chúc 
Công chứng viên, người có thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã không được công chứng, 

chứng thực đối với di chúc nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc. 

2. Người có cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. 

3. Người có quyền, nghĩa vụ về tài sản liên quan tới nội dung di chúc. 

Điều 638. Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực 
1. Di chúc của quân nhân tại ngũ có xác nhận của thủ trưởng đơn vị từ cấp đại đội trở lên, nếu 

quân nhân không thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực. 

2. Di chúc của người đang đi trên tàu biển, máy bay có xác nhận của người chỉ huy phương tiện 

đó. 

3. Di chúc của người đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở chữa bệnh, điều dưỡng khác có xác nhận 

của người phụ trách bệnh viện, cơ sở đó. 

4. Di chúc của người đang làm công việc khảo sát, thăm dò, nghiên cứu ở vùng rừng núi, hải 

đảo có xác nhận của người phụ trách đơn vị. 
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5. Di chúc của công dân Việt Nam đang ở nước ngoài có chứng nhận của cơ quan lãnh sự, đại 

diện ngoại giao Việt Nam ở nước đó. 

6. Di chúc của người đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành hình phạt tù, người đang chấp 

hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh có xác nhận của người 

phụ trách cơ sở đó. 

Điều 639. Di chúc do công chứng viên lập tại chỗ ở 
1. Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng viên tới chỗ ở của mình để lập di chúc. 

2. Thủ tục lập di chúc tại chỗ ở được tiến hành như thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề 

công chứng theo quy định tại Điều 636 của Bộ luật này. 

Điều 640. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc 
1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào. 

2. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực 

pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ 

phần bổ sung có hiệu lực pháp luật. 

3. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ. 

Điều 641. Gửi giữ di chúc 
1. Người lập di chúc có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác 

giữ bản di chúc. 

2. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ bản di chúc thì phải bảo quản, giữ gìn 

theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về công chứng. 

3. Người giữ bản di chúc có nghĩa vụ sau đây: 

a) Giữ bí mật nội dung di chúc; 

b) Giữ gìn, bảo quản bản di chúc; nếu bản di chúc bị thất lạc, hư hại thì phải báo ngay cho 

người lập di chúc; 

c) Giao lại bản di chúc cho người thừa kế hoặc người có thẩm quyền công bố di chúc, khi 

người lập di chúc chết. Việc giao lại bản di chúc phải được lập thành văn bản, có chữ ký của 

người giao, người nhận và trước sự có mặt của ít nhất hai người làm chứng. 

Điều 642. Di chúc bị thất lạc, hư hại 
1. Kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể 

hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh 

được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc và áp dụng các 

quy định về thừa kế theo pháp luật. 

2. Trường hợp di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc. 

3. Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải 

chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu. 

Điều 643. Hiệu lực của di chúc 
1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế. 

2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây: 

a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; 

b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa 

kế. 

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời 

điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo 

di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá 

nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực. 

3. Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở 

thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản 

còn lại vẫn có hiệu lực. 
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4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại 

thì chỉ phần đó không có hiệu lực. 

5. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có 

hiệu lực. 

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc 
1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa 

kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người 

lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó: 

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; 

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động. 

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy 

định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại 

khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này. 

Điều 645. Di sản dùng vào việc thờ cúng 
1. Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản 

đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để 

thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không 

theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản 

dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng. 

Trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người 

thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng. 

Trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ 

cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế 

theo pháp luật. 

2. Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người 

đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng. 

Điều 646. Di tặng 
1. Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng 

phải được ghi rõ trong di chúc. 

2. Người được di tặng là cá nhân phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn 

sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường 

hợp người được di tặng không phải là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. 

3. Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ 

trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì 

phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này. 

Điều 647. Công bố di chúc 
1. Trường hợp di chúc bằng văn bản được lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng thì công 

chứng viên là người công bố di chúc. 

2. Trường hợp người để lại di chúc chỉ định người công bố di chúc thì người này có nghĩa vụ 

công bố di chúc; nếu người để lại di chúc không chỉ định hoặc có chỉ định nhưng người được 

chỉ định từ chối công bố di chúc thì những người thừa kế còn lại thỏa thuận cử người công bố 

di chúc. 

3. Sau thời điểm mở thừa kế, người công bố di chúc phải sao gửi di chúc tới tất cả những người 

có liên quan đến nội dung di chúc. 

4. Người nhận được bản sao di chúc có quyền yêu cầu đối chiếu với bản gốc của di chúc. 

5. Trường hợp di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài thì bản di chúc đó phải được dịch ra 

tiếng Việt và phải có công chứng hoặc chứng thực. 

Điều 648. Giải thích nội dung di chúc 
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Trường hợp nội dung di chúc không rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau thì những 

người thừa kế theo di chúc phải cùng nhau giải thích nội dung di chúc dựa trên ý nguyện đích 

thực trước đây của người chết, có xem xét đến mối quan hệ của người chết với người thừa kế 

theo di chúc. Khi những người này không nhất trí về cách hiểu nội dung di chúc thì có quyền 

yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Trường hợp có một phần nội dung di chúc không giải thích được nhưng không ảnh hưởng đến 

các phần còn lại của di chúc thì chỉ phần không giải thích được không có hiệu lực. 

Chương XXIII 

THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT 

Điều 649. Thừa kế theo pháp luật 
Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật 

quy định. 

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật 
1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây: 

a) Không có di chúc; 

b) Di chúc không hợp pháp; 

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di 

chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở 

thừa kế; 

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di 

sản hoặc từ chối nhận di sản. 

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây: 

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc; 

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật; 

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền 

hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; 

liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào 

thời điểm mở thừa kế. 

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật 
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: 

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi 

của người chết; 

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột 

của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; 

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô 

ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu 

ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại. 

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. 

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế 

trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận 

di sản. 

Điều 652. Thừa kế thế vị 
Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di 

sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu 

cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần 

di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống. 

Điều 653. Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ 
Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo 

quy định tại Điều 651 và Điều 652 của Bộ luật này. 
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Điều 654. Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế 
Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con 

thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 652 và Điều 

653 của Bộ luật này. 

Điều 655. Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung; vợ, chồng đang 

xin ly hôn hoặc đã kết hôn với người khác 
1. Trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người 

chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản. 

2. Trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa được hoặc đã được Tòa án cho ly hôn bằng bản 

án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người còn sống vẫn được 

thừa kế di sản. 

3. Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết 

hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản. 

Chương XXIV 

THANH TOÁN VÀ PHÂN CHIA DI SẢN 

Điều 656. Họp mặt những người thừa kế 
1. Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế 

có thể họp mặt để thỏa thuận những việc sau đây: 

a) Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền, nghĩa vụ của những người 

này, nếu người để lại di sản không chỉ định trong di chúc; 

b) Cách thức phân chia di sản. 

2. Mọi thỏa thuận của những người thừa kế phải được lập thành văn bản. 

Điều 657. Người phân chia di sản 
1. Người phân chia di sản có thể đồng thời là người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc 

hoặc được những người thừa kế thỏa thuận cử ra. 

2. Người phân chia di sản phải chia di sản theo đúng di chúc hoặc đúng thỏa thuận của những 

người thừa kế theo pháp luật. 

3. Người phân chia di sản được hưởng thù lao, nếu người để lại di sản cho phép trong di chúc 

hoặc những người thừa kế có thỏa thuận. 

Điều 658. Thứ tự ưu tiên thanh toán 
Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau 

đây: 

1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng. 

2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu. 

3. Chi phí cho việc bảo quản di sản. 

4. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ. 

5. Tiền công lao động. 

6. Tiền bồi thường thiệt hại. 

7. Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước. 

8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân. 

9. Tiền phạt. 

10. Các chi phí khác. 

Điều 659. Phân chia di sản theo di chúc 
1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không 

xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ 

định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện 

vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị 
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giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì 

người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

3. Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản 

thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản. 

Điều 660. Phân chia di sản theo pháp luật 
1. Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì 

phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa 

kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế 

khác được hưởng. 

2. Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia 

đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa 

thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia. 

Điều 661. Hạn chế phân chia di sản 
Trường hợp theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thỏa thuận của tất cả những người thừa 

kế, di sản chỉ được phân chia sau một thời hạn nhất định thì chỉ khi đã hết thời hạn đó di sản 

mới được đem chia. 

Trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời 

sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Tòa án 

xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong 

một thời hạn nhất định. Thời hạn này không quá 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời 

hạn 03 năm mà bên còn sống chứng minh được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến đời sống của gia đình họ thì có quyền yêu cầu Tòa án gia hạn một lần nhưng không quá 03 

năm. 

Điều 662. Phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế 

bị bác bỏ quyền thừa kế 
1. Trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc 

phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán 

cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm 

chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp đã phân chia di sản mà có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế thì người đó 

phải trả lại di sản hoặc thanh toán một khoản tiền tương đương với giá trị di sản được hưởng tại 

thời điểm chia thừa kế cho những người thừa kế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

Phần thứ năm 

PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI 

Chương XXV 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 663. Phạm vi áp dụng 
1. Phần này quy định về pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. 

Trường hợp luật khác có quy định về pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước 

ngoài không trái với quy định từ Điều 664 đến Điều 671 của Bộ luật này thì luật đó được áp 

dụng, nếu trái thì quy định có liên quan của Phần thứ năm của Bộ luật này được áp dụng. 

2. Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự thuộc một trong các trường hợp sau 

đây: 

a) Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài; 

b) Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng việc xác lập, thay 

đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài; 

c) Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam nhưng đối tượng của quan 

hệ dân sự đó ở nước ngoài. 

Điều 664. Xác định pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài 2869



1. Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo điều ước 

quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc luật Việt Nam. 

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc 

luật Việt Nam có quy định các bên có quyền lựa chọn thì pháp luật áp dụng đối với quan hệ 

dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo lựa chọn của các bên. 

3. Trường hợp không xác định được pháp luật áp dụng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này thì pháp luật áp dụng là pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với quan hệ 

dân sự có yếu tố nước ngoài đó. 

Điều 665. Áp dụng điều ước quốc tế đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài 
1. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy 

định về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài thì quy 

định của điều ước quốc tế đó được áp dụng. 

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy 

định khác với quy định của Phần này và luật khác về pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự 

có yếu tố nước ngoài thì quy định của điều ước quốc tế đó được áp dụng. 

Điều 666. Áp dụng tập quán quốc tế 
Các bên được lựa chọn tập quán quốc tế trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 664 của 

Bộ luật này. Nếu hậu quả của việc áp dụng tập quán quốc tế đó trái với các nguyên tắc cơ bản 

của pháp luật Việt Nam thì pháp luật Việt Nam được áp dụng. 

Điều 667. Áp dụng pháp luật nước ngoài 
Trường hợp pháp luật nước ngoài được áp dụng nhưng có cách hiểu khác nhau thì việc áp dụng 

phải theo sự giải thích của cơ quan có thẩm quyền tại nước đó. 

Điều 668. Phạm vi pháp luật được dẫn chiếu đến 
1. Pháp luật được dẫn chiếu đến bao gồm quy định về xác định pháp luật áp dụng và quy định 

về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 

Điều này. 

2. Trường hợp dẫn chiếu đến pháp luật Việt Nam thì quy định của pháp luật Việt Nam về 

quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự được áp dụng. 

3. Trường hợp dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba thì quy định của pháp luật nước thứ ba 

về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự được áp dụng. 

4. Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 664 của Bộ luật này thì pháp luật mà các bên lựa 

chọn là quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ dân sự, không bao gồm quy 

định về xác định pháp luật áp dụng. 

Điều 669. Áp dụng pháp luật của nước có nhiều hệ thống pháp luật 
Trường hợp pháp luật của nước có nhiều hệ thống pháp luật được dẫn chiếu đến thì pháp luật 

áp dụng được xác định theo nguyên tắc do pháp luật nước đó quy định. 

Điều 670. Trường hợp không áp dụng pháp luật nước ngoài 
1. Pháp luật nước ngoài được dẫn chiếu đến không được áp dụng trong trường hợp sau đây: 

a) Hậu quả của việc áp dụng pháp luật nước ngoài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật 

Việt Nam; 

b) Nội dung của pháp luật nước ngoài không xác định được mặc dù đã áp dụng các biện pháp 

cần thiết theo quy định của pháp luật tố tụng. 

2. Trường hợp pháp luật nước ngoài không được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này 

thì pháp luật Việt Nam được áp dụng. 

Điều 671. Thời hiệu 
Thời hiệu đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo pháp luật áp dụng 

đối với quan hệ dân sự đó. 

Chương XXVI 
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Điều 672. Căn cứ xác định pháp luật áp dụng đối với người không quốc tịch, người có 

nhiều quốc tịch 
1. Trường hợp pháp luật được dẫn chiếu đến là pháp luật của nước mà cá nhân có quốc tịch 

nhưng cá nhân đó là người không quốc tịch thì pháp luật áp dụng là pháp luật của nước nơi 

người đó cư trú vào thời điểm phát sinh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Nếu người đó có 

nhiều nơi cư trú hoặc không xác định được nơi cư trú vào thời điểm phát sinh quan hệ dân sự 

có yếu tố nước ngoài thì pháp luật áp dụng là pháp luật của nước nơi người đó có mối liên hệ 

gắn bó nhất. 

2. Trường hợp pháp luật được dẫn chiếu đến là pháp luật của nước mà cá nhân có quốc tịch 

nhưng cá nhân đó là người có nhiều quốc tịch thì pháp luật áp dụng là pháp luật của nước nơi 

người đó có quốc tịch và cư trú vào thời điểm phát sinh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. 

Nếu người đó có nhiều nơi cư trú hoặc không xác định được nơi cư trú hoặc nơi cư trú và nơi 

có quốc tịch khác nhau vào thời điểm phát sinh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài thì pháp 

luật áp dụng là pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch và có mối liên hệ gắn bó nhất. 

Trường hợp pháp luật được dẫn chiếu đến là pháp luật của nước mà cá nhân có quốc tịch 

nhưng cá nhân đó là người có nhiều quốc tịch, trong đó có quốc tịch Việt Nam thì pháp luật áp 

dụng là pháp luật Việt Nam. 

Điều 673. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân 
1. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân được xác định theo pháp luật của nước mà người đó 

có quốc tịch. 

2. Người nước ngoài tại Việt Nam có năng lực pháp luật dân sự như công dân Việt Nam, trừ 

trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác. 

Điều 674. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân 
1. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có 

quốc tịch, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Trường hợp người nước ngoài xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự tại Việt Nam, năng lực 

hành vi dân sự của người nước ngoài đó được xác định theo pháp luật Việt Nam. 

3. Việc xác định cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự tại Việt Nam theo pháp luật Việt Nam. 

Điều 675. Xác định cá nhân mất tích hoặc chết 
1. Việc xác định một cá nhân mất tích hoặc chết tuân theo pháp luật của nước mà người đó có 

quốc tịch vào thời điểm trước khi có tin tức cuối cùng về người đó, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

2. Việc xác định tại Việt Nam một cá nhân mất tích hoặc chết theo pháp luật Việt Nam. 

Điều 676. Pháp nhân 
1. Quốc tịch của pháp nhân được xác định theo pháp luật của nước nơi pháp nhân thành lập. 

2. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân; tên gọi của pháp nhân; đại diện theo pháp luật của 

pháp nhân; việc tổ chức, tổ chức lại, giải thể pháp nhân; quan hệ giữa pháp nhân với thành viên 

của pháp nhân; trách nhiệm của pháp nhân và thành viên của pháp nhân đối với các nghĩa vụ 

của pháp nhân được xác định theo pháp luật của nước mà pháp nhân có quốc tịch, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Trường hợp pháp nhân nước ngoài xác lập, thực hiện giao dịch dân sự tại Việt Nam thì năng 

lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài đó được xác định theo pháp luật Việt Nam. 

Chương XXVII 

PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ TÀI SẢN, QUAN HỆ NHÂN THÂN 

Điều 677. Phân loại tài sản 
Việc phân loại tài sản là động sản, bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có 

tài sản. 

Điều 678. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản 2871



1. Việc xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản được 

xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản là động sản trên đường vận chuyển được xác 

định theo pháp luật của nước nơi động sản được chuyển đến, trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác. 

Điều 679. Quyền sở hữu trí tuệ 
Quyền sở hữu trí tuệ được xác định theo pháp luật của nước nơi đối tượng quyền sở hữu trí tuệ 

được yêu cầu bảo hộ. 

Điều 680. Thừa kế 
1. Thừa kế được xác định theo pháp luật của nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch 

ngay trước khi chết. 

2. Việc thực hiện quyền thừa kế đối với bất động sản được xác định theo pháp luật của nước 

nơi có bất động sản đó. 

Điều 681. Di chúc 
1. Năng lực lập di chúc, thay đổi hoặc hủy bỏ di chúc được xác định theo pháp luật của nước 

mà người lập di chúc có quốc tịch tại thời điểm lập, thay đổi hoặc hủy bỏ di chúc. 

2. Hình thức của di chúc được xác định theo pháp luật của nước nơi di chúc được lập. Hình 

thức của di chúc cũng được công nhận tại Việt Nam nếu phù hợp với pháp luật của một trong 

các nước sau đây: 

a) Nước nơi người lập di chúc cư trú tại thời điểm lập di chúc hoặc tại thời điểm người lập di 

chúc chết; 

b) Nước nơi người lập di chúc có quốc tịch tại thời điểm lập di chúc hoặc tại thời điểm người 

lập di chúc chết; 

c) Nước nơi có bất động sản nếu di sản thừa kế là bất động sản. 

Điều 682. Giám hộ 
Giám hộ được xác định theo pháp luật của nước nơi người được giám hộ cư trú. 

Điều 683. Hợp đồng 
1. Các bên trong quan hệ hợp đồng được thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng đối với hợp 

đồng, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều này. Trường hợp các bên không có 

thỏa thuận về pháp luật áp dụng thì pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp 

đồng đó được áp dụng. 

2. Pháp luật của nước sau đây được coi là pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với 

hợp đồng: 

a) Pháp luật của nước nơi người bán cư trú nếu là cá nhân hoặc nơi thành lập nếu là pháp nhân 

đối với hợp đồng mua bán hàng hóa; 

b) Pháp luật của nước nơi người cung cấp dịch vụ cư trú nếu là cá nhân hoặc nơi thành lập nếu 

là pháp nhân đối với hợp đồng dịch vụ; 

c) Pháp luật của nước nơi người nhận quyền cư trú nếu là cá nhân hoặc nơi thành lập nếu là 

pháp nhân đối với hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu trí 

tuệ; 

d) Pháp luật của nước nơi người lao động thường xuyên thực hiện công việc đối với hợp đồng 

lao động. Nếu người lao động thường xuyên thực hiện công việc tại nhiều nước khác nhau hoặc 

không xác định được nơi người lao động thường xuyên thực hiện công việc thì pháp luật của 

nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng lao động là pháp luật của nước nơi người sử 

dụng lao động cư trú đối với cá nhân hoặc thành lập đối với pháp nhân; 

đ) Pháp luật của nước nơi người tiêu dùng cư trú đối với hợp đồng tiêu dùng. 

3. Trường hợp chứng minh được pháp luật của nước khác với pháp luật được nêu tại khoản 2 

Điều này có mối liên hệ gắn bó hơn với hợp đồng thì pháp luật áp dụng là pháp luật của nước 

đó. 
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4. Trường hợp hợp đồng có đối tượng là bất động sản thì pháp luật áp dụng đối với việc chuyển 

giao quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là bất động sản, thuê bất động sản hoặc việc sử 

dụng bất động sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là pháp luật của nước nơi có bất động sản. 

5. Trường hợp pháp luật do các bên lựa chọn trong hợp đồng lao động, hợp đồng tiêu dùng có 

ảnh hưởng đến quyền lợi tối thiểu của người lao động, người tiêu dùng theo quy định của pháp 

luật Việt Nam thì pháp luật Việt Nam được áp dụng. 

6. Các bên có thể thỏa thuận thay đổi pháp luật áp dụng đối với hợp đồng nhưng việc thay đổi 

đó không được ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba được hưởng trước khi 

thay đổi pháp luật áp dụng, trừ trường hợp người thứ ba đồng ý. 

7. Hình thức của hợp đồng được xác định theo pháp luật áp dụng đối với hợp đồng đó. Trường 

hợp hình thức của hợp đồng không phù hợp với hình thức hợp đồng theo pháp luật áp dụng đối 

với hợp đồng đó, nhưng phù hợp với hình thức hợp đồng theo pháp luật của nước nơi giao kết 

hợp đồng hoặc pháp luật Việt Nam thì hình thức hợp đồng đó được công nhận tại Việt Nam. 

Điều 684. Hành vi pháp lý đơn phương 
Pháp luật áp dụng đối với hành vi pháp lý đơn phương là pháp luật của nước nơi cá nhân xác 

lập hành vi đó cư trú hoặc nơi pháp nhân xác lập hành vi đó được thành lập. 

Điều 685. Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng, được lợi về tài sản không có căn cứ 

pháp luật 
Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật được 

xác định theo pháp luật của nước nơi thực hiện việc chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc nơi phát 

sinh lợi ích được hưởng mà không có căn cứ pháp luật. 

Điều 686. Thực hiện công việc không có ủy quyền 
Các bên được thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho việc thực hiện công việc không có ủy 

quyền. Trường hợp không có thỏa thuận thì pháp luật áp dụng là pháp luật của nước nơi thực 

hiện công việc không có ủy quyền. 

Điều 687. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 
1. Các bên được thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp không có thỏa thuận thì pháp 

luật của nước nơi phát sinh hậu quả của sự kiện gây thiệt hại được áp dụng. 

2. Trường hợp bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại có nơi cư trú, đối với cá nhân hoặc nơi thành 

lập, đối với pháp nhân tại cùng một nước thì pháp luật của nước đó được áp dụng. 

Phần thứ sáu 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 688. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật này có hiệu lực thì việc áp dụng 

pháp luật được quy định như sau: 

a) Giao dịch dân sự chưa được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy định của Bộ 

luật này thì chủ thể giao dịch tiếp tục thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự số 

33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 

33/2005/QH11, trừ trường hợp các bên của giao dịch dân sự có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ 

sung nội dung, hình thức của giao dịch để phù hợp với Bộ luật này và để áp dụng quy định của 

Bộ luật này. 

Giao dịch dân sự đang được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy định của Bộ luật 

này thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11; 

b) Giao dịch dân sự chưa được thực hiện hoặc đang được thực hiện mà có nội dung và hình 

thức phù hợp với quy định của Bộ luật này thì áp dụng quy định của Bộ luật này; 
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c) Giao dịch dân sự được thực hiện xong trước ngày Bộ luật này có hiệu lực mà có tranh chấp 

thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật 

quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 để giải quyết; 

d) Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật này. 

2. Không áp dụng Bộ luật này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với vụ 

việc mà Tòa án đã giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự trước ngày Bộ luật này có 

hiệu lực. 

Điều 689. Hiệu lực thi hành 
Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực. 

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 

10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015./. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng 
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